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O ESTADO E A CONSTRUÇÃO DA ORDEM ARQUIVÍSTICA EM MOÇAMBIQUE 
(1975-2010) 

 

RESUMO 

 

Esta tese tem como objetivo compreender o Arquivo Histórico de Moçambique (AHM) como 
lugar de informação arquivística e de ação do Estado em Moçambique, analisando o processo 
histórico de sua configuração, tendo em conta as implicações desse processo no cenário 
arquivístico nacional e relação com o projeto pós-colonial de nação, particularmente entre 1975 e 
2010. Com base na visão do Estado ampliado em Gramsci e na teoria do Estado como relação em 
Poulantzas a tese mapeia a dimensão teórica do Estado, cujo poder baseia-se em informação. Esta 
abordagem, baseada na concepção teórica do Estado como campo de informação, consolida um 
quadro conceitual fundamental para o entendimento do Estado moçambicano e seu processo 
histórico de construção. A mesma abordagem conduziu o estudo de caráter histórico na análise 
dos processos de constituição e disponibilização de arquivos públicos, constituídos no quadro da 
configuração do AHM dentro do processo histórico de construção do Estado neste país em suas 
várias redes de interações, envolvendo diversos atores sociais, seja no universo político-
administrativo ou arquivístico em si. Constatou-se uma mudança na trajetória do AHM, 
redefinindo o processo histórico de construção da memória e da identidade nacional através dos 
arquivos, dentro do processo de construção de uma ordem arquivística politicamente aceite, 
iniciado em 1975 e consolidado nos anos 2000. 

Palavras-Chave: Administração pública; Arquivo Histórico de Moçambique; Arquivologia; 
Arquivos públicos; Informação arquivística; Instituições arquivísticas; Memória; Moçambique; 
Política de arquivo. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

THE STATE AND THE CONSTRUCTION OF ARCHIVAL ORDER IN MOÇAMBIQUE 
(1975-2010) 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to understand the Mozambique Historical Archives (MHA) as a place of archival 
information and of state action in Mozambique, analysing its historical configuration process and 
the implications of this process on national archival context and relation with the post-colonial 
project of nation, particularly between 1975 and 2010. Based on the vision of the enlarged state 
in Gramsci and on theory of state as relation in Poulantzas the thesis maps the theoretical 
dimension of state, in which power is based on information. This approach based on the 
theoretical conception of the state as a field of information consolidates a fundamental conceptual 
frame to understand the Mozambican state and its historical building process. The same approach 
led the study of historic character in the analysis of the processes of constitution and provision of 
public archives, built into the circle of MHA’s configuration within the historical process of state-
building in Mozambique in its various networks of interactions, involving various social actors, 
whether in administrative-political or archival universe itself. It was found a change in the course 
of MHA and its mission in Mozambique, which helped to redefine the historical process of 
memory-building and national identity via archives, within the process of building of a politically 
acceptable archival order, begun in 1975 and reinforced in the 2000th years. 
 

Keywords: Archival information; Archival institutions; Archival policy; Archival science; 
Memory; Mozambique; Mozambique Historical Archives; Public archives; Public administration. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende ser uma reflexão sobre o Arquivo Histórico de Moçambique 

(AHM) e sua relação com a ação do Estado que o configura em Moçambique, num 

empreendimento de pesquisa que busca compreender o papel da mesma instituição na sociedade 

moçambicana, tanto do ponto de vista da gestão arquivística como no da construção da identidade 

nacional, particularmente entre 1975 e 2010. 

Motivação pelo tema 

Antes de contextualizarmos a pesquisa, cabe observar a trajetória da qual resultou a 

motivação pelo tema. Reconhecendo os problemas em nossa experiência profissional no cenário 

arquivístico moçambicano desde 1990 – quando o autor ingressou no AHM –, como parte de uma 

dinâmica social mais ampla, que abarcava outros atores e o próprio Estado, propusemos-nos a 

estudar os arquivos e a prática arquivística em Moçambique. 

Longe de ser aleatória, a opção pelos arquivos relaciona-se, primeiro, à nossa 

preocupação com a temática arquivística desde o momento da graduação. Foi a partir da nossa 

iniciação na graduação, sobretudo por meio de estágios e de pesquisa de iniciação científica, que 

nos apaixonamos não só pela temática de arquivos em Moçambique, mas também pelo processo 

de pesquisa. Percebemos desde então que os problemas dos arquivos existiam como reflexo de 

uma realidade sempre dinâmica, mas que a sua formulação no âmbito de uma pesquisa dava lugar 

à emergência de um tema e à construção de um objeto que, tratado a partir de uma abordagem 

teórica e conceitual, poderia subsidiar uma ação profissional, questionadora e capaz de avançar 

na busca de soluções sustentáveis. 

Com efeito, os trabalhos “A política e o sistema nacional de arquivos”1 e “O governo 

eletrônico”2, ambos dedicados à realidade moçambicana, constituem duas bases iniciais de 

pesquisa que estiveram na origem do estranhamento em torno de problemas concretos na área dos 

arquivos naquele país. Apesar de serem momentos diferentes de construção de conhecimento, 

essas pesquisas se complementam sem, contudo, perderem os seus traços determinantes, 

                                                 
1 NHARRELUGA, Rafael. A política e o sistema nacional de arquivos: o caso moçambicano. Rio de Janeiro, 1999. 

Monografia (Graduação em Arquivologia) – Universidade Federal Fluminense (UFF). Rio de Janeiro, 1999. 
2 NHARRELUGA, Rafael. O governo eletrônico em Moçambique: uma reflexão sobre políticas públicas de 

informação. Rio de Janeiro, 2006. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal 
Fluminense (UFF) em Convênio com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Rio 
de Janeiro, 2006. 
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guardando sua independência. A investigação em torno desses temas ao longo da formação 

acadêmica realizada no Brasil colocou-nos em contato com diferentes realidades sócio-culturais e 

políticas e iluminou a realidade moçambicana que vimos procurando analisar. 

À medida que o tempo passava, sentíamos que as nossas preocupações também 

aumentavam. Quanto mais ousávamos desvendar os fatos, as situações vividas com o grupo alvo 

das nossas pesquisas e com os usuários dos serviços que prestávamos em nossa qualidade de 

arquivista ao serviço do AHM entre 1990 e 2011, mais percebíamos nossa fragilidade teórica, 

nossas falhas de preparo instrumental, mesmo no desempenho da prática institucional cotidiana. 

Tudo isso gerava inquietações que nos levavam a perceber o quão era insuficiente a nossa 

capacidade de resposta às demandas teórico-metodológicas e técnico-profissionais propostas no 

universo da nossa atuação profissional. Nesse quadro, o sinal da paixão reafirmava as suas cores, 

desta feita não apenas como arquivista, mas como docente, quer através da capacitação técnico-

profissional quer através do ensino universitário, principalmente de conteúdos relativos a 

arquivos. 

Assim sendo é que vemos, nesse ponto de nossas reflexões, que nossas motivações para 

o estudo desta temática e para o reconhecimento da importância da pesquisa para o próprio 

avanço da arquivologia, além de singulares, são também manifestações das inquietações que 

emergiram no próprio campo arquivístico3, como se pode constatar no decorrer deste trabalho. 

Por conseguinte, a gênese desse trabalho, longe de emergir de abstrações pessoais e de interesses 

individuais, foi se construindo gradativamente a partir de pequenas observações e vivências do 

dia-a-dia e de discussões coletivas em diferentes momentos da construção da carreira profissional 

e nas diversas oportunidades que tivemos de participar em eventos da área ou de áreas afins e que 

tocam a natureza do papel desempenhado pelos arquivos ao longo de sua história, sobretudo em 

Moçambique. Essas motivações, que refletem uma trajetória pessoal, viriam a ganhar maior 

relevância temática no quadro da discussão acadêmica com os orientadores desta pesquisa. 

 

 

                                                 
3 Diferentemente do campo de uma instituição arquivística, entendemos por campo arquivístico nesta pesquisa e no 

contexto moçambicano, ao conjunto constituído pelos diversos espaços e atores envolvidos na trama arquivística 
nacional - entre eles, as instituições, os serviços arquivísticos, os produtores e usuários dos arquivos e seus aparatos 
jurídicos -, bem como pelos mecanismos, práticas e diretrizes que dirigem a gênese do conhecimento arquivístico e 
organizam o mundo dos arquivos. 
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Contextualização da pesquisa 

À luz destas considerações preliminares, o  nosso objeto de estudo se configura como 

uma construção social que reclama outros elementos de conexão para a sua definição como 

objeto de pesquisa. Nesse âmbito, o contexto histórico de construção do Estado em Moçambique 

– desde a conquista e dominação portuguesas até a independência nacional, em 1975, e nos 

diferentes momentos de edificação do Estado pós-indenpendente – constitui-se em marco de 

referência para aferir a disposição legal do Arquivo Histórico de Moçambique (AHM). 

As bases do modelo de Estado no âmbito desse processo histórico lançam-se sob a 

inspiração dos objetivos de luta contra o regime colonial em Moçambique – para eliminar a 

opressão e instaurar a justiça social –, os quais, conjugados a vários elementos de natureza 

histórica, prepararam uma nova época, cuja estrutura, esboçada no período colonial, ainda 

perdura até hoje. Muitas foram as circunstâncias, cuja elaboração remonta do passado colonial, 

que prepararam o desempenho sobre o qual viria assentar o poder central e centralizador – 

exercido em nome do povo e concentrado no comitê central do partido no poder –, que 

redundaria, porém, na subjugação das massas. Padrões administrativos coloniais contrários à 

ordem política que a nova elite política – identificada com a luta de libertação nacional e a 

consequente conquista da independência – pretendia ditar persistiram na sociedade moçambicana 

a partir de 1975 e ditaram a construção do Estado. Aniquilado o sistema colonial, porém, o seu 

modelo de organização político-administrativa renasce, revigorando-se no Estado pós-colonial 

em restauração da memória colonial quase apagada. Nesse âmbito, características do Estado 

colonial prevaleceram na estrutura do novo Estado pós-independente, dotando este do mesmo 

tipo de instituições – quer como regras de procedimento que estruturam a conduta e orientam a 

dinâmica das relações em uma sociedade quer como organizações formais (THELEN e 

STEINMO, 1992; NORTH, 1990) – ora combatidas e que na esteira desse combate se venceu e 

se esmagou o regime colonial. 

Após a dominação colonial, portanto, algumas organizações formais continuaram a 

exercer as mesmas funções, ostentando alterações de pequena monta, além de conteúdo e 

atribuições que em nada diferiam ou diferem do que acontecia no passado.  

No aspecto geral e fundamental desse processo histórico de construção do Estado em 

Moçambique, sempre vigoraram na estrutura do Estado elementos que, de acordo com a 

perspectiva weberiana, caracterizam o patrimonialismo baseado na falta de distinção entre o 
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público e o privado, assim como o sigilo ou segredo oficial sugerido pela perspectiva burocrática 

no exercício e controle do poder em sua relação com a informação.4 Com efeito, passou a vigorar, 

nesse contexto, uma estrutura administrativa com modificações que ajudaram a conservar um 

sistema de funcionários baseado na lealdade política. Os cargos passaram a servir como a base e a 

origem dos privilégios no quadro do funcionalismo público, num recrutamento improvisado e 

arbitrário de titulares logo após a independência nacional e ainda num contexto caracterizado pela 

fuga dos quadros da administração colonial. Não houve outros critérios além da ordem que nasce 

da vontade revolucionária, cujo serviço enobrece os titulares de cargos públicos e os eleva às 

mais altas dignidades, colocando o cargo e o exercício do poder público a serviço da elite política 

no poder.5 Nesse âmbito, também se destaca a personalização na estrutura administrativa do 

Estado em que as instituições públicas dependem de certas figuras. 

O triunfo da revolução fez-se visível, rompendo com os princípios coloniais de escolha 

de servidores para inaugurar novos princípios, porém, não menos pessoais e que indicariam, deste 

modo, a evolução do patrimonialismo que caracterizava a administração colonial e que integra o 

estamento6 de inspiração weberiana. A legitimidade conquistada pela elite política no poder em 

nome da eliminação da opressão a que estava sujeita toda a sociedade moçambicana pelo regime 

colonial, conjugada aos mecanismos de controle instaurados, limitou todas as possibilidades de 

manifestação contrária à ordem política estabelecida, restringindo qualquer tipo de agressividade 

ou participação das massas. 

A compreensão do AHM no âmbito desse processo histórico de construção do Estado 

em Moçambique é incontornável e implica não apenas uma referência à sua estrutura e 

funcionamento, como também a necessidade de entender o seu papel como parte desse processo. 

Nesse âmbito, em seu papel nem sempre evidente, esta instituição arquivística situa-se, em 

princípio, como instrumento e testemunho de gestão governamental. Compreender o processo 

histórico de sua configuração e estruturação, no tempo e no espaço, permite aferir sua função na 

viabilização do uso social da informação arquivística de natureza pública em Moçambique e, bem 

                                                 
4 Como se pode constatar no segundo capítulo, tanto o caráter patrimonialista quanto a perspectiva de sigilo oficial 

são sustentados pela literatura sobre Moçambique como elementos característicos do Estado neste país, herdados do 
sistema colonial e referidos no âmbito de um regime autoritário baseado na repressão política (BRITO, 1995; 
MANUEL, 1997).  

5 Este fenômeno resulta na existência de “funcionários patrimoniais” de concepção weberiana como “consequência 
do tratamento do cargo como direito pessoal do funcionário e não, como no Estado burocrático, consequência de 
interesses objetivos” (WEBER, 1999, p. 253) 

6 Sobre o estamento e sua diferença com classe, Cf. Faoro (1958), pp. 23-26. 
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assim, na construção da nação, numa perspectiva de pesquisa que supõe o Estado em sua 

dimensão ampliada e não restrita. 

Ao refletir sobre a política nacional de arquivos no Brasil, Jardim define instituição 

arquivística como “o órgão responsável pela gestão, recolhimento, preservação e acesso dos 

documentos gerados pela administração pública, nos seus diferentes níveis de organização” 

(JARDIM, 2011, p. 4). E considerando as instituições arquivísticas públicas como uma categoria 

operacional em sua pesquisa, o mesmo autor define-as como sendo “aquelas organizações cuja 

atividade-fim é a gestão, recolhimento, preservação e acesso de documentos produzidos por uma 

dada esfera governamental” (JARDIM, 2011, p. 7) e interpreta o Arquivo Nacional, os arquivos 

estaduais e os arquivos municipais, no caso brasileiro, como exemplos de instituições 

arquivísticas públicas. Entretanto, Jardim (2011) diferencia instituições arquivísticas de serviços 

arquivísticos, definindo estes como aqueles referentes “às unidades administrativas incumbidas 

de funções arquivísticas nos diversos órgãos da administração pública, no âmbito dos quais se 

configuram como atividades-meio” (Ibid.). No caso moçambicano, além da inexistência de 

serviços arquivísticos enquanto unidades administrativas nos diversos órgãos da administração 

pública7, não existem instituições arquivísticas instituídas nos diferentes níveis da estrutura 

político-administrativa do Estado. 

De algum modo, o exemplo de arquivos apresentado por Jardim (2011) ilustra a 

configuração das instituições arquivísticas de acordo com a estrutura político-administrativa do 

Estado em que cada uma delas, além da guarda e acesso a documentos de valor permanente, 

assume também ações na gestão dos documentos correntes e intermediários na esfera da 

administração pública na qual se insere. 

Franco e Bastos (1986) ensinam que “as estruturas dos arquivos das nações [...] refletem 

o seu modelo político-administrativo”. Na sequência, esses autores concebem a legislação de 

                                                 
7 Nesse sentido, ao nos referir à realidade empírica da nossa pesquisa, usaremos o termo serviços arquivísticos entre 

aspas para destacar uma realidade arquivística carente de serviços arquivísticos organizados em setores de arquivos 
nos diferentes órgãos do Estado, e em cuja apresentação os acervos documentais se confundem com massa 
documental acumulada tanto quanto pelo maior número de documentos não organizados. Deve-se, nesse mesmo 
sentido, entender sempre que nos referimos aos documentos ou arquivos do período independente, isto é, os 
arquivos públicos pós-coloniais, sem se constituírem em serviços arquivísticos, eles existem apenas na sua forma 
que reflete regras relativas à organização administrativa, formação e atribuições dos corpos administrativos do 
Estado; eles se apresentam como conjuntos documentais, em algumas repartições públicas, com tratamento 
arquivístico eventual sem qualquer orientação técnica e, em outras, como massa documental acumulada. 
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arquivos como um “ensaio micro-administrativo da realidade político-constitucional de cada 

nação” que organiza os arquivos “à imagem e semelhança do próprio Estado” (Ibid., p. 6). 

Situadas na perspectiva de Jardim (2011) e de Franco e Bastos (1986), as instituições 

arquivísticas são consideradas, nesta pesquisa, como uma categoria de análise, circunscritas no 

quadro da estrutura político-administrativa do Estado, onde atuam e se destacam em seus 

aspectos organizacionais e técnico-científicos, operando como atores e objeto e, eventualmente, 

como sujeito de uma política nacional de arquivos. Com efeito, constituem um campo de ação 

estatal, quer dizer, de políticas públicas e ações, que integram todo o ciclo de informação 

arquivística nas respectivas esferas de organização governamental em que se encontram 

vinculadas e em sua conexão com a sociedade. Nesses termos, os limites e as possibilidades de 

sua estrutura e organização encontram-se referidos no contexto dos marcos históricos e 

institucionais da constituição do Estado. 

Nesse quadro, as instituições arquivísticas públicas supõem uma existência legal nas 

diferentes esferas governamentais onde, em princípio, se constituem numa rede que reflete suas 

funções e atividades-fim. Nesse âmbito, se por um lado a sua institucionalização indica a 

necessidade de sua existência nas diferentes esferas da estrutura político-administrativa do 

Estado, de outro, essa institucionalização referencia práticas arquivísticas que tendem a integrar o 

campo arquivístico e a torná-lo homogêneo.8 Com efeito, a institucionalização dos arquivos 

norteia a constituição da estrutura e do modelo de organização dessas instituições nas respectivas 

esferas de atuação, dando ênfase à estrutura organizacional dos arquivos e à prática arquivística, 

sob a égide de uma política nacional de arquivos. 

A partir destas premissas, concebemos uma instituição arquivística como lugar de gestão 

de informação e de memória em sua gênese, funções, poderes e formas de atuação, e de ação 

estatal, sendo representada neste estudo em suas dimensões estruturais (político-administrativa, 

legal e sócio-cultural) e técnicas (profissional e técnico-científica), dentro de uma reflexão sobre 

políticas públicas de arquivos e, por conseguinte, sobre o papel deste tipo de instituição na 

construção da nação e vice-versa. 

Empiricamente, tomamos o AHM, em sua trajetória histórica desde a sua criação em 

1934 até 2010 e suas funções durante esse percurso, como uma instituição arquivística referida no 

                                                 
8 Como exemplo ilustrativo, entre vários países cuja estrutura de arquivos segue o respectivo modelo político-

administrativo, destacam-se o Brasil, EUA e França, apontados por Franco e Bastos (1986). 
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processo histórico da construção do Estado em Moçambique. Com esta instituição e/ou a partir 

dela, procuramos compreender o processo de sua institucionalização (disposição legal), sua 

estrutura e modelo de organização, e lançar-nos para a investigação dos campos para os quais ela 

aponta, o dos documentos, dos arquivos (e de “não arquivos”), da legislação (e da “não 

legislação”), dos arquivistas (e de “não arquivistas”) e dos usuários da informação arquivística, 

entre outros elementos, concorrendo deste modo para aferir o papel dessa instituição arquivística 

na construção da nação e vice-versa. A essência do percurso histórico do AHM reside no seu 

papel como arquivo do Governo da Colônia entre 1934 e 1975 e no âmbito das diversas 

transformações que se sucederam após esse período, no tipo de projeto formulado pelo Estado a 

seu favor ou que se tenha tentado formular ao longo de sua existência e na legislação que 

orientou a sua atuação durante todo esse percurso até 2010. 

Igualmente referido ao processo histórico de construção do Estado temos o Centro 

Nacional de Documentação e Informação de Moçambique (CEDIMO), tomado nesta pesquisa 

não como uma instituição arquivística, mas como um agente central e estratégico do governo que 

desponta na área arquivística em meados da década de 2000 com certa identidade. 

Numa configuração conflituosa, as duas instituições, atuando na mesma realidade 

arquivística sob identidades e legitimidades distintas, parecem instruir um processo fragmentado 

dessa realidade em suas dimensões estruturais (político-administrativa, legal e sócio-cultural) e 

técnicas (profissional e técnico-científica). Mais do que uma realidade fragmentada, esta 

perspectiva revela dinâmicas do poder em que se inventam novos aparatos arquivísticos enquanto 

a gestão documental é assumida por um novo agente não propriamente arquivístico, mas que 

assume posição estratégica orientada pela política governamental. 

No âmago de tais dinâmicas do poder residem as características do Estado moçambicano 

– o sigilo oficial, o caráter patrimonialista e centralizador – que, sem dúvida, imprimem marcas 

sobre a estrutura e funcionamento do AHM – e das demais instituições em geral –, moldando o 

seu papel assim como um determinado modus operandi em torno do uso da informação 

arquivística na sociedade.  

De um lado, ao analisar a trajetória do AHM, uma orientação periférica e precária em 

relação à estrutura administrativa do Estado chama-nos atenção, sugerindo uma fragilidade em 

seu funcionamento como lugar que se supõe seja de informação e de memória; e, de outro, ao 

analisar a ação reformista do Estado na área dos arquivos, sobretudo, a partir dos anos 2000 
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observamos uma nova tendência de fragmentação da realidade arquivística nacional. Portanto, é 

nesta proposição do problema da pesquisa em que se configura a nossa tese, na tentativa de 

determinar em que medida o AHM, relacionado à viabilização do projeto pós-colonial de nação e 

analisado como ator, objeto e sujeito de políticas públicas, tem sido tratado pelo Estado – 

especificamente no domínio político da administração do mesmo (Estado) –, e como se configura 

nos diferentes momentos históricos da construção do Estado e da nação moçambicanos. 

Nesses termos, coloca-se como hipótese que, inserida dentro de um contexto de falta de 

uma rede de instituições arquivísticas capaz de cobrir e acompanhar a estrutura político-

administrativa do Estado, a configuração do AHM decorre de uma conduta do Estado que parece 

privilegiar uma política de “sigilo” fundada e sustentada pelo caráter patrimonialista e 

centralizador do Estado moçambicano herdado do Estado colonial português – ênfase no Estado 

Novo – e mantido no pós-independência a partir de 1975. 

A representação do AHM nesses moldes seria acompanhada por um baixo grau de 

institucionalização de serviços e competências arquivísticos informado pela ação do Estado na 

área dos arquivos, e com implicações na mediação da informação expressa dentro dos limites e 

possibilidades da construção do Estado e da nação moçambicanos. 

Aliás, nosso pressuposto é de que a fragilidade e precariedade que marca o AHM – em 

seu processo de institucionalização, estrutura e funcionamento – resulta de e reflete uma política 

do Estado em relação aos seus documentos nos diferentes momentos históricos de sua 

construção. Essa política insere-se dentro dos pressupostos de uso patrimonialista da informação 

de domínio público e da mediação seletiva da mesma, consubstanciando uma forma 

institucionalizada de controle no uso social da informação inerente à formação do imaginário 

nacional sustentado pela elite política revolucionária em seu projeto de Estado e conforme os 

interesses desta classe dirigente no poder desde 1975. 

Este estudo toma a pesquisa anterior que resultou na dissertação de mestrado como 

ponto de partida. Desenvolvida no âmbito de uma reflexão sobre políticas públicas de informação 

em Moçambique, a referida pesquisa teve como base as relações entre Estado e sociedade no 

contexto da mediação informacional como um aspecto que resulta da formulação e 

implementação de políticas públicas de informação capazes não somente de orientar os processos 

de gerenciamento e acesso à informação, mas também de garantir a governança e o uso social da 

informação. Tomando o projeto de governo eletrônico em Moçambique como universo empírico, 
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a pesquisa constatou que a experiência do mesmo no tocante aos documentos que o integram e à 

prática de sua gestão, estava dissociada da perspectiva de gestão arquivística, sendo inclusive 

aquele projeto tratado – apesar do conjunto de documentos de arquivo que o compõe – como uma 

realidade à parte dos arquivos, ou melhor, como universo paralelo. Trata-se de uma realidade 

carente de elementos capazes de apontar políticas explícitas ou latentes em que prevalece a ação. 

Pelo contrário, a não-ação tem ou leva vantagem na área da informação em Moçambique e dos 

arquivos em particular, sendo caracterizada pela falta de decisões mais ou menos conscientes de 

diversos atores sociais. Nesse âmbito, para contemplar o exame de não-decisões, este estudo 

toma a alegada política arquivística em Moçambique como uma categoria empírica que 

referencia o processo de não-tomada de decisão na área dos arquivos, neste país, enquanto ato de 

poder que assume a forma de decisão. 

Ao contrário desta realidade empírica que carece de um projeto estatal de informação, ao 

concebermos a informação neste estudo como fator otimizante da ação estatal e que se efetiva 

como tal através de interações entre sujeitos individuais e coletivos, mediadas (as interações) por 

processos políticos e sócio-profissionais baseados em estruturas concretas de informação, 

compreendemos uma política pública de informação como um mecanismo na facilitação do fluxo 

de informação – desde seus produtores aos usuários – e que incorpora, além dos tomadores de 

decisão, o papel de partes interessadas e de especialistas e organizações em seu processo, 

pautando-se por uma perspectiva de abordagem inclusiva, heurística e organizacional, dentro de 

um quadro normativo detalhado e inteligível.  

Sob este prisma, entendemos por políticas públicas arquivísticas “o conjunto de 

premissas, decisões e ações – produzidas pelo Estado e inseridas nas agendas governamentais em 

nome do interesse social – que contemplam os diversos aspectos (administrativo, legal, científico, 

cultural, tecnológico, etc.) relativos à produção, uso e preservação da informação arquivística de 

natureza pública e privada.” (JARDIM, 2006, p. 10) 

Nesses termos, importa sublinhar, como ponto de partida, que o processo de formulação 

e implementação de políticas públicas de informação arquivística – com enfoque para as políticas 

arquivísticas – tem subjacente um cenário de inter-relação entre facetas jurídica, política e 

técnico-científicas associadas à solução de problemas do campo dos arquivos mediante a 

aplicação profunda do conhecimento que cada uma delas pressupõe. 
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Justifica-se, deste modo, como parte dos objetivos deste trabalho, analisar e 

compreender os fatores que condicionam a não institucionalização de instituições arquivísticas 

públicas – enquanto “condição fundamental para os intentos de políticas arquivísticas” 

(JARDIM, 2006, p. 12) – em Moçambique tendo como eixo central os marcos históricos de 

construção do Estado e da nação moçambicanos. Supõe-se que esses marcos históricos tenham 

gizado um cenário arquivístico em que, além de não ter sido privilegiada a institucionalização 

dessas instituições, criou-se uma instituição arquivística periférica e desarticulada do aparato 

político-administrativo do Estado, o AHM, constituindo uma realidade arquivística que, de 

imediato, sugere questionamentos.  

Pretendemos, pois, discutir o papel, as configurações, potencialidades interventivas e 

limites do AHM em sua estrutura constitutiva e práticas. Buscamos, por conseguinte, identificar e 

compreender o cerne do problema para o qual a ação do Estado no campo arquivístico foi 

dirigida, a forma como foi dirigida, seus possíveis conflitos, a trajetória seguida e o papel dos 

indivíduos, grupos e instituições envolvidos na decisão e que serão ou foram afetados por essa 

ação política. Não é a presente tese um estudo de sociologia moçambicana, nem poderia 

pretender sê-lo, tendo em conta a formação basicamente arquivística do autor. Trata-se antes de 

um contributo para futuras investigações sobre um tema cuja importância e interesse são 

inquestionáveis à compreensão das políticas públicas moçambicanas e, deste modo, por meio de 

sua análise, ajudar a entender o projeto de nação colocado em marcha a partir de 1975 e 

interpretar a inflexão que se observa nos anos 2000. Trata-se, sobretudo, de um estudo sobre 

institucionalização de estruturas estatais de gestão da informação pública (campo das ações do 

governo, nas suas mais diversas áreas e finalidades), centrado na história social e situado – em 

seu campo de análise – entre sociologia das organizações (compreensão da relação entre níveis de 

governo), ciência política (questão de poder, através do processo de tomada de decisão), 

administração pública (conhecimento da ação e da máquina públicas) e arquivologia como âncora 

do cenário em análise.  

Buscamos, nesse contexto, entender a dinâmica e a atuação do AHM e sua relação com a 

perspectiva do uso social da informação inerente à construção da nação dentro dos fundamentos 

históricos do conceito de cidadania9.  

                                                 
9 Assim como o de memória, o conceito de cidadania é menos mobilizado nos discursos públicos do Estado em 

Moçambique. 
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O AHM adquire um significado particular quando estudado em suas dimensões 

políticas, estruturais e técnicas como um lugar de gestão de informação e de memória e, destarte, 

observado no contexto muito mais amplo da política colonial – ênfase entre as décadas 1930 e 

1970 – e pós-colonial em Moçambique. Nesse quadro emerge a criação do AHM em 1934 e a 

enorme quantidade de documentos do período colonial que abriga e cuja guarda e acesso 

encontram-se sob a responsabilidade desta instituição arquivística, de um lado, e na enorme 

quantidade de documentos do período independente que, em princípio, a ele também se refere e 

cuja guarda, acesso e “gestão”, todavia, realizam-se diretamente no ambiente político e 

administrativo do Estado sob um olhar “técnico-profissional” dos novos atores institucionais em 

ação a partir da década de 2000, de outro. 

No quadro desta delimitação, a escolha do tema de pesquisa justifica-se, em nosso 

entender, por três razões, cuja explicação permite igualmente esclarecer os objetivos que 

presidem ao nosso estudo. Em primeiro lugar, trata-se de procurar perspectivar o processo 

histórico de configuração do AHM, de um ponto de vista teórico que toma o Estado como campo 

de informação e se conforma nos diversos processos de concentração da informação em que se 

baseia o exercício do poder. 

No quadro do regime revolucionário, assiste-se em Moçambique a uma restruturação 

centralizada do aparelho do Estado, visando adaptá-lo aos novos imperativos da ordem 

revolucionária, de acordo com a definição que dela constrói o regime. Lançado para apagar o 

passado colonial, o processo de restruturação do Estado pós-colonial assimila, contudo, além do 

caráter centralizador, o patrimonialismo sustentado por um controle exacerbado e baseado na 

repressão e no sigilo enquanto elementos característicos do Estado colonial que deu origem à 

primeira instituição arquivística em 1934 – o AHM – e única por enquanto no território nacional. 

Portanto, é no quadro da vigência do AHM, desde a sua criação até 2010, que pretendemos 

desenvolver nossa análise. A tentativa de compreender e caracterizar o panorama arquivístico 

moçambicano implica, necessariamente, a análise do cenário arquivístico durante o período de 

1934 a 1975, fundamental para procurar linhas de continuidade e de ruptura. 

Esta abordagem caracteriza-se, sobretudo, como um ponto de partida ao estudo da 

questão arquivística moçambicana, visto que se desconhecem estudos de gênero em nível 

nacional, salvo as nossas próprias pesquisas desenvolvidas em ocasiões anteriores. 
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Em segundo lugar, interessa-nos averiguar o lugar do AHM na estrutura do Estado e seu 

papel na construção e fortalecimento do projeto político nacional. Em que medida foram 

fundamentais a existência e a atuação dessa instituição na construção e fortalecimento do projeto 

da nação moçambicana pós 1975? Interessa-nos, muito particularmente, examinar o seu papel na 

viabilização do uso social da informação inerente à construção da nação, o que implica o estudo 

das relações do seu campo com as instâncias do aparato do Estado – onde são tomadas as 

decisões –, bem como o conhecimento das políticas públicas que configuram o cenário 

arquivístico nacional. 

Uma terceira razão partiu da preocupação em discutir, ainda que modestamente, as 

representações de Estado e de nação que integram o universo simbólico da elite governamental 

responsável pelo projeto de Estado em Moçambique – na medida em que essas representações 

parecem influenciar o contexto arquivístico nacional – em termos da estrutura e funcionamento 

do AHM e da política voltada para sua ação. Trata-se de uma tentativa de responder a uma série 

de inquietações cuja interpretação parece sugerir que as características fundamentais do Estado 

moçambicano que afetam o AHM têm origem no perfil dos idealizadores do projeto político 

nacional. É, em grande medida, esta suposição que nos leva a procurar caracterizar as formas 

como a política do Estado sob o comando da facção política no poder concebe um suposto campo 

de políticas arquivísticas e de memória em Moçambique. 

As balizas cronológicas em que se insere o nosso estudo carecem igualmente de uma 

breve explicação. Quanto ao ano de 1975, julgamos que a sua escolha quase se justifica, visto 

tratar-se do ano em que se implantou o Estado moçambicano independente na sequência do 

triunfo da luta de libertação nacional liderada pela Frente de Libertação de Moçambique 

(FRELIMO)10 contra o colonialismo português. Dentro dos objetivos a que nos propomos, 

justifica-se a necessidade de remontar a esta data para procurar, nesse período de efervescência 

revolucionária, as raízes e as etapas do processo de reorganização do AHM ou de tentativa de 

institucionalização de uma suposta política arquivística, desembocando na reforma de 2001-2011. 

O período aqui referido começa precisamente nesse momento em que se tenta fortalecer as 

                                                 
10 Designação do movimento que dirigiu a luta de libertação nacional – Frente de Libertação de Moçambique 

(FRELIMO) – e que se transformara em partido político em 1977 no decurso da realização de seu III Congresso, 
adotando como ideologia o Marxismo-Leninismo e o socialismo como sistema de desenvolvimento; desde então e 
sempre no poder. Assim, usaremos, neste trabalho, a sigla FRELIMO, toda em caracteres maiúsculos, para 
designarmos o movimento da luta de libertação nacional e a mesma sigla (Frelimo), em minúsculos, para o partido 
político. 
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estruturas fincadas no governo de transição formado entre o período que marca o fim da 

colonização portuguesa em Moçambique e o da proclamação da independência nacional, 

retomadas pelas reformas subsequentes, fundamentalmente a partir de 1990, pelos mesmos 

homens que dirigiram a luta de libertação, a proclamação da independência, o governo de 

transição e dirigem os destinos do país atualmente. Constitui, portanto, um momento de 

construção, com tudo o que isso implica de entusiasmo, sonhos e utopias. Compreende-se, assim, 

a escolha do ano de 1975 como ponto de partida do nosso corte empírico. Tal escolha não 

invalida, porém, que recuemos ao período da colonização quando tal se revelar necessário como, 

aliás, já mencionamos para resgatar a criação do AHM em 1934. 

Procedimento metodológico da pequisa 

Um trabalho desta natureza integra metodologia enquanto um conceito que, de acordo 

com a Minayo (2006), pressupõe, de um lado, a ideia de abordagens teóricas que encarnam a 

prática de pesquisa e, de outro, um conjunto de instrumentos, métodos e processos específicos 

cujo domínio e aplicação no âmbito de um trabalho de investigação dependem dos pressupostos 

teóricos que a sustentam. 

Nesse âmbito, a presente tese, de natureza qualitativa em sua abordagem, constitui um 

estudo de caráter essencialmente histórico cujo objeto, situado num determinado espaço e tempo, 

é referenciado ao nível da consciência histórica social dos diferentes grupos envolvidos na trama 

arquivística em Moçambique e da sociedade que dão significado e intencionalidade às ações e 

construções que dirigem a gênese desta pesquisa. De natureza essencialmente qualitativa na 

abordagem dos significados que transbordam da dinâmica social em que se encontra inserido o 

nosso objeto de pesquisa, este estudo, baseado em instrumentos e teorias que consubstanciam o 

método de estudo, aproxima a sinuosidade da vida em sociedade, pese embora, considerando a 

complexidade da realidade social, essa aproximação, se configura incompleta, imperfeita e 

insatisfatória. Aliás, conscientes desta particularidade, abordaremos o conjunto de expressões dos 

grupos envolvidos na trama arquivística moçambicana constantes nas estruturas, nos processos, 

nos sujeitos, nos significados e nas representações de Estado e de nação. 

A metodologia da pesquisa qualitativa incorpora o tema do “significado e da 

intencionalidade”, como dois aspectos inerentes “aos atos, às relações, e às estruturas sociais”, 



23 
 

 
 

essas últimas como construções humanas significativas do ponto de vista de seu advento e de sua 

transformação. (MINAYO, 2006, p. 22-3) 

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa qualitativa consistiria assim em 

“compreender a lógica interna de grupos, instituições e atores quanto a: (a) valores culturais e 

representações sobre sua história e temas específicos; (b) relações entre indivíduos, instituições e 

movimentos sociais; (c) processos históricos, sociais e de implementação de políticas públicas e 

sociais.” (Ibid., p. 23). 

O caráter histórico do nosso objeto de estudo se expõe na medida em que o mesmo 

reflete “ações humanas objetivadas” situadas no espaço e no tempo, duas categorias fundamentais 

do pensamento humano. A primeira categoria supõe uma formação social e configurações 

culturais específicas do universo empírico da pesquisa e, a segunda, incorpora o presente que 

exprime a vivência cotidiana dos atores, o qual é marcado pelo passado e projetado para o futuro. 

Concebido nestes moldes, o nosso objeto admite uma “consciência histórica” que advém da 

sociedade e dos indivíduos e que subjaz o sentido dado ao trabalho de investigação pelo seu 

respectivo investigador, relativizando-o com o significado, intencionalidade e interpretação das 

ações e construções dos seres humanos, dos grupos e da sociedade. 

Como se pode depreender em Minayo (2006), o conceito de metodologia é abrangente e 

envolve “questões epistemológicas e instrumentos operacionais”, referindo-se à discussão teórica 

das ciências ou do conhecimento sobre o ‘caminho do pensamento’ requerido pelo objeto da 

investigação, à “apresentação adequada e justificada dos métodos, das técnicas e dos 

instrumentos operativos” para responder as indagações da investigação, bem como à ‘criatividade 

do pesquisador’ na forma como articula a teoria, os métodos, entre outros aspectos experimentais 

e de observação visando responder às indagações científicas (Ibid., p. 44). 

A par destas observações em torno do método de estudo na produção do conhecimento 

científico, a metodologia seria “o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da 

realidade”, situando-se dentro das teorias nas quais se encontra referida (MINAYO, 1994, p. 16). 

Com efeito, Minayo explicita que a metodologia abrange as concepções teóricas de abordagem, 

o conjunto de técnicas para a construção da realidade e a criatividade do investigador. Neste 

último aspecto – criatividade do investigador –, a nossa experiência profissional de 21 anos de 

serviço no AHM e no cenário arquivístico nacional em geral situa-nos como “observador 

participante” de muitos eventos que se deram no cenário arquivístico moçambicano – sobretudo 
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os registrados entre finais de 1990 e o ano de 2010, período em que pudemos participar em 

algumas reuniões que resultaram em mudanças institucionais –, configurando parte útil do 

material empírico desta pesquisa. Essa situação, aparentemente proveitosa na análise de situações 

empíricas vividas ao longo da experiência profissional, obviamente, resulta em dificuldades de 

distanciamento que uma análise científica requer. 

Deste modo, e remetendo-nos ao primeiro aspecto – metodologia enquanto abrangência 

de concepções teóricas de abordagem –, a orientação metodológica que sustenta esta pesquisa 

supõe o Estado como uma dimensão analítica e que se consolida com a introdução e o 

mapeamento da dimensão simbólica do poder estatal baseado em informação. Assim, sustentada 

com base na relação entre Estado e informação, cujo enquadramento da dimensão teórica do 

Estado faz-se mediante a inserção deste numa lógica relacional – Estado como relação 

(POULANTZAS, 2000) – historicamente construída, esta pesquisa concebe a cidadania em 

estreita relação com o republicanismo, e a vincula às relações de poder nos arquivos. O “poder” 

dos arquivos que desponta nessa relação enquadra-se em algumas reflexões dos chamados pós-

modernos, dos quais Stoler (2002), Cook & Schwartz (2004), Harris (2009), entre outros, 

dialogam diretamente com alguns pontos da nossa reflexão, ampliando a nossa base de 

sustentação. A necessidade de compreender a instituição arquivística enquanto espaço do Estado 

e de ampliação do mesmo e, desta forma, de analisar o papel desta instituição na construção da 

cidadania tem a conveniência de adotar a cidadania como categoria estratégica da luta que se dá 

pelos espaços do e no próprio Estado. Para contrapor a perspectiva “restrita” do Estado como um 

“comitê das classes dominantes” que prevalece na realidade moçambicana, antes, porém, 

considera-se, nesta pesquisa, a concepção “ampliada” do Estado – Estado ampliado – em 

Gramsci, como uma das categorias teóricas em nossa análise. 

Sob o segundo aspecto – metodologia enquanto conjunto de técnicas para a construção 

da realidade –, a metodologia da nossa pesquisa dispõe de um instrumental constituído no 

sentido de “encaminhar os impasses teóricos para o desafio da prática” (MINAYO, 1994, p. 16). 

Como tal, está consubstanciada num conjunto de técnicas – metodologia enquanto conjunto de 

técnicas – que integram a pesquisa bibliográfica e documental, bem como a técnica de entrevista. 

Assim, a pesquisa, em sua fase bibliográfica – constituída essencialmente de material 

publicado como livros, artigos de periódicos, entre outros de caráter científico –, consistiu na 

seleção e levantamento do material visando à nossa familiaridade com o tema, num primeiro 
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momento, após a primeira leitura do mesmo, e, posteriormente, após a segunda leitura, contribuir 

como base para a construção do marco teórico conceitual e das diferentes categorias analíticas do 

nosso objeto de estudo. 

Em sua fase documental a pesquisa guiou-se pela seleção e identificação de documentos 

primários, em particular de tipo oficial – decretos, leis, resoluções, etc. – e técnico – estratégias, 

programas, planos de atividades, relatórios, documentos normativos, etc. – que configuram o 

nosso universo de pesquisa, publicados ou não. O movimento de pesquisa que identifica esta fase 

concentrou-se, primeiro, no Gabinete Português de Leitura, localizado no Rio de Janeiro, onde 

conseguimos material que, complementado com outro identificado em Moçambique, sobretudo, 

na biblioteca ou no arquivo sob custódia do AHM, contribuiu para recuperar o marco histórico do 

sistema colonial em Moçambique.  E, em seguida, esse movimento concentrou-se nos fundos 

arquivísticos da UEM, do AHM (arquivo do AHM) e do Governo Geral, todos sob guarda do 

AHM. Nesta fase, muitas dificuldades se evidenciaram na busca por documentos primários que 

reflitam a estrutura e funcionamento desta instituição no período pós-colonial, e, parte dessas 

dificuldades, se explica na própria natureza do AHM como parte de um órgão – a UEM – que 

rege o seu funcionamento e com competência para aprovar – através do seu Conselho 

Universitário – a regulamentação necessária à organização e funcionamento do AHM. Nesse 

contexto, os documentos sobre o AHM, ao não constarem no próprio fundo desta instituição e no 

da UEM disponíveis para consulta, bem como na coleção da legislação, configurava uma 

dificuldade que supõe que nem todos os atos do Conselho Universitário constituem matéria de 

publicação no Boletim da República. De algum modo, ainda no quadro dos documentos 

primários, já na sua dimensão de tipo oficial, evidenciou-se um desempenho maior centrado no 

número bastante expressivo de dispositivos legais sobre o AHM do período colonial (embora 

muito pouco em relação ao período pós-colonial) que, se em alguns casos eram encontrados nos 

fundos anteriormente mencionados (onde, por vezes, também encontrávamos os respectivos 

projetos), em outros casos, parte desses dispositivos legais eram localizados na coletânea da 

legislação (Boletim Oficial) situada no próprio AHM, CEDIMO ou ARPAC. 

No conjunto de técnicas para a construção da realidade mobilizamos entrevistas 

temáticas tendo em vista complementar a pesquisa bibliográfica e documental, definindo como 

sujeitos da nossa pesquisa os gestores ou dirigentes – na ativa ou não – da instituição arquivística 

pública moçambicana e do CEDIMO, passando estes gestores a representar a fala do nosso 
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universo empírico. Fracassada a possibilidade de realização de entrevistas com os antecessores 

dos atuais gestores das duas instituições, e para um maior cruzamento de dados, realizamos 

entrevistas também com um dos renomados funcionários do AHM e bem assim com o presidente 

do Conselho Nacional de Arquivos. Assumindo a forma semi-estruturada, as entrevistas 

temáticas tinham como objetivo fornecer dados situados em outras fontes que não foram de nosso 

alcance no quadro da pesquisa bibliográfica e documental e serviram como base para a recolha 

de informações para consubstanciar reflexões dos próprios sujeitos sobre a realidade vivenciada, 

no nível das decisões tomadas e relacionadas com o processo e as rotinas de trabalho. A forma 

pela qual esta técnica foi empregue conferiu-nos liberdade, clareza e fundamentação ao explicitar 

ideias e contribuir para a obtenção de outras informações, só apreendidas por meio de um 

instrumental flexível e por ocasião de contatos face a face. Buscamos, na memória dos quatro 

sujeitos arquivísticos entrevistados, informações sobre as suas experiências profissionais e do 

fundo das suas lembranças acompanhamos o refazer da sua trajetória de gestor e sua 

compreensão da situação atual dos arquivos em Moçambique. Essas entrevistas foram usadas nos 

capítulos três e quatro. Por uma questão ética, os depoimentos e opiniões dos gestores 

entrevistados não foram identificados nominalmente. Eles foram identificados através de 

números entre parênteses que representam, sequência e respectivamente, o gestor do AHM (E1, 

23/10/13)11, a gestora do CEDIMO (E2, 11/10/13)12, o funcionário do AHM (E3, 24/02/14)13 e o 

                                                 
11 O nosso entrevistado concluiu o curso de Formação de Professores de História para o ensino das 5ª e 6ª classes 

organizado pela então Faculdade Preparatória da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) sob os auspícios do 
Centro 8 de Março, em 1979, de que foi parte. A partir de então, trabalhou como professor de história para o 
Ensino Secundário em Inhambane onde também exerceu suas atividades na Direção Provincial de Educação e 
Cultura, concretamente na Comissão de Apoio Pedagógico como responsável pela área de história. Em seguida, 
ido de Inhambane, regressou a Maputo para a Faculdade de Educação para continuar com os seus estudos, tendo na 
altura frequentado o Curso de Formação de Professores de 7, 8 e 9, como era assim conhecido, de 1981 a 1982. 
Obteve o Bacharelato em História e Geografia em 1984, tendo na altura se tornado quadro efetivo da UEM, na 
sequência de sua transferência do Ministério da Educação para esta Universidade em 1984 quando iniciara a sua 
carreira como docente. Em 1990 concluiu o curso de Licenciatura em História iniciado em 1987 (parte curricular 
concluída em 1989), num programa de licenciatura especial de dois anos organizado pelo então Instituto Superior 
Pedagógico (hoje Universidade Pedagógica) para acolher os graduados de bacharelato da Faculdade de Educação. 
Desempenhou as funções de chefe do Departamento de História e Geografia da Faculdade de Educação, de 1987 a 
1989, quando esta foi extinta. Em 1990 foi afeto no Departamento de História da UEM onde desempenhou as 
funções de diretor de curso. Em 1994 se inscreveu no Programa Mphil/PhD de SOAS (The School of Oriental and 
African Studies), na Universidade de Londres, tendo concluído o Mphil em 1995 e, sucessivamente, o 
doutoramento em História de África com especialidade na África Austral, em 1998. Em Setembro de 1999 
assumiu as funções de Diretor do AHM e, desde então, até hoje vem exercendo essas funções. 

12 A nossa entrevistada nasceu na cidade da Beira onde concluiu o ensino médio técnico-profissional em Materiais de 
Construção no Instituto Industrial local, em 1986. No seu primeiro emprego assumiu de imediato as funções de 
diretora de uma fábrica de produção de materiais de construção (João Ferreira dos Santos) durante dois anos e 
meio. É quadro do Ministério das Obras Públicas e Habitação onde trabalhou como técnica profissional de 
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presidente do Conselho Nacional de Arquivos (E4, 20/03/14)14, sendo os números antecedidos 

por letra “E” que indica entrevista, seguidos, cada número, da data de realização da entrevista. 

Para a análise de dados, além da forma descritiva, recorreu-se à análise de conteúdo e de 

discurso como modalidades de interpretação de dados. Para ultrapassar as dificuldades inerentes 

ao trabalho de análise de dados aliadas à complexidade da abordagem do tema, além da aplicação 

das duas modalidades de interpretação consagradas na pesquisa qualitativa, procuramos centrar 

nossa análise na superação do formalismo de tais modalidades, apontando um caminho de 

pensamento centrado no marco teórico-conceitual adotado nesta pesquisa. 

Antes de passarmos para a parte central da tese, vale discorrer, de forma breve, sobre a 

estrutura da mesma. Nesse âmbito, o primeiro capítulo – Estado e instituições arquivísticas – 

apresenta as bases conceituais relacionadas à concepção do Estado e seu enquadramento teórico 

como uma categoria de pesquisa, tendo em vista explicitar o processo histórico de construção do 

Estado em Moçambique e as implicações desse processo no exercício do poder estatal sobre os 

demais campos, em particular o de informação e de memória. 

Ao considerarmos o contexto histórico da construção do Estado em Moçambique como 

um marco de referência na configuração do AHM, o capítulo dois – O processo de construção do 

                                                                                                                                                              
construção civil. No mesmo ministério, ela desempenhou as funções de coordenadora da Comissão Nacional de 
Avaliação e Alienação de Imóveis e de assessora do Chefe da referida Comissão, antes de ser nomeada Chefe do 
Gabinete do Ministro das Obras Públicas de 1996 a 1999, quando passou a exercer as funções de Diretora da 
Administração do Parque Imobiliário do Estado (APIE) ao nível da cidade de Maputo (1999-2005). Formou-se em 
Administração Pública, em 2006, pelo Instituto Superior de Relações Internacionais e, logo em seguida, foi afeta 
na antiga Autoridade Nacional da Função Pública – hoje, Ministério da Função Pública –, onde trabalhou na área 
de recursos humanos como chefe de repartição e, sucessivamente, de departamento, antes de ser nomeada Diretora 
Nacional do CEDIMO em Janeiro de 2009. 

13 O nosso entrevistado nasceu na cidade da Beira. Integrou o quadro de funcionários do AHM no final dos anos 
1970. Formado em história pela Universidade Eduardo Mondlane (UEM) em 1985, foi um dos três técnicos mais 
proeminentes do AHM entre as décadas 1980 e 1990 e único quadro de seu tempo ainda em atividades nesta 
instituição. Participou no conjunto de atividades que moldaram a trajetória do AHM, sobretudo durante aquelas 
duas décadas. 

14 O nosso entrevistado concluiu o ensino médio técnico-profissional na área industrial nos anos 1980. Nesse 
período, trabalhou como técnico na área de óleos e sabões, passando pela serralharia, manutenção, até atingir o 
nível de Diretor Fabril, em 1996. Em 1996, com a privatização da empresa onde trabalhava transferiu-se para o 
Instituto Nacional de Desenvolvimento da Indústria Local (IDIL), onde além de ter trabalhado nas áreas de 
projetos e de formação, coordenou um projeto nacional de produtores de sal financiado pela UNICEF. No IDIL 
foi presidente de uma comissão de elaboração de normas de qualidade na área de agro-indústria de 
processamento. Concluiu o curso de graduação em psicologia das organizações do trabalho (área das organizações 
do trabalho) iniciado em 1996. Com a extinção do IDIL em 2008, transferiu-se para o Ministério da Função 
Pública, onde passou a trabalhar na área da reforma em estreita ligação com a Unidade Técnica da Reforma do 
Setor Público (UTRESP), na qualidade de Diretor de Estudos e Procedimentos desde 2008. No âmbito desta 
função, preside o Conselho Nacional de Arquivos, um órgão de consulta criado em 2010 e que se reúne duas 
vezes por ano. 
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Estado em Moçambique e seu reflexo na configuração do AHM – identifica o projeto político de 

Estado e de nação moçambicanos e suas características, e resgata o processo de criação do AHM 

neste país assim como a política arquivística que esse processo sugere, explicitando linhas de 

continuidade e de ruptura na construção do cenário arquivístico nacional. 

Tendo em conta o processo de configuração do AHM e sua relação com o papel desta 

instituição na sociedade como um dos objetivos desta tese, o capítulo três – Configuração 

político-institucional dos arquivos públicos em Moçambique – dedica-se ao estudo e à 

identificação dos aspectos que explicitam essa relação, consubstanciando uma representação da 

realidade político-institucional dos arquivos em Moçambique. A partir de uma contextualização 

do AHM no espaço e no tempo como um lugar de gestão de informação e de memória, examina-

se o processo de institucionalização de serviços e competências arquivísticos, numa base fundada 

na organização e funcionamento desta instituição e do CEDIMO. 

A partir do contexto arquivístico nacional baseado em duas instituições – uma 

arquivística e outra não arquivística situada nesta pesquisa como contraponto daquela –, o quarto 

capítulo – A questão da memória e da identidade nacional no contexto arquivístico moçambicano 

– analisa o processo de constituição de arquivos em Moçambique e sua relação com o de 

constituição de memória, equacionando possibilidades e limites no processo de construção da 

identidade nacional decorrente dessa relação. 

Por fim, a conclusão apresenta, sob forma de considerações finais, inferências a partir do 

que foi exposto ao longo dos capítulos e articula as conclusões parciais. 
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ESTADO E INSTITUIÇÕES ARQUIVÍSTICAS 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Quem escapa ao Estado e ao poder hoje, e, 
também, quem disso não fala? 

 
Nicos Poulantzas 

 
 
 

Na busca por um referencial teórico escolhemos o conceito de Estado como base de 

fundamentação a partir da qual outras categorias são mobilizadas para definir o quadro teórico 

desta pesquisa. A discussão teórica sobre o Estado prevalece como opção neste estudo para situar 

teoricamente o Estado e sua relação com informação e serve como base para compreender o 

Estado moçambicano enquanto cenário empírico que abriga o nosso objeto de estudo. Em que 

pese o fracasso do socialismo em Moçambique, ideias de base marxista sustentaram a construção 

do Estado neste país, moldando sua estrutura e funcionamento. 

O Estado enquanto uma forma de organização política da sociedade tem sido associado 

às grandes transformações político-ideológicas do mundo moderno a partir da Renascença que, 

compreendida aproximadamente entre os séculos XIV e XVI, teria se caracterizado pela grande 

expansão das guerras internacionais fundamentalmente  no último século de sua vigência. Nesse 

contexto de transformações teria surgido o Estado moderno como resultado das rupturas dos 

costumes e tradições medievais correspondendo, historicamente, ao período da formação do 

capitalismo como sistema econômico, político e social. Como se pode ler em Tilly (1996), o 

Estado moderno seria o triunfo do Estado nacional sobre as formas alternativas de Estado que o 

antecederam – entre elas, impérios, cidades-estado –, movido pela predominância da 

concentração de capital e de coerção, cujo equilíbrio entre capital e coerção teria suscitado a 

definição do padrão de guerra que viria moldar a estrutura organizacional do Estado moderno. 

A progressiva concentração de terras e poder nas mãos do rei resultante das lutas entre a 

nobreza, a Igreja e os príncipes pelo controle das terras e poder – num período instável e 

heterogêneo que caracteriza o Estado Medieval mais como aspiração à unidade do que como 

realidade – constitui um ponto de partida para a definição da construção do Estado moderno que 

requer, porém, outros elementos para a sua compreensão. 
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Para Elias (1993, p. 19-20), a expansão monetária da economia que beneficiou a 

burguesia e o rei através da coleta de impostos (monopólio fiscal) e a formação dos exércitos 

permanentes, que possibilitou a ampliação do poder militar da casa real (monopólio da violência 

legítima), constituem dois mecanismos principais responsáveis pela imensa concentração de 

poder em uma autoridade central, o rei, num determinado território. 

Na ampliação dos elementos que definem a construção do Estado moderno encontramos 

Chartier (2002) que, ao adotar o modelo proposto por Elias (o monopólio fiscal e o da violência 

legítima ou militar), entende que a construção do Estado moderno supõe outras transformações 

fundadas na consciência de sua própria história e na organização dos instrumentos necessários à 

escrita, conservação e transmissão dessa consciência (CHARTIER, 2002, p. 218). Portanto, de 

acordo com este autor, o Estado pode ser caracterizado com base na relação existente entre a sua 

construção e o crescimento dos níveis de alfabetização das populações, vis-à-vis a 

proporcionalidade entre a medição da produção da escrita de Estado e a medição das 

competências culturais das populações, o que sugere que a caracterização do Estado supõe a 

análise dos arquivos enquanto escrita do Estado em relação à distribuição desigual das 

capacidades de leitura e de escrita das populações, agentes e súditos do Estado (Ibid., p. 219-

220). 

O juízo de Chartier foi bem captado por Costa (1997, p. 55) que entende que esse exame 

deve basear-se nos “documentos produzidos pelo Estado, levando-se em consideração ‘a estreita 

imbricação nessa escrita entre o simbólico e o instrumental bem como entre o público e o 

privado’”. De acordo com Costa, essas imbricações marcam “a produção e a conservação dos 

papéis do Estado moderno”, suscitando uma “análise das políticas arquivísticas para 

compreender os critérios utilizados na discriminação do que deve ou não ser guardado, como e 

onde”.  

O Estado moçambicano, em seu percurso histórico, não possui uma política arquivística 

explícita. A ausência de uma política clara do Estado para os seus arquivos, em suas funções 

simbólica e instrumental, prejudica o uso social da informação no fortalecimento do Estado e na 

constituição da nacionalidade. 

Como importante instrumento da ação arquivística no âmbito da administração pública, 

o Arquivo Histórico de Moçambique (AHM) deveria tornar-se numa dimensão expressiva do 

Estado, espelhando sua própria organização. Instituição de caráter instrumental, o AHM deveria 
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voltar-se para dentro do Estado guardando e fornecendo, quando necessário, os documentos 

importantes ao processo de consolidação deste, desempenhando assim sua função simbólica de 

consolidação da nação a partir da sua função instrumental. 

Os mecanismos descritos por Elias (1993) e retomados por Chartier (2002) 

consubstanciam a definição da construção do Estado moderno e sempre atuaram em simultâneo 

na sua forma ampliada por este último. Em sua articulação histórica, teriam sido responsáveis 

pelo esgotamento do longo processo histórico de monopólio fundado na figura do rei, em cuja 

transformação passou a expressar-se sob um estrato social mais amplo. Esses mecanismos, 

portanto, transformaram-se em monopólio público que demandava uma nova ordenação política e 

jurídica, com destaque para a formação da burocracia e a criação do parlamento como duas 

inovações do Estado moderno. 

Giddens (2001) chama atenção para a questão do espaço público, onde documentos 

escritos representam uma audiência ampla (domínio ampliado do “público”) constitutiva do 

cenário desse espaço. Para ele, o desenvolvimento dos Estados coincide necessariamente com a 

formação de modos de discurso – entre os quais, os documentos escritos enquanto aspectos do 

“público” (adjetivo ou substantivo) distanciados de seus autores – que moldam, de forma 

constitutiva, o que é o poder do Estado. Este autor observa a expansão do monitoramento 

reflexivo da atividade do Estado no âmbito do processo histórico de sua construção, assegurando 

constituir-se numa característica típica do Estado moderno (Ibid., p. 227). 

Aliás, é no contexto da formação do Estado moderno que Elias (1993) percebe e narra o 

fenômeno de cidadania que designa de processo civilizador e que, segundo ele, sem se constituir 

em conceito, “constitui uma mudança na conduta e sentimentos humanos rumo a uma direção 

muito específica” (Ibid., p. 193). Centrado no indivíduo, esse processo ganha concretude na 

história, contemplando a ideia de ordem e fundando-se na existência de “planos e ações, impulsos 

emocionais e racionais de pessoas isoladas” (Ibid., p. 194) que se entrelaçam constantemente de 

modo amistoso ou hostil, formando uma ordem social que determina o curso da mudança 

histórica. 

A formação do Estado moderno como um processo histórico de convergência de vários 

fatores numa mesma direção evidencia-se tanto em Elias (1993) quanto em Tilly (1996) como 

resultado histórico proveniente de consequências não planejadas de agentes históricos durante um 
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longo processo de avanços e retrocessos, contemplando a interdependência entre as pessoas como 

seu substrato. 

Partindo da perspectiva de concentração tanto da “coerção” como parte da esfera de 

“dominação”, quanto do “capital” que compõe a esfera de “exploração”, e do contexto de 

preparação para a “guerra” que acompanha aqueles conceitos, Tilly (1996)15 aborda o processo 

histórico de formação do Estado moderno e traz à tona o tema da ação coletiva em que se destaca 

a negociação no quadro da violência do Estado, que se revela repressor e regulador, e em um 

contexto em que todos negociam com ele. A relação entre aqueles dois conceitos (coerção e 

capital) forma, em Tilly, o núcleo de análise das diversas formas de Estado que, emergindo na 

Europa, convergiram para a forma de Estado nacional que prevalece como forma dominante de 

Estado na atualidade. 

A mudança na conduta e sentimentos, que permeia o processo civilizador em Elias 

(1993) e o campo de ação resultante, reflete uma perspectiva informativa representada nos planos 

e ações, impulsos emocionais e racionais de pessoas isoladas que se unem de modo amistoso ou 

hostil, formando uma ordem social. Nesse contexto, a informação figura como um elemento 

fundamental na modelagem do processo civilizador, embora também necessite de uma 

modelagem baseada em políticas púbicas específicas para propiciar o seu uso efetivo por tais 

pessoas e nos vários processos a elas referentes. 

A informação em Elias (1993) transcende os meios clássicos de comunicação. Os 

códigos de conduta/etiqueta – interpenetráveis – viram manuais controlados e com um público 

alvo, contribuindo para a construção de espaços diferenciados (pela corte). As classes situadas 

abaixo da corte buscam a assimilação dos códigos representados nos manuais cujo acesso 

encontra-se condicionado ao controle da corte. Nesse sentido, a assimilação não está apartada da 

diferenciação, traduzindo-se o processo civilizador num amálgama que compreende 

desigualdades. 

                                                 
15 Em sua definição como modelo de organização que exclui as tribos, as linhagens, as firmas e as igrejas, este autor 

entende os Estados, abrangendo, entre outras formas de governo, as cidades-estado, os impérios, como aquelas 
“organizações que aplicam coerção [...] e que, em alguns aspectos exercem prioridade manifesta sobre todas as 
outras organizações dentro de extensos territórios” (TILLY, 1996, p. 46). Ao contrário desta definição, ele 
concebe o “Estado nacional” – não necessariamente como Estado-nação – como correspondente a uma unidade 
territorial mais ampla, que submete e governa múltiplas regiões próximas – nas quais se encontram vasta 
população, cidades, igrejas, ordens religiosas, etc. – por meio de uma estrutura central relativamente coordenada e 
que conta com importantes organizações militares, extrativas, administrativas, distributivas e produtivas (Ibid., p. 
47). 



33 
 

 
 

Se por um lado o processo de constituição do Estado moderno resulta de uma 

permanente instabilidade política, econômica e social que caracterizou o Estado Medieval no 

âmbito de uma intensa necessidade de ordem e de autoridade, de outro lado, o Estado moderno 

emerge com características fundamentais projetadas pela consciência de unidade que se 

concretiza com a afirmação de um poder soberano (supremo) reconhecido como o mais alto de 

todos dentro de uma precisa delimitação territorial. Essas características ou marcas fundamentais 

do Estado moderno teriam passado por momentos de desenvolvimento e definição, convertendo-

se, com o tempo, em objetivos do próprio Estado. É dentro desses e de outros elementos 

essenciais ou notas características que pretendemos abordar o Estado como uma categoria 

analítica – da qual emergem outras categorias –, buscando entender seus objetivos e 

funcionamento em cada sociedade, em particular em Moçambique, numa construção teórica do 

instrumental analítico da nossa pesquisa que tem o Estado como produtor dos arquivos e a quem 

cabe a sua organização dentro de uma determinada ordem que dirige a sua estrutura e 

funcionamento. 

1.1. Estado: concepções teóricas e funcionamento 

No funcionamento do Estado destacam-se várias teorias e modelos de interpretação cujo 

uso e aplicação nas diversas áreas de conhecimento permitem encarar o Estado como uma 

categoria de pesquisa. Com efeito, o Estado como uma categoria de pesquisa no campo 

arquivístico encontra sua maior articulação na obra de Jardim (1999) intitulada “Transparência e 

opacidade do Estado no Brasil”, numa perspectiva que incorpora tanto a abordagem do Estado 

ampliado em Gramsci quanto a de Estado-relação em Poulantzas. Ambas as abordagens, 

portanto, têm o seu ponto de partida a dialética marxista de Estado, representada 

fundamentalmente por Marx e Engels. 

1.1.1. A concepção restrita do Estado como expressão de dominação 

Buscando expor a articulação dos conceitos de Estado e revolução e sua evolução na 

reflexão marxista, Coutinho (2008, p. 13) observa que “a transição ao socialismo (a revolução 

socialista) resulta da luta política de classes e implica a construção de um novo tipo de Estado”. 

Partindo desse pressuposto que para ele constitui tanto um traço comum característico da tradição 
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marxista – de Marx e Engels a Poulantzas –, como também encarna “o momento da 

continuidade”, o autor reconhece um “momento de renovação” no seio da reflexão marxista. 

Na verdade, a característica comum da tradição marxista observada por Coutinho 

exprime a natureza de classe do fenômeno estatal (Estado de classe) na teoria marxista clássica 

do Estado – Estado como “comitê executivo da burguesia” ou entidade particular– e sugere a 

gênese do Estado na divisão da sociedade em classes e sua existência relacionada somente à 

existência dessa divisão, num contexto de funcionamento (função do Estado) voltado para a 

conservação dessa divisão e dos interesses particulares de uma classe, a dominante. 

Assim, a teoria do Estado supera, a partir de Marx, a perspectiva imanente e superior do 

Estado situado acima dos homens (o Estado perde o seu brilho de superioridade entre os homens) 

– como é o caso do Leviatã de Hobbes e do Estado liberal em Locke – e relaciona sua existência 

às contradições das classes sociais existentes na sociedade, concebendo o Estado, porém, como 

um mero instrumento da classe dominante. Esta visão de Estado (aparentemente simplista e 

mecanicista), em seu funcionamento, ademais de supor a gênese do Estado na divisão da 

sociedade em classes, sugere que o Estado se mantém somente pela força e pela coerção legal. 

Com efeito, esta visão situa o Estado como apenas um meio de coerção e não como uma esfera 

potencial de liberdade consciente. 

A indicação do desempenho de funções estatais na estrutura do Estado moderno baseado 

na repressão que se observa na tradição marxista desenvolvida, sobretudo, no período de 1848 a 

1850 por Marx e Engels e mais tarde por Lenin, referencia-se também em Weber (1974) que 

ressalta o monopólio da coerção física legítima no funcionamento do Estado nos seguintes 

termos:  

[...] Estado é uma comunidade humana que reivindica, com êxito, o monopólio do uso 
legítimo da força física dentro de um dado território, [sendo que] o direito de usar a 
força física é concedido a outras instituições ou a indivíduos somente na medida em que 
o Estado permite. O Estado é considerado a única fonte do ‘direito’ ao uso da violência’. 
(WEBER, 1974, p. 98). 

Portanto, a concepção puramente instrumental do Estado expressa no e pelo núcleo 

fundamental do marxismo reduz – conforme Poulantzas (2000) – aparelho de Estado a poder de 

Estado. Este pensador, ciente de que o Estado apresenta necessariamente uma “natureza de 

classe”, afirma de imediato que falta o essencial àquela concepção. Essa falta, naturalmente, se 

refere à ossatura material própria do Estado que não é redutível às relações de dominação política 
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e cujo fundamento reside nas relações de produção e na divisão social do trabalho, incluindo 

nessa estrutura econômica, as classes, o poder e a luta de classes. 

O Estado apresenta uma ossatura material própria que não pode de maneira alguma ser 
reduzida à simples dominação política. O aparelho de Estado, essa coisa de especial e 
por consequência temível, não se esgota no poder do Estado. Mas a dominação política 
está ela própria inscrita na materialidade institucional do Estado. Se o Estado não é 
integralmente produzido pelas classes dominantes, não o é também por elas 
monopolizado: o poder do Estado (o da burguesia no caso do Estado capitalista) está 
inscrito nesta materialidade. Nem todas as ações do Estado se reduzem à dominação 
política, mas nem por isso são constitutivamente menos marcadas (POULANTZAS, 
2000, p. 12). 

Recorrendo a Marx, Coutinho (2008, p. 16-17) reconhece nele que “as categorias são 

‘formas de ser, determinações da existência’ [que] traduzem (ou são apropriações mentais de) um 

movimento que tem lugar primariamente no próprio objeto”. Dessa relação entre o abstrato e o 

concreto, Countinho deduz de imediato que  

a ampliação do conceito de Estado em pensadores marxistas mais recentes [como 
Gramsci e Poulantzas], quando comparados com Marx, Engels, Lenin ou Trotski, não 
resulta apenas da escolha de um ângulo de abordagem mais rico (menos abstrato); 
resulta também, e sobretudo, do próprio desenvolvimento objetivo tanto do modo de 
produção quanto da formação econômico-social capitalistas (Ibid., p. 17) 

A percepção da dualidade de abordagens no seio do pensamento marxista reflete a 

existência de um processo de desenvolvimento da sociedade e, por conseguinte, de mudanças nas 

relações sociais que nela se processam, implicando alterações nos conceitos como categorias 

teóricas (ou determinações da) que retratam a realidade concreta. 

A dinâmica do desenvolvimento aqui referido – e nesse caso um “desenvolvimento 

objetivo” – teria introduzido novas categorias na esfera social e política que passaram a exigir 

uma nova concepção do Estado que superasse a dialética de uma concepção ‘restrita’ do Estado 

em que, em seu funcionamento, a política constituía uma esfera restrita enquanto a “sociedade 

civil” era “uma esfera ‘despolitizada’”, lê-se em Coutinho (2008) que referencia esta concepção 

marxista clássica do Estado – “claramente formulada em 1845 em A ideologia alemã” (Ibid.) – à 

teoria da revolução socialista contida no Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, e 

retomada em As lutas de classe na França, publicado em 1850. 

A concepção “restrita” do Estado como uma entidade – uma espécie de comitê executivo 

da classe dominante – que “despolitiza a sociedade civil” e se vale essencialmente da coerção 

para exercer suas funções viria a ser parcialmente superada mais tarde. Coutinho (2008) observa, 
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nesse sentido, um momento de renovação dialeticamente articulado com o de conservação 

marxista, em 1895, baseado em Engels, numa autocrítica às posições que adotara com Marx entre 

1848 e 1850. Nessa reformulação – continua Coutinho (2008) – o conceito de Estado se aproxima 

do “produto de um pacto” e não mais do mero “comitê das classes dominantes”. Deduz-se daí 

que, desde então, “a dominação de classe não se manifesta apenas através da coerção (como 

‘poder coercivo’), mas resulta também de mecanismos de legitimação que asseguram o consenso 

dos governados (ou seja, resulta também de um ‘pacto’ ou ‘contrato’)”, os quais se encarnam nas 

novas instituições inscritas no seio dos modernos aparelhos de Estado (Ibid., p. 27). 

Mantendo a sua posição fundamental sobre a natureza de classe de todo o poder estatal – 

Estado como um Estado de classe ou uma entidade particular – a teoria marxista se desdobra para 

incorporar, ao lado da coerção, mecanismos de legitimação e obtenção do consenso como uma 

nova categoria no exercício do poder estatal. A partir deste pressuposto, a transição ao socialismo 

já não implica um “contrapoder armado do proletariado” e uma ruptura súbita e violenta com a 

ordem estatal estabelecida, mas a introdução de uma nova categoria de consenso ou 

“contratualista” na determinação do Estado, empreendendo assim uma ampliação da teoria do 

Estado na luta pelo socialismo ou contra o capitalismo. 

Coutinho (2008) observa as primeiras tentativas de uma “ampliação” da teoria do Estado 

tanto no último trabalho de Engels (de 1895) quanto em pensadores como Rosa Luxemburgo e os 

austromarxistas Otto Bauer e Max Adler. Contudo, reconhece em Gramsci sua formulação mais 

incisiva, num critério de interpretação da realidade em que o Estado é visto como uma unidade 

dialética entre força e consenso. A teoria “ampliada” do Estado e a concepção da revolução 

socialista em Gramsci marca o ponto de inflexão na história do pensamento marxista. Nessa 

abordagem, Gramsci rompe com a concepção estreita (unilateral) do Estado em que este se 

identifica com o governo. 

A concepção “restrita” do Estado configura-se deste modo como uma base a partir da 

qual se estabelece a teoria do Estado ampliado e de Estado-relação, duas perspectivas que, em 

conjunto, fundamentam a estrutura e funcionamento do Estado moderno e, destarte, a construção 

de políticas públicas enquanto Estado em ação e que envolve conflito. 

As abordagens de “Estado ampliado” e de “Estado-relação”, além de serem 

imprescindíveis para a introdução da abordagem do Estado enquanto campo de informação, 

sobretudo na sua componente arquivística, servem de base para a delimitação do Estado em 
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Moçambique em sua relação com a sociedade, introduzindo categorias de análise aos marcos 

estruturantes e condicionantes da configuração da instituição e da suposta política arquivísticas 

em Moçambique. Com efeito, mais do que uma referenciação em sua construção no campo 

arquivístico a partir de Jardim (1999), justifica-se então a sua abordagem neste trabalho como 

referenciais teóricos para a análise do Estado em Moçambique e do conjunto de decisões políticas 

da área de arquivos que vêm legitimando a proteção de privilégios e o exercício do poder neste 

país. 

1.1.2. O Estado ampliado em Gramsci 

Partindo do núcleo fundamental do marxismo que reconhece a “natureza de classe” de 

todo o Estado e em que este se encontra a serviço de uma classe dominante, Gramsci desenvolveu 

uma visão mais elaborada e complexa do Estado em sua relação com a sociedade, passando a 

incorporar ao lado da força, o consenso no seio da sociedade no funcionamento do Estado, 

através de diversos meios e sistemas, bem como de entidades situadas fora da estrutura coercitiva 

do Estado. 

Uma das conquistas da teoria marxista de ampliação dialética do Estado em que novos 

elementos ou determinações coexistem com o núcleo fundamental do marxismo – caráter de 

classe e o momento repressivo de todo o poder estatal –, numa perspectiva de reposição e 

transfiguração em seu desempenho, é a transformação da esfera política “restrita” em uma nova 

esfera pública “ampliada”, caracterizada pela existência de um protagonismo de amplas 

organizações de massas. 

Esta perspectiva, na verdade, situa-se no e decorre do contexto de conflito que 

caracteriza a conjuntura específica da Itália e que teria estimulado Gramsci a construir uma 

estratégia teórico-política e revolucionária de construção do socialismo naquela conjuntura. 

Como ponto de partida Gramsci observa, no contexto italiano caracterizado pelo fascismo (após o 

fracasso da revolução e após a consolidação da ditadura), um “desenvolvimento desigual” muito 

estratégico das transformações políticas e das transformações culturais em que as primeiras 

tomavam a forma de “explosões rápidas” e as segundas operavam em ritmo muito lento, 

argumentando que “o desenvolvimento cultural desigual reflete ‘uma estrutura diferente das 

classes intelectuais’, uma dissimetria de sua relação com o Estado” (BUCI-GLUCKSMANN, 

1980, p. 42), que decorre do grau do desenvolvimento capitalista. 
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Para Gramsci, sob o capitalismo cada classe ou segmento social produz seus intelectuais 

orgânicos, daí uma dupla relação entre a classe operária e os intelectuais, ou seja, a organização 

do proletariado como classe precisa de intelectuais como dirigentes – em sua constituição como 

massa e não como indivíduos – sendo que dentro da classe trabalhadora o intelectual orgânico é 

duplamente orgânico, como organizador político e organicamente vinculado a ela. 

Com estas observações Gramsci amplia o conceito de intelectual – distinguindo o fato de 

ser intelectual e o fato de exercer uma função de intelectual – que passa a se definir por sua 

função de organizador na sociedade – enquanto ser social com lugar nas relações de produção e 

funções na divisão social do trabalho – na qual se encontra inserido como “especialista + 

política” que passa da “técnica-trabalho à técnica-ciência e à concepção humanista histórica, 

sem a qual se segue especialista, sem tornar-se um dirigente” (GRAMSCI apud BUCI-

GLUCKSMANN, 1980, p. 56). 

Por intelectual, cabe entender não somente essas camadas sociais tradicionalmente 
chamadas de intelectuais, mas em geral toda a massa social que exerce funções de 
organização em sentido amplo: seja no plano da produção, da cultura, ou da 
administração pública... [segue que] todos os homens são intelectuais, mas nem todos os 
homens exercem na sociedade a função de intelectual (Ibid., p. 46-47) 

Não pretendemos entrar na discussão sobre intelectuais orgânicos. Nossa referência a 

essa questão surge apenas na medida em que, a ampliação do conceito de intelectual em Gramsci 

constitui uma apropriação do papel do intelectual para, com ele ou através dele, abordar as 

relações entre o Estado e a sociedade. Nesses termos, a concepção de intelectual em Gramsci 

opera uma dupla ruptura em relação às perspectivas tradicionais sobre os intelectuais, já que o 

lugar destes já não deriva somente das superestruturas ou da ideologia, mas também do aparelho 

de produção, fato que acarreta e exige uma transformação do conceito de Estado. Ou seja, a 

ampliação do conceito de intelectual aponta para a necessidade de ampliação do conceito de 

Estado. 

Com efeito, a ampliação do conceito de intelectual constitui um recurso metodológico 

gramsciano que conduz à construção do conceito de hegemonia. E este, por sua vez, através de 

duplo sentido quer de dominação que envolve força, quer de liderança que implica consentimento 

assume papel fundamental na fundamentação da visão de Estado em Gramsci. 

Em sua reflexão Gramsci desenvolve um movimento que parte da perspectiva restrita do 

Estado, associando e relacionando-a à gênese do Estado nas relações sociais concretas, para 
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produzir assim uma ampliação dialética do conceito do Estado, em que dois segmentos distintos 

atuam na manutenção e reprodução da dominação da classe hegemônica.  

Examinando a superestrutura, ele distingue duas esferas em seu interior, que ele chama 
de “sociedade civil” e de “sociedade política”. Com essa última expressão, designa 
precisamente o conjunto de aparelhos através dos quais a classe dominante detém e 
exerce o monopólio legal ou de fato da violência; trata-se, portanto, de aparelhos 
coercitivos do Estado, encarnados nos grupos burocrático-executivos ligados às forças 
armadas e policiais e à imposição das leis [Estado em sentido restrito]. A real 
originalidade de Gramsci, sua “ampliação” do conceito marxista de Estado, aparece, ao 
contrário, na definição do que ele entende por “sociedade civil” [...] um momento ou 
uma esfera da “superestrutura” [que] designa, mais precisamente, o conjunto das 
instituições responsáveis pela representação dos interesses de diferentes grupos sociais, 
bem como pela elaboração e/ou difusão de valores simbólicos e de ideologias; ela 
compreende assim o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, as organizações 
profissionais, os meios de comunicação, as instituições de caráter científico e artístico 
etc. (COUTINHO, 2008, p. 53-54) 

Depreende-se, portanto, que o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, as 

organizações profissionais, os meios de comunicação, as instituições de caráter científico e 

artístico que compreendem a sociedade civil constituem um meio através do qual se realiza a 

direção intelectual e moral inerente à difusão dos valores simbólicos e das ideologias da classe 

hegemônica vigente. 

Ao agregar a sociedade civil ao Estado-coerção Gramsci enfatiza o sentido unitário do 

Estado (até então imaginado como algo distinto da sociedade civil), não hegemônico, repleto de 

contradições e mantido por certo “tecido hegemônico” criado e recriado historicamente em um 

processo constante de renovação dialética, num contexto em que a arena de luta entre classes se 

amplia e que o bloco no poder, além de ser classe dominante, precisa ser classe hegemônica 

(dirigente). 

Conforme Coutinho (2008), isoladamente as duas esferas são autônomas e se distinguem 

em suas funções “na organização da vida social e, mais especificamente, na articulação e 

reprodução das relações de poder”.  Por outro lado, “em conjunto, as duas esferas formam o 

Estado em sentido amplo”, definido por Gramsci como “sociedade civil + sociedade política”, 

isto é, hegemonia revestida de coerção (Ibid., p. 54). Por Estado, nesses termos, passa-se a 

entender não somente o aparelho governamental, mas também o aparelho “privado” de 

hegemonia (ou sociedade civil), associado a um duplo funcionamento da sociedade civil.  

Representando a esfera do ser social, a sociedade civil aparece em Gramsci como 

portadora material da figura social da hegemonia e como esfera de mediação entre a 
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infraestrutura econômica e o Estado em sentido estrito, constituindo-se numa esfera de 

participação política de adesão voluntária (aparelho privado) que não se caracteriza pelo uso de 

repressão. Isto referencia a restruturação do Estado em Gramsci, que reside tão somente na 

extinção dos mecanismos do Estado-coerção da sociedade política, em decorrência da 

necessidade da conservação dos organismos da sociedade civil, em contraposição à perspectiva 

de extinção do Estado em Marx e Lenin. Ou seja, o fim do Estado-coerção em Gramsci se dá pela 

absorção deste pelo Estado-ético (sociedade civil), ocasionando a atrofia de uma das 

componentes do Estado na medida em que a administração dos conflitos passa a efetuar-se na 

base material do consenso, reduzindo ou extinguindo a necessidade de uso da força. Assim, o 

aparelho de hegemonia “privado” equivalente à sociedade civil encarna uma dupla dimensão 

econômica e político-cultural (em sua representação na sociedade) que traduz, por um lado, o 

sistema privado de produção capitalista e, pelo outro, os aparelhos ideológico-culturais da 

hegemonia que concebem o Estado como “educador”. 

Retomando a fórmula (Estado = sociedade política + sociedade civil) acima referida, 

portanto, temos a incorporação da hegemonia (sociedade civil) e seu aparelho (cultural, político, 

econômico) ao Estado (ditadura) – ampliação do Estado –, passando a coerção e seu aparelho 

(exército, polícia, administração, burocracia...) a funcionar paralelamente à ideologia inerente à 

organização do consenso – ampliação do aparelho do Estado –, formando um duplo processo 

dialético que autoriza uma abordagem diferente das relações classe/Estado e Estado/sociedade. 

Em seu fundamento, o Estado ampliado considera o conjunto dos meios de direção 

intelectual e moral de uma classe sobre a sociedade como pressuposto para certo “equilíbrio de 

compromisso”. Nesses termos, a hegemonia leva em conta interesses e classes sobre as quais a 

hegemonia se exerce, implicando sacrifícios por parte da classe dominante (Estado) para 

acomodar tais interesses e classes – não somente ao preço do “equilíbrio de compromisso”, mas 

também em nome de salvaguardar o seu próprio poder político, sobretudo, em períodos de crise 

(de “equilíbrio instável”) – como um processo de organização de consenso e de direção política. 

Nessa incorporação da hegemonia ao Estado surge uma nova articulação do conceito do 

Estado como “todo o conjunto de atividades teóricas e práticas com as quais a classe dirigente 

articula e mantém não somente a sua dominação, mas também consegue o consenso ativo dos 

governados” (GRAMSCI apud BUCI-GLUCKSMANN, 1980, p. 129). 
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Nesta definição Gramsci enfatiza a centralidade da política enquanto uma atividade 

humana autônoma assumindo, porém, o consenso como parte da realização política. Nesse 

sentido, não seria errado afirmar que a dialética gramsciana opera através de integração que 

sugere conflito. A integração de outras classes para um “equilíbrio de compromisso” realizado no 

e com o Estado define uma correlação de forças contraditórias que se trava na totalidade social. 

A teoria de ampliação do Estado em Gramsci rompe com a distinção orgânica entre a 

sociedade política (ditadura) e a sociedade civil (hegemonia) e mantém apenas uma simples 

distinção metodológica entre elas que supõe força como sinônimo de consenso. 

A crise orgânica ou crise de hegemonia vista na totalidade do processo social anuncia a 

ampliação do Estado como um novo modo de constituição/unificação de classe dominante para 

solucionar uma correlação de forças instável (combinação de forças legais e ilegais), que a 

qualquer momento pode ser transformada. Introduzida pela crise orgânica, em contrapartida, a 

ampliação do Estado fornece uma resposta orgânica para a nova experiência criada pela crise, 

excedendo seu próprio contexto de origem. Na verdade, isso reflete 

a análise de uma correlação de forças políticas em uma conjuntura concreta [que] exige 
sempre que [além do equilíbrio das forças fundamentais] se tome em consideração as 
relações entre classes fundamentais e forças auxiliares [que dirigem a força hegemônica 
ou] ... sobre as quais a classe dominante exerce sua hegemonia (BUCI-
GLUCKSMANN, 1980, p. 143). 

A combinação da força e do consenso na sustentação do Estado ampliado não deixa de 

ter fundamento na opinião pública que atravessa os diferentes canais e redes da sociedade civil. A 

imprensa cuja expressão é a produção documental – jornais, revistas, etc. – e sua 

monumentalização em bibliotecas representa um índice do grau de homogeneidade de uma classe 

e um modo de organização explícita ou implícita da hegemonia política na sociedade civil. As 

instituições arquivísticas nesse sentido também representam um momento de ampliação do 

Estado fundado na relação da homogeneidade de classe e no modo de organização da hegemonia 

política na sociedade, dois aspectos que se animam com a mediação dos conjuntos documentais 

produzidos pelo Estado que se encontram sob a custódia dessas instituições. 

Um aspecto a reter, em última instância, a partir de Buci-Glucksmann (1980), refere que 

a ampliação do Estado em Gramsci recusa e distancia-se da concepção instrumentalista do Estado 

em que este é tomado por uma “classe sujeito”. Ao distanciar-se desta visão, a concepção do 

Estado ampliado se desdobra metodologicamente tanto para incorporar o aparelho de hegemonia 
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à análise do Estado quanto para considerar a “base histórica” (base de massa) que liga Estado e 

“bloco histórico”, Estado e bloco no poder, como dois pontos que, segundo Buci-Glucksmann, 

se suturam na recusa de conceber o conflito de classes como simples conflito entre duas 
forças fundamentais (burguesia/proletariado), e tomando em consideração as camadas e 
forças auxiliares e apoios, sua posição em relação ao Estado e sua posição de classe em 
uma conjuntura determinada (Ibid., 150) 

ou melhor, 

A ampliação do Estado coincide com a atualização de duas dialéticas estreitamente 
ligadas: a que une uma fração da classe dominante (no caso, o capitalismo financeiro) à 
unidade da burguesia como classe, e a dos vínculos ideológicos, mas também materiais 
de uma classe dominante com “sua base de massa” (Togliatti), com sua “base histórica” 
(Gramsci). O Estado, longe de reduzir-se a um instrumento externo às relações sociais, 
articula-se a essas relações sociais em torno de um ponto preciso. (Ibid., p. 147). 

Esse ponto preciso, portanto, sugere que os aparelhos privados de hegemonia (consenso 

como essência da comunicação no interior da sociedade) se constituem em meios através dos 

quais a dominação de classe consegue superar sua própria base estreita para organizar o consenso 

de uma ampla camada da população em torno de sua política. 

Ainda sob a orientação de Buci-Glucksmann (1980) podemos concluir que, se de um 

lado, a ampliação do conceito do Estado vincula uma reflexão sobre o conceito de intelectual, 

ampliando-o, e sobre a crise, como desdobramentos da teoria dos aparelhos de hegemonia, de 

outro, ela transcende os modelos estrutural-funcionalistas para reconhecer em Gramsci a natureza 

dialética dos conceitos de aparelho de hegemonia/crise do aparelho de hegemonia, bloco histórico 

no poder e luta por um novo bloco histórico, correlação de força no plano do econômico, do 

ideológico, do político. 

A concepção “ampliada” do Estado em Gramsci, em sua contraposição com a concepção 

“restrita” do Estado como um “comitê das classes dominantes”, estabelece uma base para a 

análise dos marcos históricos de construção do Estado em Moçambique em sua relação com a 

disposição legal da instituição arquivística pública neste país e, por conseguinte, do papel dessa 

instituição na viabilização do uso social da informação no âmbito dos projetos – colonial e pós-

colonial – de nação, memória e informação que essa relação implica. Importa anotar que as 

instituições arquivísticas, sua estrutura e organização, estão inscritas na trama do Estado como 

uma arena de conflito, condensando uma relação de forças. A condensação de uma relação de 

forças expressa nas instituições arquivísticas traduz-se na medida em que estas representam um 

índice do grau de homogeneidade de uma classe e um modo de organização explícita ou implícita 
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da hegemonia política na sociedade civil, através dos estoques informacionais sob sua custódia. 

Fica entendido, no entanto, que o fundamento do processo de institucionalização jurídica da 

organização das instituições arquivísticas públicas em qualquer sociedade, e em particular em 

Moçambique, reside no quadro dos marcos históricos de construção do Estado. 

A teoria do Estado ampliado é fundamental em nossa pesquisa e destaca-se nos diversos 

elementos e abordagens que a caracteriza, norteando a construção de políticas públicas, em 

particular as de arquivos, que representam a ação do Estado nesta área específica e na de 

informação em geral. 

1.1.3. O Estado relação em Poulantzas 

Outra perspectiva importante na abordagem do Estado é a de Estado como relação que 

encontra sua maior articulação em Poulantzas. O Estado relação em Poulantzas enquanto teoria 

do Estado encontra-se sistematizada em seu trabalho O Estado, o poder, o socialismo, de 1978, 

que retoma e amplia o trabalho anterior Poder político e classes sociais, de 1968. 

A perspectiva do Estado relacional representa a definição do poder do Estado como uma 

relação ou como um equilíbrio dinâmico de uma correlação de forças. Ela emerge no âmbito da 

articulação dos conceitos de Estado e revolução e sua evolução na reflexão marxista na luta pelo 

socialismo contra o sistema capitalista. Esboçada parcialmente como desdobramento da inflexão 

no desenvolvimento da teoria marxista do Estado e da revolução, seria percebida em sua 

vitalidade como uma perspectiva que transcende a definição “restrita” do Estado – própria de 

Marx e Engels entre 1848 e 1850 e de Lenin e Trotski em 1917 –, e explicitada numa formulação 

mais sistemática em Poulantzas. 

Em que pesem as distinções nas abordagens entre Gramsci e Poulantzas, Jardim (1999) 

enfatiza a flexibilização das relações entre os planos ideológico-político e o econômico como 

ponto de convergência na contribuição de ambos os autores e que caracteriza o pensamento 

marxista. 

A teoria do Estado ampliado em Gramsci e a de Estado-relação em Poulantzas 

referenciam-se mutuamente na medida em que a correlação de forças entre as classes que 

disputam a “supremacia” se manifesta nas duas funções estatais de hegemonia ou consenso 

(como direção intelectual e moral) e de dominação ou coerção, representadas, respectivamente, 

pela sociedade civil como aparelho privado de hegemonia que exerce a mediação entre a base 



44 
 

 
 

econômica e o Estado em sentido estrito e pela sociedade política como aparelho de coerção 

estatal que assegura a disciplina dos grupos. Decerto, o conceito “ampliado” de Estado aparece 

como substrato à construção de Estado-relação em Poulantzas. 

A concepção do Estado e da transição ao socialismo em Poulantzas situa-se num dos 

mais altos patamares de análise do poder do Estado capitalista em várias de suas formas no 

quadro da reflexão marxista contemporânea. Em Poulantzas a transição ao socialismo não se 

processa com base no “modelo explosivo” e na ideia de dualidade de poderes cuja negação 

considera a atuação das massas para conquistar o poder e transformar os aparelhos de Estado. Ao 

contrapor-se à dualidade de poderes, Poulantzas valoriza a articulação entre democracia 

representativa e democracia direta. 

Para Poulantzas, deve se buscar o fundamento do Estado na ossatura material do mesmo 

– irredutível à dominação política –, mantida pela relação do Estado (papel autônomo na 

formação dessas relações) com as relações de produção (que traçam o campo do Estado) e a 

divisão social do trabalho que elas implicam. E é no plano desta estrutura econômica que se deve 

buscar o fundamento da materialidade institucional do Estado, mas com a incorporação das 

classes, do poder e da luta de classes. A presença do Estado na economia em sua relação de 

exterioridade com esta, portanto, referencia-o como produto e, ao mesmo tempo, como 

modelador das relações de produção e de sua reprodução no contexto das classes sociais e da luta 

de classes. 

Conforme Carnoy (1994) a reflexão de Poulantzas encontra-se no desenvolvimento e na 

transformação de uma visão estruturalista-althusseriana do Estado numa visão em que os 

movimentos sociais ocupam um papel chave. Com efeito, partindo da teoria estruturalista do 

Estado, escreve Carnoy, “o Estado corresponde a um modo de produção, sendo sua forma e 

função determinadas pela estrutura das relações de classe” (Ibid., p. 162), num contexto em que 

ressalta seu papel ideológico determinado pelas relações de produção de classe. 

O Estado também encarna, em sua sustentação, a divisão entre o trabalho intelectual e 

manual, situando-se ao lado do trabalho intelectual separado do manual, numa perspectiva que 

torna efetiva a relação orgânica entre trabalho intelectual e dominação política, entre saber e 

poder, o que remete diretamente às relações político-ideológicas. É no quadro do trabalho 

intelectual separado do trabalho manual que emerge a racionalidade do poder, e se efetiva o 

domínio de um saber (conhecimento) e de um discurso que excluem as massas populares. 
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É a monopolização permanente do saber por parte do Estado-sábio-locutor, por parte de 
seus aparelhos e de seus agentes, que determina igualmente as funções de organização e 
de direção do Estado, funções centralizadas em sua separação específica das massas: 
imagem do trabalho intelectual (saber-poder) materializada em aparelhos, em face do 
trabalho manual tendencialmente polarizado em massas populares separadas e excluídas 
dessas funções organizacionais. É igualmente evidente que uma série de instituições da 
democracia representativa, dita indireta (partidos políticos, parlamento etc.), em suma da 
relação Estado-massas, dependem do mesmo mecanismo. (POULANTZAS, 2000, p. 54) 

Não menos importante, portanto, esse quadro que expressa o trabalho intelectual 

separado do trabalho manual estabelece uma relação orgânica entre o trabalho intelectual e a 

dominação política, imprescindível à concepção do Estado como uma correlação de forças em 

Poulantzas. 

Poulantzas (2000) identifica um conjunto de aparelhos com origem na esfera do Estado 

por ele designados de “aparelhos ideológicos de Estado” que, formalmente vinculados ao Estado, 

conservam um caráter jurídico “privado”, compreendendo escolas (estatal e privado), Igreja 

(privado), meios de comunicação (estatal e privado), instituições culturais (estatal e privado). 

Este conjunto de aparelhos, além de formalizar progressivamente as memórias públicas, 

seria responsável por elaborar, apregoar e reproduzir a ideologia dominante que – conforme 

Poulantzas (2000) – compreende não somente o sistema de ideias ou de representações, mas 

também uma série de práticas materiais como sociais, políticas e econômicas. 

Emerge então a ideia da ideologia – ideologia de classe que consiste num poder 

essencial da classe dominante – que, distinta da repressão – forma de expressar a ideologia –, 

porém, funciona como sua contraparte na legitimação da violência e na organização do consenso 

de certas classes e parcelas dominadas em relação ao poder público. 

Conforme Chaui (2003), a ideologia não é um ideário qualquer ou qualquer conjunto 

encadeado de ideias, “é um ideário histórico, social e político que oculta a realidade [como] 

forma de assegurar e manter a exploração econômica, a desigualdade social e a dominação 

política” (Ibid., p. 7). Ela se enquadra dentro da divisão social do trabalho em que a separação 

dos homens confere poder a uns (dominantes) sobre os outros (dominados). Nesse quadro, os 

primeiros dispõem do Estado e da ideologia como seus instrumentos de dominação, numa 

concepção de coerção e repressão, e ainda estratégica de exercício do poder que contempla a 

submissão de toda a sociedade às regras políticas, fundada no estabelecimento das leis que 

regulam as relações sociais em proveito da classe dominante. Usando o Direito como 

instrumento, o Estado aparece como legal e a dominação deixa de ser vista como violência para 
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ser vista como não-violência, identificando-se a lei como direito para o bloco dominante e dever 

para o dominado. 

[...] se o Estado e o Direito fossem percebidos [na sociedade como instrumentos para o 
exercício consentido da violência], evidentemente ambos não seriam respeitados, e os 
dominados se revoltariam. A função da ideologia consiste em impedir essa revolta 
fazendo com que o legal pareça para os homens como legítimo, isto é, como justo e 
bom. Assim, a ideologia substitui a realidade do Estado pela idéia do Estado – ou seja, a 
dominação de uma classe é substituída pela idéia de interesse geral encarnado pelo 
Estado. E substitui a realidade do Direito pela idéia do Direito – ou seja, a dominação de 
uma classe por meio das leis é substituída pela representação ou idéia dessas leis como 
legítimas, justas, boas e válidas para todos (CHAUI, 2003, p. 83). 

A concepção de Poulantzas que sustenta a distinção entre aparelhos repressivos e 

aparelhos ideológicos do Estado é apenas descritiva e indicativa – isto é, serve apenas para fins 

analíticos –, de tal forma que ele critica a concepção das funções ideológicas e repressivas de 

Estado em Gramsci que para ele supõe que o Estado só atua, só funciona negativamente através 

de repressão e da inculcação ideológica. Poulantzas defende, em contrapartida, que o Estado 

também age de maneira positiva, criando, transformando, realizando a realidade, ou seja, trabalha 

na organização da classe dominante – hegemonia de classe –, agindo no campo de “equilíbrio 

instável de compromisso” entre as classes dominantes e dominadas. 

[...] uma das funções do Estado que ultrapassa o mecanismo de inversão-encobrimento 
próprio à ideologia refere-se desta vez ao papel de organizador em relação às próprias 
classes dominantes e consiste também em dizer, formular, declarar abertamente as 
táticas de reprodução de seu poder. O Estado não produz um discurso unificado, e, sim, 
vários, encarnados diferentemente nos diversos aparelhos de acordo com a classe a que 
se destinam; discursos dirigidos às diversas classes; ou então produz um discurso 
segmentar e fragmentado segundo as directrizes da estratégia do poder. O discurso, ou 
segmentos de discurso dirigidos à classe dominante e suas frações, e às vezes também às 
classes de apoio, são na realidade discursos-confissões de organização. 
(POULANTZAS, 2000, p. 30-31). 

Conforme Coutinho (2008), além de incorporar a “gestação e difusão dos ‘aparelhos 

privados de hegemonia’”, a ampliação do Estado em Poulantzas também se encarna “na presença 

maciça de agências estatais na área econômica”, em cuja intervenção o Estado capitalista obtém 

“mecanismos de legitimação e de busca do consenso” (Ibid., p. 65). Nesse sentido, observa 

Coutinho, Poulantzas retoma e desenvolve o pensamento gramsciano do Estado ampliado numa 

inovação que não rompe “o momento de continuidade entre sua reflexão e o núcleo básico do 

pensamento marxista” (Ibid.), ou seja, enquanto o Estado representa o interesse do capitalista, o 

faz sob a hegemonia de uma de suas frações. 
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Para modelar o que considera de equívocos e sustentar a sua concepção do Estado como 

“condensação de uma relação de forças”, Poulantzas (2000) estabelece dois planos em torno da 

atuação do Estado: a) o da relação entre o Estado e as classes dominantes e b) o da relação do 

Estado com as classes populares e suas lutas. 

No primeiro plano, o Estado atua na representação e organização das classes dominantes 

e seus interesses políticos, constituindo a unidade política das classes dominantes derivada de sua 

autonomia relativa em relação às frações de classe que compõem o bloco no poder. 

O Estado tem um papel principal de organização. Ele representa e organiza a ou as 
classes dominantes, em suma representa, organiza o interesse político de longo prazo do 
bloco no poder, composto de várias frações de classe burguesas (pois a burguesia é 
dividida em frações de classe). (POULANTZAS, 2000, p. 128-129) 

Entretanto, Poulantzas recusa-se a conceber o Estado capitalista como uma entidade 

intrínseca para entendê-lo nos seguintes termos: 

O Estado [...] não deve ser considerado como uma entidade intrínseca mas, como aliás é 
o caso do ‘capital’, como uma relação, mais exatamente como a condensação material 
de uma relação de forças entre classes e frações de classe, tal como ele expressa, de 
maneira sempre específica, no seio do Estado” (Ibid., p. 130). 

Se o “caráter de classe do Estado” – característica comum do pensamento marxista – é 

mantido, a inovação de Poulantzas inspirada em Gramsci, por conseguinte, se manifesta na 

concepção do Estado como resultado de uma “correlação de forças”. 

Concebida a base conceitual do Estado, Poulantzas chama a atenção para o fato de que o 

Estado não representa “pura e simplesmente uma relação ou a condensação de uma relação”, mas 

é, sobretudo, “a condensação material e específica de uma relação de forças entre classes e 

frações de classe” (Ibid., p. 131). Portanto, a chamada de atenção decorre da crítica veemente por 

ele endereçada à concepção que ele afirma ter origem a Hegel, retomada por Max Weber e a 

corrente dominante da sociologia política, em que o Estado é concebido tanto como Coisa-

instrumento quanto como Sujeito. 

O Estado como Coisa: a velha concepção instrumentalista do Estado, instrumento 
passivo, senão neutro, totalmente manipulado por uma única classe ou fração, caso em 
que nehuma autonomia é reconhecida ao Estado. O Estado como Sujeito: a autonomia do 
Estado, considerada aqui como absoluta, é submetida a sua vontade como instância 
racionalizante da sociedade civil (Ibid.). 

No primeiro caso as classes dominantes se submetem ao Estado (Coisa) e no segundo o 

Estado (Sujeito) se submete às classes dominantes, num entendimento em que, em ambos os 
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casos, o Estado constitui uma entidade intrínseca e a relação Estado-classes sociais, em 

particular, Estado-classes e frações dominantes, situa-se como relação de exterioridade. Nessa 

relação de exterioridade, Poulantzas critica a perspectiva do Estado e classes dominantes como 

entidades intrínsecas que se confrontam entre si numa concepção de “poder soma-zero” – “uma 

possuiria tanto poder que a outra nada deteria” – em que “ora a classe dominante absorve o 

Estado esvaziando-o de seu próprio poder (Estado-Coisa), ora o Estado resiste à classe dominante 

e lhe retira seu poder em seu próprio benefício (Estado-Sujeiro)” (POULANTZAS, 2000, p. 133). 

No “Estado-Coisa”, critica Poulantzas (2000), o Estado é dotado de uma unidade 

instrumental intrínseca, sendo as contradições de classe em seu seio existentes apenas como 

“contrafações externas” ao Estado (influências, pressões) – sem influência na definição de sua 

política – cujas peças e engrenagens do Estado-máquina ou instrumento são tomadas por cada 

fração da classe dominante ou grupos de interesses particulares. As contradições de classe são 

exteriores ao Estado. 

No segundo caso (“Estado-sujeito”), continua Poulantzas (2000), o Estado tem seu 

próprio poder e uma absoluta autonomia em relação às classes sociais, sempre fora da estrutura 

de classe; impõe, mediante uma vontade racionalizante, sua estratégia – a da burocracia e das 

elites políticas – sobre os interesses divergentes e consensuais da sociedade civil; as contradições 

internas são externas às classes sociais. Nesta concepção, portanto, o Estado possui seu poder 

próprio (unidade do Estado) que expressa uma autonomia absoluta (vontade racionalizante) em 

relação às classes sociais. As contradições internas do Estado apenas existem como 

manifestações secundárias, acidentais e esporádicas decorrentes das fricções ou antagonismos 

entre diversas elites políticas ou grupos burocráticos que encarnam sua vontade unificadora. 

Como tal, as contradições do Estado são exteriores às classes sociais. 

Poulantzas observa que as duas teses – “Estado-coisa” e “Estado-sujeito” – arroladas no 

âmbito da relação entre o Estado e as classes dominantes não conduzem a uma compreensão das 

contradições internas do Estado na medida em que, em sua perspectiva comum de uma relação de 

exterioridade entre Estado e classes sociais, o Estado aparece como um bloco monolítico sem 

fissuras. Poulantzas critica as duas visões – Estado-Coisa ou Sujeito – que consideram o Estado 

como “um bloco monolítico sem fissuras”, afirmando que as fissuras, as divisões e contradições 

internas do Estado não podem representar simples acidentes disfuncionais; pelo contrário, 
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observa ele, presentes na ossatura material do Estado, o constituem e armam assim a sua 

organização. O Estado não é um bloco monolítico, mas um campo estratégico. 

Entender o Estado como condensação material de uma relação de forças, significa 
entendê-lo como um campo e um processo estratégicos, onde se entrecruzam núcleos e 
redes de poder que ao mesmo tempo se articulam e apresentam contradições e 
decalagens uns em relação aos outros. Emanam daí táticas movediças e contraditórias, 
cujo objetivo geral ou cristalização institucional se corporificam nos aparelhos estatais 
(Ibid., p. 138-139) 

A política do Estado se configura dentro desse campo estratégico (chamado Estado) 

atravessado por táticas que se entrecruzam e se combatem, constituindo-se como “linha de força 

geral que atravessa os confrontos no seio do Estado” (POULANTZAS, 2000, p. 139), em que se 

decifra mais uma coordenação conflitual de micropolíticas e táticas explícitas e divergentes do 

que uma formulação racional de um projeto global e coerente. 

No segundo plano – o da relação do Estado com as classes populares e suas lutas –, 

Poulantzas (2000) entende que o Estado encontra-se envolvido na resolução dos conflitos tanto 

entre as frações do bloco no poder quanto entre o bloco no poder e as classes dominadas. 

Situando o poder e as lutas das massas fora do Estado, porém, ele entende que, pela sua natureza 

política, fazem parte do Estado em que também se situam – inova Poulantzas em relação a 

Gramsci – as contradições entre o bloco no poder e as classes dominadas. 

As divisões internas do Estado, o funcionamento concreto de sua autonomia e o 
estabelecimento de sua política através das fissuras que caracterizam-no, não se reduzem 
às contradições entre as classes e frações do bloco no poder: dependem da mesma 
maneira, e mesmo principalmente, do poder do Estado frente às classes dominadas .... 
[O papel dos aparelhos de Estado na organização da hegemonia do Estado] diante das 
classes dominadas, tanto como seu [Estado] papel frente ao bloco no poder, não deriva 
de sua racionalidade intrínseca como entidade “exterior” às classes dominadas. O Estado 
concentra não apenas a relação de forças entre frações do bloco no poder, mas também a 
relação de forças entre estas e as classes dominadas (Ibid., p. 142-143) 

Entendendo que as lutas populares são propriamente políticas e situam-se dentro da 

lógica do poder (como o são também as lutas de classe), materializadas pelos aparelhos de poder 

em que estão inscritas, Poulantzas distancia-se de Gramsci assumindo que as lutas das massas 

estão inscritas no Estado submergindo-o constantemente. Conforme Coutinho (2008), Poulantzas 

supera Gramsci na medida em que neste a luta se processa no seio da sociedade civil (dos 

‘aparelhos de hegemonia’) enquanto naquele a luta vai além dos “aparelhos de hegemonia” e 

trava-se também no interior dos “aparelhos estatais em sentido restrito”, designados em Gramsci 

por “sociedade política”. 
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Este posicionamento de Poulantzas explica a dependência da configuração do conjunto 

de aparelhos de Estado (cujo papel é manter a unidade e a coesão não de uma formação social) 

não apenas à relação de forças internas do bloco no poder, mas igualmente à relação de forças 

entre este e as massas populares e, consequentemente, à função que eles devem exercer diante 

das classes dominadas. Aliás, decorre igualmente desse contexto que na organização da 

hegemonia do bloco no poder em relação às classes dominadas, o Estado, que impõe 

compromissos materiais indispensáveis a essa hegemonia, divida e desorganize as massas 

populares, estabelecendo com elas o compromisso de apoio necessário ao bloco no poder, 

construindo assim, verdadeiras alianças-compromissos que traduzem uma relação de forças 

incorporadas no arcabouço institucional do Estado. 

Se por um lado os aparelhos do Estado concentram poder da fração hegemônica, por 

outro, cristalizam a função político-ideológica do Estado diante das classes dominadas. Trata-se 

de um processo em que sob a unidade do poder de Estado da fração hegemônica as classes e 

frações dominantes, em sua constituição no Estado baseada em aparelhos ou setores, cristalizam 

um “poder próprio” enquanto que, ao contrário destas cuja constituição no Estado se faz mediante 

aparelhos ou setores, as classes dominadas não detêm poder no seio do Estado, constituindo a sua 

presença no Estado sob a forma de focos de oposição ao poder das classes dominantes. 

Ao incorporar a possibilidade de transformação radical do Estado desta forma, a 

perspectiva teórica da revolução em Poulantzas se distancia da situação de duplo poder no seio 

do próprio Estado, conforme acima referido. Como se pode depreender a partir de Carnoy (1994), 

a contribuição de Poulantzas em torno do debate sobre o Estado – como uma variável de pesquisa 

– reside na análise deste em relação à luta de classes que ressalta um Estado inserido nas e que se 

define pelas relações de classe, sendo, ao mesmo tempo, fator de coesão e regulamentação do 

sistema social. A inserção do Estado neste quadro refere-se, sobretudo, à natureza das classes 

sociais e ao papel do mesmo na formação e definição do conflito de classes e o efeito desse 

conflito sobre o Estado em si. 

Depreende-se, em resumo, que o Estado em Poulantzas não é uma coisa, nem um 

simples instrumento. Ele constitui a condensação material de uma correlação de forças que 

detém autonomia relativa para representar e organizar a classe ou as classes dominantes e 

mediar o conflito entre as classes dominantes e dominadas, conformando-se como local para a 

classe dominante organizar-se estrategicamente em uma relação com as classes dominadas. 
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Retomando a concepção de poder iniciada em Poder político e classes sociais e desta 

vez ampliando-a, Poulantzas (2000) define o poder como “a capacidade, aplicada às classes 

sociais, de uma, ou de determinadas classes sociais em conquistar seus interesses específicos” 

(Ibid., 148), argumentando que o poder de uma classe significa o lugar objetivo dessa classe nas 

relações econômicas, políticas e ideológicas em que recobre as relações desiguais de 

dominação/subordinação das classes estabelecidas na divisão social do trabalho, e que consiste 

em relações de poder. 

Portanto, se o lugar de uma classe representa o poder dessa mesma classe, logo, esse 

poder é designado e delimitado pelo lugar das outras classes (capacidade de uma classe em 

realizar seus interesses em oposição à capacidade de outras classes), constituindo-se o poder 

político num campo relacional que tem o Estado como sua referência fundamental. 

Nesses termos, o poder encontra-se referido às classes sociais, designando “o campo de 

luta, o das relações de forças e das relações de uma classe com a outra” (POULANTZAS, 2000, 

149). Por isso mesmo, a concepção de poder em Poulantzas refere que o poder do Estado é o 

poder de algumas classes (dominantes) em representação tanto do lugar dessas classes na relação 

de poder frente às outras classes (dominadas) quanto da estratégica relação de forças entre essas 

classes e suas posições. Com efeito, o Estado representa não apenas um lugar de organização 

estratégica, mas um campo estratégico de exercício do poder que se conforma como uma arena 

de luta. Aliás, este autor explica que “O Estado é o lugar de organização estratégica da classe 

dominante em sua relação com as classes dominadas. É um lugar e um centro de exercício do 

poder, mas que não possui poder próprio” (Ibid., p. 150). 

A reflexão do Estado em Poulantzas permite situar o AHM e seu papel no quadro da 

estrutura e política do Estado naquele país e, na esteira deste, questionar a institucionalização 

jurídica da organização desta instituição arquivística e seu papel no fortalecimento da 

nacionalidade. Trata-se de uma reflexão cujos eixos teóricos aqui apresentados permeiam a 

configuração da instituição arquivística – em especial sua estrutura organizacional no âmbito da 

estrutura político-administrativa do Estado neste país – e do conjunto de decisões políticas na 

área de arquivos em Moçambique, fornecendo as bases para a compreensão do processo de 

institucionalização jurídica da organização dessa instituição e circunscrevendo o papel da mesma 

na sociedade no que se refere ao fortalecimento da nacionalidade. 
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1.1.4. O conceito gramsciano de hegemonia: da consolidação das concepções do Estado 
ampliado e relação à mobilização do Estado como espaço de circulação de ideias 

As concepções de Estado ampliado e de Estado como relação articuladas no campo 

arquivístico por Jardim a partir de 1999 consolidam-se, enquanto desdobramentos da dialética 

marxista do Estado, no quadro do conceito gramsciano de hegemonia, encaminhando a 

concepção do Estado como um campo de informação cujo poder se efetiva com o uso da 

informação. 

 Consciente da teoria marxista-leninista do Estado como um instrumento coercitivo da 

burguesia, na qual seu pensamento estava enraizado e em que a hegemonia designava uma 

estratégia alternativa do proletariado (hegemonia do proletariado), Gramsci desenvolveu a teoria 

de hegemonia e do papel do Estado na hegemonia da classe dominante como complemento a uma 

teoria do Estado coercitivo. 

Para ele, enquanto o Estado capitalista se apoiava na violência da classe dominante ou 

no poder coercitivo do seu aparelho do Estado, a sua verdadeira força residia no consentimento 

dos dominados sobre a concepção do mundo própria dos dominadores. Ao enfatizar a supremacia 

da sociedade civil (consenso) sobre a sociedade política (força), nesse sentido, Gramsci consegue 

estabelecer um pressuposto (que inverte a teoria marxista tradicional) a partir do qual procura 

compreender como a classe dominante conseguia esse consentimento das classes subalternas e 

como estas procediam para derrubar a ordem estabelecida (sistema capitalista) e produzir uma 

nova ordem de liberdade universal (socialismo). 

Com esta visão, o centro de análise em Gramsci, como bem proclama Carnoy (1994), 

passava a ser o complexo de relações ideológicas e culturais, da vida espiritual e intelectual, e a 

expressão política dessas relações. É dessa análise que iria emergir em Gramsci o 

reconhecimento de que o que explica o consentimento não era “nem a força nem a lógica da 

produção capitalista”, mas “o poder da consciência e da ideologia” (Ibid., p. 95). Depreende-se, 

portanto, que o poder da consciência e da ideologia que explica o consentimento ocorre num 

contexto em que, em simultâneo, nessa própria consciência que pode consentir nas relações da 

sociedade capitalista funda-se uma estratégia para obter o consentimento ativo das massas através 

de sua auto-organização, começando pela sociedade civil e em todos os aparelhos hegemônicos. 

Estas considerações que refletem os pressupostos e a estratégia de análise gramsciana, 

anunciam o conceito gramsciano de hegemonia que significando de um lado, “um processo na 
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sociedade civil pelo qual uma parte da classe dominante exerce o controle, através de sua 

liderança moral e intelectual, sobre outras frações aliadas da classe dominante”, compreende de 

outro, “as tentativas bem sucedidas da classe dominante em usar sua liderança política, moral e 

intelectual para impor sua visão de mundo como inteiramente abrangente e universal, e para 

moldar os interesses e as necessidades dos grupos subordinados” (CARNOY, 1994, p. 95). 

No primeiro caso temos a hegemonia impregnada na sociedade civil dentro de um 

“processo politicamente transformativo e pedagógico” (CARNOY, 1994) que serve para dispor a 

classe dominante de poder e capacidade para articular os interesses das outras frações aliadas. E 

no segundo, a hegemonia encontra-se embebida numa relação entre as classes dominantes e as 

dominadas, uma relação de consentimento cujo fundo é instável. Como bem coloca Carnoy 

(1994), além de não ser uma força coesiva, a hegemonia é plena de contradições e sujeita ao 

conflito. 

Além desses dois significados, percebe-se a partir de Buci-Glucksmann (1980) que a 

hegemonia em Gramsci se expressa na sociedade como um “conjunto complexo de instituições, 

ideologias, práticas e agentes (entre os quais os ‘intelectuais’)” que se referem à cultura dos 

valores dominantes (práticas da classe dominante), formando o “aparelho da hegemonia” (Ibid., 

p. 70). Enquanto o conceito de aparelho de hegemonia qualifica e precisa o de hegemonia, 

entretanto, ambos em conjunto vinculam-se à problemática da constituição de classe, em um 

processo de transformação revolucionária, unificando-se, aquele, tão somente na expansão de 

uma classe e, este, consolidando-se como um aparelho 

em referência à classe que se constitui em e através da mediação de múltiplos 
subsistemas: aparelho escolar (da escola à universidade), aparelho cultural (dos museus 
às bibliotecas [e arquivos]), organização da informação, do meio ambiente, do 
urbanismo, sem esquecer o peso específico de aparelhos eventualmente herdados de um 
modo de produção anterior (tipo: a Igreja e seus intelectuais) (Ibid.). 

Estas observações teóricas consubstanciam uma hipótese a ser verificada em trabalho de 

campo de que as instituições arquivísticas, enquanto instituições culturais e campo de 

informação, – objeto de organização – que encarnam práticas da classe dominante compõem o 

universo de instituições que expressam a hegemonia unificando o respectivo aparelho como 

aparelho em referência à classe. As instituições arquivísticas enquanto parte das instituições que 

formam o aparelho hegemônico, entretanto, fazem sentido nesse universo – na visão gramsciana 

de hegemonia – apenas quando encaradas como imbuídas de conteúdo político através do qual as 
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classes dominantes procuram expandir sua capacidade e produzir controle sobre o 

desenvolvimento da sociedade como um todo, e quando observadas não em seu determinismo 

institucional weberiano, mas fundamentalmente no contexto da luta de classes e da classe 

dominante para estender (através delas) seu poder e controle à sociedade civil. 

O conceito de hegemonia é central na versão gramsciana de funcionamento do Estado 

capitalista, significando o “predomínio ideológico dos valores e normas burguesas sobre as 

classes subalternas” (CARNOY, 1994, p. 90). A hegemonia, assim, pode ser entendida como uma 

ordem que consubstancia um modo de vida e pensamento dominante e referencia a sociedade em 

todas as suas manifestações em que procura estender sua influência. Nesse sentido, o conceito de 

hegemonia serve para perpetuar as classes e prevenir o desenvolvimento da consciência de classe, 

atribuindo ao Estado a função de promover um sentido específico e único da realidade. 

Ademais, a hegemonia do Estado se estabelece na base de um jogo de compromissos 

entre o bloco no poder e determinadas classes dominadas sob a égide dos aparelhos de Estado em 

que de um lado, organizam o bloco no poder unificando-o e, de outro, desorganizam as classes 

dominadas dividindo-as sob uma estratégia que visa ganhar o consentimento destes a favor ou em 

apoio ao bloco no poder. 

Os aparelhos de Estado consagram e reproduzem a hegemonia ao estabelecer um jogo 
(variável) de compromissos provisórios entre o bloco no poder e determinadas classes 
dominadas. Os aparelhos de Estado organizam-unificam o bloco no poder ao 
desorganizar-dividir continuamente as classes dominadas, polarizando-as para o bloco 
no poder e ao curto-circuitar suas organizações políticas específicas (POULANTZAS, 
2000, p. 142-143) 

Para Carnoy (1994) o Estado como superestrutura é uma variável essencial (não 

secundária) em Gramsci para a compreensão da sociedade capitalista. Incorporando o aparelho de 

hegemonia no Estado, bem como a sociedade civil, e, por essa razão – observa Carnoy (1994, p. 

98) –, ampliando-o além do conceito marxista-leninista do Estado como um instrumento 

coercitivo da burguesia, Gramsci concebe o Estado, simultaneamente, como um instrumento 

essencial para a expansão do poder da classe dominante e uma força repressiva (sociedade 

política) que mantém os grupos subordinados fracos e desorganizados. 

Mendonça (1996) identifica a emergência do conceito de hegemonia na reflexão 

gramsciana e entende que ele: 

conota a direção imprimida por um dado grupo ou fração de classe a toda a sociedade e, 
por isso mesmo, umbilicalmente ligada à única dimensão unificadora e organizadora de 
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atores sociais em permanente estado de disputa explícita ou latente: a cultura. Deter a 
hegemonia, neste registro, significa deter e fazer valer um dado corpo de representações, 
valores, em suma, um código cultural aceito e partilhado, ainda que inconscientemente, 
por todos, malgrado desavenças ou mesmo conflitos, sendo estes últimos significativos 
da tentativa de construção do contra-hegemônico. (Ibid., p. 4) 

O conceito de hegemonia, nesta perspectiva, resulta da cultura e está relacionado a uma 

das formas de funcionamento do Estado que engendra consenso, sugerindo disputas. Por 

conseguinte, no quadro do funcionamento do Estado, as duas dimensões que compõem o Estado, 

a política como prática de Estado e a cultura como seu principal instrumento, encontram-se 

imbricadas na busca da legitimidade do Estado através do exercício de direção e consenso em 

equilíbrio com a dimensão coercitiva que produz violência física. 

[...] na medida em que o Estado pode ser visto como um conjunto ampliado que engloba 
sociedade civil e sociedade política, política e cultura se imbricam de modo inextrincável 
junto ao permanente processo de configuração estatal, já que, para além da dimensão 
coercitiva das agências públicas destinadas à perpetuar a violência física, o Estado 
também é direção e consenso, caso contrário ver-se-ia em permanente crise de 
legitimidade (Ibid.) 

A abordagem da política ancorada à cultura como seu instrumento ressalta uma relação 

entre legitimidade do Estado, hegemonia e cultura que consubstancia o Estado, a hegemonia e a 

cultura como dimensões inseparáveis e intercambiantes da problemática do exercício da 

dominação de classe e de reprodução social, explicitando deste modo que não existe legitimidade 

do Estado sem hegemonia, assim como inexiste legitimidade sem disputas e sem a imposição 

vitoriosa de uma dada representação, tida como legitima, da sociedade. Essas três dimensões 

encontram sua melhor tradução no conceito de aparelho de hegemonia referido à classe e 

consubstanciado em múltiplos subsistemas tais como o aparelho escolar, o aparelho cultural, a 

organização da informação. As instituições arquivísticas, sua estrutura e funcionamento, 

permeiam os múltiplos subsistemas do aparelho de hegemonia, encarnando práticas da classe 

dominante e consubstanciando não somente a luta de classes, mas também o conteúdo político 

que permite às classes dominantes expandir sua capacidade e produzir controle sobre o 

desenvolvimento da sociedade como um todo. 

Portanto, observam-se várias definições de hegemonia e, com isso, o lugar do Estado 

nessa hegemonia. A partir do historiador Perry Anderson, Carnoy (1994) distingue três oscilações 

ou versões que passamos a resumir seguindo este autor. A primeira denota uma oposição entre o 

Estado e a sociedade civil – a hegemonia diz respeito à sociedade civil e a coerção (dominação) 
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ao Estado – em que o contraste se enfatiza com o grupo dominante exercendo a hegemonia 

através da sociedade civil e a dominação direta através do Estado e do seu governo jurídico. 

Nesse caso, ressalta-se a centralidade da política, enquanto uma atividade autônoma, na conquista 

do consentimento para o exercício da dominação social através da hegemonia situada na 

sociedade e do controle dos aparelhos coercitivos do Estado, assumindo o consenso como parte 

da realização política. Nesses termos, como já referenciado, o Estado se define como “o 

complexo das atividades práticas e teóricas com o qual a classe dominante não somente justifica e 

mantém a dominação como procura conquistar o consentimento ativo daqueles sobre os quais ela 

governa” (GRAMSCI apud CARNOY, 1994, p. 99). Na segunda, enquanto o Estado se define 

como sociedade civil + sociedade política – isto é, hegemonia armada de coerção – a hegemonia 

constitui a síntese de consentimento e repressão. Não havendo contraste entre consentimento e 

coerção, a hegemonia situa-se sob formas diferentes tanto no seio da sociedade civil quanto do 

Estado, neste último caso como “hegemonia política em contraste com a hegemonia civil” 

(ANDERSON apud CARNOY, 1994, p. 99). Se a hegemonia situa-se nos dois polos, então, a 

distinção situa-se apenas nos aparelhos coercitivos que são exclusivos ao Estado. Na terceira, 

Carnoy observa a ausência de distribuição da hegemonia entre sociedade civil e o Estado, os 

quais se tornam idênticos, reunidos em uma unidade maior onde formam aparelho do Estado ou 

aparelhos hegemônicos. 

Autores que se debruçam sobre os conceitos de ideologia e de hegemonia ressaltam uma 

distinção entre estes conceitos, mostrando que este (que apresenta uma base de classe), não pode 

ser reduzido ao primeiro (concepção do mundo que além de influenciar, serve como princípio de 

organização) ou à obtenção de seu domínio. Baseando-se em Mouffe (1979), Jardim (1999) 

observa que “a ideologia informa as atividades intelectuais e coletivas, organizando a ação pelo 

mundo como se materializa nas relações” (Ibid., p. 39). Ele explicita a distinção com recurso a 

Eagleton (1997), afirmando que a hegemonia 

é uma categoria de maior amplitude que a ideologia: ‘inclui a ideologia, mas não pode 
ser reduzida a ela’. A hegemonia não se trata de um tipo bem-sucedido de ideologia, 
embora possa ser decomposta em seus vários aspectos ideológicos, culturais, políticos e 
econômicos, mantida em práticas não-discursivas e em elocuções retóricas (Ibid.). 

Carnoy (1994) observa em Gramsci que “o controle da consciência é uma área de luta 

política da mesma forma, ou até mais, que o controle das forças de produção” (Ibid., p. 102), 

argumentando que o Estado quando se acha sem poder na arena da luta pela consciência tende a 
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recorrer ao poder coercitivo como seu instrumento original de dominação. Nesse sentido, o 

Estado quando em seu funcionamento se envereda na arena da luta pela consciência busca um 

novo tipo ou nível de civilização – Estado como “educador” – e quando age sobre as forças 

econômicas, reorganizando e desenvolvendo o aparelho de produção econômica, tende a criar 

uma nova estrutura concebendo-se, respectivamente, tanto como “educador” quanto como 

instrumento de “racionalização”. 

Em Gramsci, ademais do poder coercitivo do Estado ou mesmo de seu poder econômico, 

a classe dominante exerce o seu domínio através de sua hegemonia expressa na sociedade civil e 

no Estado, com a qual busca persuadir os dominados a aceitarem o seu sistema de crenças e a 

compartilhar os seus valores sociais, culturais e morais. 

Apoiando-se na força, o conceito de hegemonia desencadeia “mecanismos que 

asseguram o consenso das massas para uma política de classes”. Passa-se daí para afirmar que o 

conceito gramsciano de hegemonia resulta como “processo de legitimação” (organização do 

consenso) que “conduz diretamente a uma compreensão da hegemonia como estabelecimento de 

um consenso sobre o conjunto da sociedade”, distinguindo-se assim da noção marxista de 

“ideologia dominante” (BUCI-GLUCKSMANN, 1980, p. 80). 

Nesse caso, em que consistiria a legitimidade derivada do conceito de hegemonia em 

Gramsci em relação ao conceito de legitimidade weberiano? Baseando-se em Bourdieu e 

Passeron, Buci-Glucksmann (1980) responde dizendo que o conceito gramsciano de hegemonia 

distingue-se do conceito weberiano de legitimidade na medida em que este designa “o modo 

segundo o qual as estruturas são aceitas pelos agentes de um sistema” aportando o exercício e a 

perpetuação do poder (Ibid., p. 81). Buci-Glucksmann continua e argumenta que naquele os 

efeitos são contraditórios de tal forma que “quanto mais uma classe é autenticamente 

hegemônica, mais ela deixa às classes adversárias a possibilidade de se organizarem e de se 

constituírem em força política autônoma (Ibid.). 

A gênese do conceito de hegemonia em Gramsci evidenciada pela análise da 

constituição de um aparelho de hegemonia mostra a vinculação teórica do conceito à teoria e 

prática da revolução (transição ao socialismo), numa clara alusão à análise comparativa de 

formas de tomada de poder situadas além da relação do conceito ao momento cultural e à função 

dos intelectuais na organização e na constituição de classe. Nele, os modos de integração não se 

consolidam em modelos de institucionalização de controles. 
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A dialética revolucionária de Gramsci escapa a qualquer modelo ‘estrutural-
funcionalista’, onde os modos de integração a uma estrutura (função) consolidem modos 
de institucionalização de controles... O que faz pensar que todo emprego de um modelo 
de integração pede um modelo de desintegração, posto que os pares teóricos e 
metodológicos de Gramsci são bipolares. Em suma, não há teoria da hegemonia sem 
teoria da crise da hegemonia (dita crise orgânica); não há análise da integração das 
classes subordinadas a uma classe dominante, sem teoria dos modos de autonomização e 
de constituição de classes que permitem a uma classe antes subordinada tornar-se 
hegemônica; não há extensão do Estado sem redefinição de uma perspectiva estratégica 
nova: ‘a guerra de posição’, que permita à classe operária lutar por um novo Estado 
(Ibid.). 

Assim, a teoria bipolar de Gramsci (Estado = sociedade política + sociedade civil) além 

de sustentar o conceito de hegemonia ou a hegemonia – enquanto uma visão do mundo que é 

imposta numa formação social e conquista a dominação ideológica antes de conquistar o poder 

político –, suscita “crise de autoridade” que ele chama de “crise de hegemonia ou crise geral do 

Estado”. 

Essa crise, enquanto crise de capacidade de dominar indiretamente através do aparelho 

ideológico do Estado, não raras vezes, reflete atos equivocados ou impróprios da classe dirigente 

praticados em nome e através do Estado e que resultam em políticas ou reformas executadas de 

modo a preservar a hegemonia da classe dominante e excluir as massas de exercerem influência 

sobre as instituições econômicas e políticas – “revolução passiva” ou “revolução sem revolução”. 

Ainda que projetada com esse propósito, a reorganização do poder do Estado e sua relação com 

as classes dominadas, nesses termos, pode intensificar um ativismo político de massas 

anteriormente passivas e fazer presente uma consciência (como ingrediente chave no processo de 

transformação) das massas cujo desenvolvimento produziria uma transformação revolucionária. 

Em princípio, num entendimento geral gramsciano, uma classe deve ser “dirigente” 

antes de conquistar o poder, ou seja, deve possuir “hegemonia política” antes de ser “dominante”, 

como afirma Gramsci citado por Buci-Glucksmann (1980), nos seguintes termos: “a hegemonia 

política pode e deve existir antes de se chegar ao governo; não se deve contar somente com o 

poder e a força material que ele dá, para exercer a direção ou hegemonia política”. (Ibid., p. 87) 

A “direção”, nesse sentido, articula-se dialeticamente com a “dominação”, num contexto 

em que uma classe “é dirigente em relação às classes aliadas e dominante em relação às classes 

antagônicas”, afirma Buci-Glucksmann, argumentando em seguida que “a direção política prévia 

(política de alianças e de massa) é a condição sine qua non para exercer uma dominação – 
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direção real – que não se limite exclusivamente à força material dada pelo poder de Estado 

(Ibid.). 

Entretanto, isto reflete a situação de uma classe que preenchendo esses requisitos e já em 

exercício de poder (já dominante) perde o consenso – já não é dirigente é apenas dominante – em 

relação às classes aliadas. 

A resposta estratégica a esta situação varia de acordo com o tipo de Estado. Em 

sociedades onde o Estado é “restrito” e a esfera do ideológico se mantém dependente da 

“sociedade política” verifica-se um ataque frontal e concentrado no tempo – “guerra de 

movimento” – na luta de classe pela conquista e conservação do Estado em sentido estrito; e onde 

o Estado é ampliado, a luta de classe se trava pelo exercício da direção ou hegemonia política – 

“guerra de posição” – numa conquista progressiva de espaços no seio e através da sociedade 

civil. 

Portanto, é neste segundo entendimento que, para Gramsci, a manutenção do poder do 

Estado depende do exercício da hegemonia da classe dominante sobre e nos aparelhos 

ideológicos do Estado, cujo controle se faz necessário face à luta de classes que os caracteriza. 

Esse controle dos aparelhos ideológicos do Estado seria a garantia, tanto para o uso do aparelho 

repressivo pela classe dominante para impor a lei, quanto para o exercício de sua hegemonia 

através dos aparelhos ideológicos do Estado. 

O exercício da hegemonia como garantia do poder do Estado de longo termo sugere e/ou 

decorre da existência explícita de esfera ou espaço de contestação do poder do Estado, não numa 

perspectiva de oposição ao aparelho repressivo baseada na violência, mas de uma contra-

ideologia, como uma ideologia que, difundida entre as classes subordinadas, seria capaz de 

destruir a hegemonia ideológica dos grupos dominantes e inviabilizar o seu domínio por longo 

período, ou seja, é o que se chama de “sitiar o Estado”. Nesse sentido, a crise de hegemonia 

parece estar mais vinculada a um Estado ampliado e menos a um Estado “restrito” em que 

prevalece o recurso à força, ao autoritarismo para a conquista e conservação do poder. 

A “guerra de posição” constitui um elemento chave na análise de Gramsci na qual se 

situa como estratégia de confrontação à hegemonia burguesa. Baseando-se no estabelecimento de 

organizações da classe trabalhadora como alicerces de uma nova cultura (hegemonia proletária 

ou de classe por si mesma criada) funda o meio para “sitiar o aparelho do Estado” e assumir o 

poder do Estado após o controle dos valores e normas sociais como condição para constituir uma 
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nova sociedade, como bem explicita Carnoy (1994). Este autor entende que “a ‘guerra de 

posição’ se baseia na idéia de sitiar o aparelho do Estado com uma contra-hegemonia, criada pela 

organização de massa da classe trabalhadora e pelo desenvolvimento das instituições e da cultura 

da classe operária” (Ibid., p. 110). Tomado o poder, a “guerra de posição” se estabelece como 

base natural para o novo Estado, sustentada pela hegemonia proletária estabelecida anteriormente 

através das organizações de classe. 

Conforme Carnoy (1994), “a guerra de posição é a luta pela consciência da classe 

operária, e a relação das forças políticas numa sociedade depende dos várias ‘momentos’ ou 

‘níveis’ de consciência política coletiva”, numa tradução da tipologia do desenvolvimento 

ideológico em ação para a “elevação de consciência e de educação junto à classe trabalhadora e 

de desenvolvimento das instituições de hegemonia proletária” (Ibid., p. 111), não no sentido de 

uma vanguarda, mas como uma força (partido político) com condições hegemônicas próprias, 

constituída pelas massas em plena coesão e articulação. 

A visão gramsciana de hegemonia, ao defender a construção da hegemonia proletária 

tanto como meio de “sitiar o Estado burguês” quanto como base para o novo Estado proletário no 

âmbito do processo que ele chama de “guerra de posição” – luta pela consciência da classe – 

releva o conceito de hegemonia de sua perspectiva de revolução antipassiva para um nível mais 

elevado que escapa de uma feição totalitária para se constituir numa condição do pluralismo. 

Ademais, o conceito de hegemonia, ao acomodar instituições e organizações que fazem 

parte da hegemonia proletária no processo de realizar a luta pela consciência da classe operária – 

“guerra de posição” – em que se tornam o alicerce da nova ordem moral e intelectual, 

consolida/unifica as concepções de Estado ampliado e de Estado como relação. A unificação dos 

conceitos de “Estado ampliado” e de “Estado-relação” no de hegemonia efetiva-se com base 

numa conceituação teórico-político gramsciana do aparelho de hegemonia que se desdobra em 

uma teoria da crise da hegemonia – ou “crise do Estado em seu conjunto” –, enraizada nos 

conflitos de classe em que os dois conceitos acima se animam por uma dialética original e 

distinta. Os três conceitos, cada um à sua maneira e em conjunto, comportam e/ou plasmam 

perspectivas diferentes de Estado a partir das quais procuramos compreender o lugar da 

instituição arquivística em Moçambique e sua relação com o fortalecimento da nacionalidade. 

Cabe ressaltar que o processo de construção do Estado em Moçambique e o papel deste 

na organização das classes – conforme os marcos empíricos apresentados no capítulo dois – 
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configura-se como antítese das observações teóricas aqui sustentadas no âmbito das perspectivas 

de Estado ampliado, Estado-relação e de hegemonia. Assim, procuraremos compreender o lugar 

do AHM em Moçambique e sua relação com o fortalecimento da nacionalidade dentro dos 

marcos empíricos da construção do Estado naquele país e seu papel na organização das classes, 

cotejando-os com os pressupostos teóricos de Estado ampliado, Estado-relação e de hegemonia. 

1.2. Estado como campo de informação 

As duas abordagens de Estado em Jardim – Estado ampliado em Gramsci e Estado 

relação em Poulantzas – são estratégicas e constituem um recurso metodológico para a 

abordagem do Estado em sua relação com informação, introduzindo assim a abordagem do 

Estado como campo informacional no qual os arquivos emergem como “escrita do Estado”. A 

transição das duas primeiras abordagens para esta última é feita em Jardim mediante o 

reconhecimento/identificação do “x do Estado em Bourdieu” (JARDIM, 1999), algo a ser 

determinado e que indica a dimensão simbólica do Estado enquanto capital através do qual este 

exerce o poder sobre outros tipos de capital e sobre seus detentores. 

Bourdieu (1996) reconhece a dimensão relacional do Estado enquanto campo 

consubstanciado num conjunto de relações sociais fundado numa coerência interna própria, que 

se compõe em instituições ou indivíduos numa incessante competição que envolve o acúmulo 

máximo de capital simbólico que legitima o uso da violência simbólica inerente à dominação. 

A construção do Estado que envolve a emergência de um capital específico que 

acompanha e condiciona o poder seria proporcional à construção do campo do poder. Portanto, 

depreende-se, em Bourdieu, uma análise do Estado enquanto um campo em que se observa a 

concentração de diferentes espécies de capital que constituem o capital propriamente estatal. 

O Estado é resultado de um processo de concentração de diferentes tipos de capital, 
capital de força física ou de instrumentos de coerção (exército e polícia), capital 
econômico, capital cultural, ou melhor, de informação, capital simbólico [...], sendo a 
concentração desses tipos de capital [...] o capital propriamente estatal (BOURDIEU, 
1996, p. 99). 

O processo de concentração de capital como uma dimensão do Estado explicita a 

natureza deste como campo de informação e revela a dimensão histórica do Estado 

consubstanciada em informação, tal como foi lucidamente entendido por Bourdieu (1996), a 
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partir do qual Jardim (1999) observa, num diálogo ainda mais amplo com Chartier e Poulantzas, 

que os arquivos configuram uma “escrita do Estado”. 

Muito cedo os poderes públicos realizam pesquisas a respeito da situação dos recursos 
(por exemplo, desde 1194, a ‘avaliação dos sargentos’, enumeração dos carretos e dos 
homens armados que 83 aldeias e abadias reais deveriam fornecer quando o rei reunisse 
seu exército; em 1221, um embrião de orçamento, um rol de receitas e despesa). O 
Estado concentra a informação, que analisa e redistribui. Realiza, sobretudo, uma 
unificação teórica. Situando-se do ponto de vista do Todo, da sociedade em seu 
conjunto, ele é o responsável por todas as operações de totalização, especialmente pelo 
recenseamento e pela estatística ou pela contabilidade nacional, pela objetivação, por 
meio da cartografia, representação unitária, do alto, do espaço, ou simplesmente por 
meio da escrita, instrumento de acumulação de conhecimento (por exemplo, com os 
arquivos) e de codificação como unificação cognitiva que implica a centralização e a 
monopolização em proveito dos amanuenses ou dos letrados. (BOURDIEU, 1996, p. 
105). 

A informação como um capital propriamente estatal, neste contexto, configura-se em seu 

aspecto inerente à constituição do capital simbólico e em sua dinâmica inerente aos mecanismos 

de produção, de armazenamento, de fluxo ou de disseminação e de uso em ambiente e contexto 

estatais e individuais, pressupondo políticas públicas e ocasionando conflitos. 

A partir de uma perspectiva sociológica concentrada, sobretudo, nos problemas 

relacionados ao impacto do capitalismo e do industrialismo sobre o desenvolvimento social no 

período moderno Giddens (2001) dedica-se à análise da natureza do Estado-nação moderno, 

associando-o às formas de empreendimento de guerra. Em sua abordagem, Giddens (2001) 

corrobora a essência informacional do Estado em Bourdieu nos seguintes termos: 

Há um sentido fundamental [...] no qual todos os Estados foram ‘sociedades de 
informação’, já que a geração do poder de Estado supõe um sistema de reprodução 
reflexivamente monitorado, envolvendo a reunião regularizada, armazenamento, e 
controle da informação voltados para fins administrativos. Porém, no Estado-Nação, 
com seu peculiar alto grau de unidade administrativa, isso ocorre em um nível muito 
mais elevado. (Ibid., p. 199) 

A informação seria uma dimensão constitutiva do Estado que consubstancia a gênese e o 

exercício do poder numa base estratégica de reprodução do aparelho que serve de guia e visa o 

controle desse poder, com uso e controle da mesma (informação) como fundamento do poder 

administrativo gerado pelo Estado-nação. Nesse contexto, “estatísticas oficiais” e coleta rotineira 

de informações tornam-se parte das operações diárias do Estado, inseridas nas preocupações 

deste com a manutenção da “ordem”. Aliás, fazem parte também das estatísticas oficiais que 

compreendem a essência informacional do Estado, os registros de nascimento, casamento, morte, 

residência, origem étnica, suicídio, delinquência, divórcio, entre outros que envolvem as 
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preocupações dos vários setores da vida social. Essas informações em seu conjunto representam 

as características da organização e mudança sociais e, enquanto produtos das atividades do 

Estado em que figuram como parte constitutiva do mesmo e índice dos processos de atividade 

social (fontes inestimáveis de pesquisa social), têm alimentado pesquisas empíricas nos vários 

domínios do conhecimento científico. 

Na abordagem de “poder” enquanto “capacidade transformadora” e sua relação com a 

“dominação” – esta como modo de poder ou de controle – Giddens introduz a noção de “local” 

como um “compartimento de poder”, concebendo assim o Estado moderno enquanto Estado-

nação como a forma principal de “poder compartimentado”. Em outras palavras, o Estado 

moderno seria uma “unidade administrativa territorialmente delimitada”, cuja geração de poder 

pelo controle e pela concentração de recursos materiais e administrativos estaria na dependência 

de fatores que criam recursos políticos, consubstanciados na vigilância em seus dois sentidos 

básicos: acumulação de “informação codificada” e controle de supervisão que estabelece uma 

relação hierárquica entre indivíduos subalternos e outros em posições superiores. Nesse contexto, 

os arquivos enquanto conjuntos de informações acumuladas estariam diretamente relacionados 

aos fenômenos de vigilância. Todavia, os arquivos constituem formas de comunicação por 

excelência que, em princípio, criam um domínio ampliado do “público”. 

Max Weber (1974) também percebe a informação como um elemento básico para o 

exercício e controle do poder, evidenciando a burocracia como um poder derivado da 

concentração da informação cujo acesso se oculta aos demais para privilegiar o uso exclusivo da 

mesma pelos agentes burocráticos que têm não apenas suas ações e intenções mantidas em sigilo, 

mas também a troca de opiniões e observações baseadas em documentos produzidos pelo Estado 

inviabilizada. 

Toda burocracia busca aumentar a superioridade dos que são profissionalmente 
informados, mantendo secretos seu conhecimento e intenções. A administração 
burocrática tende sempre a ser uma administração de ‘sessões secretas’: na medida em 
que pode, oculta seu conhecimento e ação da crítica [...] O conceito de ‘segredo oficial’ 
é invenção específica da burocracia e nada é tão fanaticamente definido pela burocracia 
quanto esta atitude [...] (Ibid., p. 269-270). 

Giddens (2001) mostra a importância da escrita para o exercício da vigilância e controle, 

supondo deste modo os arquivos enquanto escrita do Estado como parte desse processo. Tal 

como ele entende, não pode existir o poder administrativo gerado pelo Estado-nação sem a base 
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de informação que constitui seu meio de “autoregulação reflexiva”. Com efeito, a vigilância 

como fenômeno governamental constitui um aspecto do Estado moderno. 

A expansão das atividades documentais do Estado aliada ao empreendimento de guerra 

no âmbito do capitalismo e do industrialismo, envolvendo a extensão da comunicação, evidencia 

a consolidação da unidade administrativa que caracteriza o Estado-nação, participando 

ativamente na consolidação deste entre final do século XIX e começo do século XX. 

Portanto, se por um lado Giddens (2001) aponta a construção do campo administrativo 

do Estado baseada em informação – resultante de atividades e funções de instituições 

governamentais –, de outro, também se refere ao crescimento da ‘esfera pública’ dependente da 

informação publicizada. 

A imprensa foi o primeiro grande passo na mecanização da comunicação [...] ao 
produzir documentos e textos amplamente disponíveis [...] O crescimento da “esfera 
pública” da administração do Estado é inseparável da organização textualmente 
mediatizada [...] Registros, relatórios e coleta rotineira de dados tornaram-se parte das 
operações diárias do Estado [...] As estatísticas oficiais incluem a coleta centralizada de 
materiais registrando nascimentos, casamentos e mortes, estatísticas relativas à 
residência, origem étnica e ocupação [...] (Ibid., p. 200-201). 

A disponibilidade e o uso amplo de documentos administrativos em vários domínios 

fomentam o crescimento da esfera pública na administração do Estado, incorporando uma relação 

entre esta e a informação publicizada (tornada pública), numa perspectiva intertextual de troca de 

opiniões e observações baseadas em textos representados pela produção documental do Estado – 

de acesso livre – e distanciados de seus autores no quadro de sua interpretação para a produção de 

conhecimento. 

A partir de Giddens, a informação e o Estado como fenômenos históricos que se referem 

mutuamente levam a administração pública, como aparelho estatal, a tornar-se uma das maiores e 

mais importantes fontes de produção, armazenamento e disseminação da informação em seus 

diferentes ambientes e contextos institucionais. Aliás, em Jardim (1999), a abordagem teórica do 

Estado como campo informacional implica uma reflexão do ponto de vista da produção, 

armazenamento e disseminação da informação, como um aspecto analítico sobre suas estruturas e 

recursos informacionais, sobre as políticas de informação, bem como sobre o uso social da 

informação em seu poder.  A perspectiva de Jardim (1999) fundamenta-se no fato de que o 

Estado constitui uma das maiores fontes de informação, cuja sustentação no exercício do poder 

concretiza-se com base na grande quantidade de informação que produz, controla e manipula, 
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consubstanciando-se assim como uma dimensão susceptível de pesquisa em sua relação com a 

informação. 

A partir da perspectiva de Jardim (1999), uma análise da natureza de informação que 

compõe o Estado e condiciona o seu poder (Bourdieu, 1996), bem como da informação envolvida 

na construção do campo administrativo do Estado (GIDDENS, 2001) revela tratar-se 

essencialmente da informação de natureza arquivística, produzida e acumulada por instituições 

governamentais. Em princípio, a informação arquivística das instituições governamentais nos 

diferentes níveis de organização da administração pública situa-se como objeto privilegiado da 

ação das instituições arquivísticas públicas em seu espectro e funções que envolvem a gestão, 

recolhimento, preservação e acesso de documentos produzidos na esfera governamental. 

Portanto, interessa destacar no âmbito da nossa pesquisa que a informação que constitui a 

essência do Estado enquanto campo refere-se à informação arquivística governamental, ou 

melhor, à informação registrada, independentemente da forma ou do suporte, produzida e/ou 

recebida no decorrer das atividades de instituições governamentais, dotada de organicidade16 e 

que possui elementos constitutivos suficientes para servir de prova dessas atividades. O elemento 

de coesão espontânea e estruturada dos registros arquivísticos que deriva da sua natureza como 

sedimentos de estratificações geológicas das instituições governamentais faz das instituições 

arquivísticas públicas, enquanto portadoras de identidades politicamente poderosas e agentes da 

informação arquivística governamental que alude à formação de uma memória comum e 

compartilhada, o locus privilegiado de análise em sua estrutura organizacional tendo em vista o 

fortalecimento da nacionalidade. 

1.3. Nação, a conformação do poder estatal e do corpo de cidadãos 

O termo nação é simultaneamente engenhoso em seu conteúdo e aparentemente claro e 

simples em seu entendimento. Esta simultaneidade adversa do termo torna arriscado qualquer 

empreendimento voltado à sua definição e compreensão. A dificuldade em definir a noção de 

nação ou de seu entendimento encontra maior esclarecimento em Ernest Renan na sua 

conferência proferida na Sorbonne em 11 de março de 1882. Abordada nessa conferência de 

                                                 
16 Constitui uma das características da informação arquivística. Segundo Fonseca (1999), “os registros arquivísticos 

não são coletados artificialmente, mas acumulados naturalmente nas administrações, em função dos seus objetivos 
práticos; os registros arquivísticos se acumulam de maneira contínua e progressiva, como sedimentos de 
estratificações geológicas, e isto os dota de um elemento de coesão espontânea, embora estruturada. (Ibid., p. 6)” 
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forma simples e numa riqueza de exemplos esclarecedores, a ideia de nação, todavia, reitera que 

“se presta aos mais perigosos mal-entendidos”, conforme confessa o próprio Renan (1882). 

Pretendemos nesta parte do trabalho, entender a relação que existe entre o conceito de 

nação e o de Estado e descrever a sinuosidade que envolve os dois conceitos mutuamente 

referidos. No mais, implica suscitar os processos de construção de nação e, na sua esteira, situar 

política e culturalmente a identidade de um povo que se vê como tal dentro de um determinado 

Estado. 

Em O marxismo e o problema nacional de Stalin (1979) – tradução do original de 1913 

para português em 1946 – “nação é uma comunidade estável [de homens], historicamente 

formada, de idioma, de território, de vida econômica e de psicologia, manifestada esta na 

comunidade de cultura” (STALIN, 1979, p. 7). 

A nação em Stalin compreende traços característicos tomados necessariamente em 

conjunto, quais sejam, idioma comum, território comum, vínculo econômico interno e 

particularidade da fisionomia espiritual (psicologia peculiar inerente ao ‘caráter nacional’ 

comum). Desta forma, a nação representaria a combinação de todos esses traços, tomados em 

conjunto como signos distintivos da mesma. Formada por um conjunto de comunidades 

mutuamente referidas entre si17, a nação em Stalin se desdobra em uma definição objetiva. 

Hobsbawm (1990) critica a definição objetiva de nação ou a existência mesma da 

nacionalidade baseada em critérios de língua ou etnia ou numa combinação de critérios como 

língua, território, história e traços culturais comuns, entre outros defendidos por autores como 

Stalin (1979). Com efeito, considera esses critérios como ambíguos, mutáveis, opacos e inúteis 

para o ajustamento de entidades historicamente novas, emergentes, mutáveis e não universais. 

Para ele, mais do que conveniente para fins descritivos, apenas servem para propósitos 

propagandísticos e programáticos. 

Uma alternativa à definição objetiva de nação seria, conforme Hobsbawm (1990), uma 

definição subjetiva – coletiva ou individual – baseada em processos de conscientização em que as 

                                                 
17 Entre as comunidades, destaca-se a comunidade de idioma (idioma comum como base de estabilidade da 

comunidade como um todo), a comunidade de território (conjunto de relações duradouras e regulares resultantes 
da vida em comum dos homens e que passam de geração em geração travadas dentro de um território comum), a 
comunidade de vida econômica (vínculo econômico interno que une num todo as diversas partes da nação) e a 
comunidade de psicologia. 
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pessoas ou membros de uma comunidade decidem exigir o estabelecimento de uma nação 

(subjetivismo a posteriori) mediante uma vontade de sê-la (querer ser uma nação). 

No primeiro caso (definição objetiva de nação), as objeções prendem-se com as 

diferenças que podem existir envolvendo os diversos aspectos que caracterizam os critérios 

objetivos nas diferentes sociedades; enquanto que no segundo caso (definição subjetiva) coloca-

se a questão de vontade ou de voluntarismo que prevalece sobre a consciência ou a escolha como 

critério de existência de nações. 

Sem assumir uma definição a priori, entretanto, Hobsbawm (1990) considera as duas 

definições – objetiva e subjetiva – de nação como insatisfatórias e enganosas. Em seus 

pressupostos Hobsbawm (1990) concebe nação como “qualquer corpo de pessoas 

suficientemente grande cujos membros consideram-se como membros de uma nação”, 

independentemente de alguma ‘ideia nacional’ de um grupo de porta vozes, embora não seja 

insignificante (Ibid., p. 18). 

Esses dois autores – Hobsbawm e Stalin –, no entanto, entendem que a nação constitui 

um fenômeno histórico moderno. A nação enquanto categoria histórica distinta da categoria 

étnica (tribo) emerge, em Stalin, do processo de liquidação do feudalismo e do desenvolvimento 

do capitalismo, no contexto de agrupamento de homens em nações. Na mesma linha, Hobsbawm 

entende que a nação pertence exclusivamente a um período particular e historicamente recente 

em que se concebe como uma entidade social apenas quando relacionada a uma certa forma de 

Estado territorial moderno, o Estado-nação (portanto, não originária ou imutável) cuja discussão 

só faz sentido dentro desta relação. 

A abordagem de nação em Hobsbawm concede primazia às mudanças e às 

transformações do conceito de nação, sustentando-as como realidades que explicam os conceitos 

e engendram as nações na forma de nacionalismo enquanto uma realidade que vem antes das 

nações.  O autor observa que o conceito de nação é historicamente muito recente, em seu sentido 

moderno e basicamente político, ressaltando o seu uso recente que tende a indicar mais a ‘noção 

de independência e unidade política’ (Ibid., p. 30-31). 

Para entender a natureza do conceito de nação Hobsbawm (1990) toma o ‘princípio da 

nacionalidade’ como ponto de partida e assume o significado político desse conceito como 

fundamental e que prevalece na literatura sobre o tema. Ao destacar o sentido político do 

conceito de nação ele observa que o mesmo se realiza à moda das revoluções Francesa e 
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Americana, numa equalização do ‘povo’ e do Estado às expressões como ‘Estado-nação’ e 

‘Nações Unidas’. Nesses termos, a nação suscita ser ‘una e indivisa’ e, por isso mesmo, “um 

corpo de cidadãos cuja soberania coletiva os constituía como sua expressão política”. E em tom 

de conclusão, sentencia: “fosse o que fosse uma nação, ela sempre incluiria o elemento da 

cidadania e da escolha ou participação de massa” (Ibid., p. 31). 

O conceito de nação, ao conter em si a componente de cidadania e de participação, 

suscita a ideia de democracia e os pressupostos da vida em sociedade. Portanto, a nação em 

Hobsbawm (1990) constitui uma entidade social fundada na ação do Estado e se consolida com o 

alargamento da participação democrática como um produto da sociedade moderna com gênese 

nas revoluções Francesa e Americana. 

Ao configurar-se como uma entidade social que ganha sentido quando referida ao 

Estado moderno – conforme preconiza Habsbawm –, a nação engendra uma dimensão política. 

Com efeito, na perspectiva de Stuart Hall (2011), além de se constituir numa entidade política, a 

nação produz sentidos que a afirmam como um sistema de representação cultural18. Segue, então, 

que a nação enquanto “entidade política” reconhece a existência de cidadãos que participam de 

sua ideia na forma como ela se encontra referida em sua cultura nacional, a qual é tida como 

discurso produtor de sentidos sobre a “identidade nacional” em Hall (2011) ou “comunidade 

imaginada” em Anderson (2008). 

A partir da concepção do Estado como um conceito jurídico que se consolida do ponto 

de vista objetivo (poder estatal soberano ou soberania do poder estatal), espacial (território do 

Estado) e social (povo do Estado), Habermas (2002) percebe no conceito do Estado nacional o 

entrelaçamento dos conceitos de Estado e nação como dois processos históricos que se formam 

em momentos distintos. Com efeito, em Habermas, o conceito de nação resultaria da 

transformação da “nação aristocrática” em “nação popular”, a partir de fins do século XVIII, 

numa mudança de “consciência nacional” popular cristalizada em “comunidades imaginárias” 

engendradas nas diferentes histórias nacionais, as quais se tornam o cerne da consolidação de 

uma nova auto-identificação coletiva (Ibid., p. 133). 

                                                 
18 O “sistema de representação” em Hall (2011) referencia a perspectiva de memória enquanto “um sistema cultural 

articulado de atribuição de significado”, numa conversão do passado não apenas como “aquele constituído pelos 
eventos decorridos num tempo pretérito”, mas sobretudo como “uma interpretação criativa e plástica que permite 
preencher a distância que medeia a experiência e a recordação” (PERALTA, 2007, p. 16) 
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Em Habermas (2002), de um lado, a invenção da nação seria uma nova forma de 

“integração social” na medida em que o indivíduo passa à condição de membro integrante do 

Estado e, de outro, um novo modo de “legitimação” no qual os cidadãos são a base em 

substituição à ‘graça divina’. Como ele mesmo afirma “a autocompreensão nacional constituiu o 

contexto cultural em que os súditos puderam tornar-se cidadãos politicamente ativos. Apenas o 

fato de pertencerem à ‘nação’ pôde criar entre pessoas até então estranhas entre si uma coesão 

solidária” (Ibid., p. 134). É neste contexto que Habermas considera os conceitos de ‘Estado’ e 

‘nação’, como as grandes conquistas do Estado nacional, ou seja, da ‘nação de cidadãos de um 

mesmo Estado’. O povo torna-se uma nação de cidadãos autoconscientes. 

Depreende-se em Habermas que a nova forma de integração social – Estado nacional – 

pressupõe a fusão das antigas lealdades em uma nova consciência nacional. Assim, integrar o 

Estado deixa de se limitar à submissão do cidadão ao poder estatal (na forma das antigas 

lealdades) e passa a significar uma participação deste no exercício da autoridade política (na 

forma de consciência nacional). Assim, a concepção de nação em Hobsbawm como uma entidade 

social referida a uma forma particular de Estado-nação encontra uma articulação na concepção de 

Habermas como uma nova forma de “integração social” e de “legitimação” no âmbito do Estado 

nacional. 

Em Anderson (2008) a nação define-se como uma “comunidade política imaginada” que 

se conforma a partir de culturas nacionais específicas – fontes de significados culturais que 

consubstanciam um foco de identidade e um sistema de representação (HALL, 2011) – 

constituídas por instituições culturais – das quais se destacam as instituições arquivísticas – e por 

símbolos e representações que tornam efetivos os sentidos com os quais os cidadãos de uma 

nação se identificam e constroem suas identidades nacionais. Anderson (2008) aborda o 

nacionalismo e a formação do sentimento de nação, considerando tanto a nacionalidade 

(enquanto condição nacional) quanto o nacionalismo como “produtos culturais específicos” do 

final do século XVIII cuja compreensão demanda considerar suas origens históricas, maneiras 

como os seus significados se transformam ao longo do tempo, bem como as razões que ditam a 

sua legitimidade profunda. Com efeito, a concepção andersoniana de nação se enquadra numa 

perspectiva antropológica como “uma comunidade política imaginada – e imaginada como sendo 

intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana” (Ibid., p. 32). 
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Desta definição, portanto, depreende-se que a nação apresenta fronteiras finitas numa 

extensão diversificada da humanidade (limitada), resultando da necessidade de deslegitimar – 

numa inspiração do Iluminismo e da Revolução Francesa – o reino dinástico hierárquico de 

ordem divina do qual sonha ser livre (soberana), sendo as nações imaginadas como comunidades 

numa base de estruturas de “camaradagem horizontal” em que seus membros (indivíduos), 

mesmo sem nunca se conhecerem uns aos outros, compartilham signos e símbolos comuns, que 

os fazem reconhecer-se como pertencentes a um mesmo espaço imaginário. 

As “comunidades imaginadas”, em Anderson (2008), existem graças a uma espécie de 

“camaradagem horizontal”, que resulta de uma construção cultural mais do que propriamente 

política ou coercitiva. Neste sentido, o que distingue as diversas nações, segundo Anderson, é o 

“estilo” como são imaginadas e os recursos de que lançam mão. Logo, não existem comunidades 

mais ou menos reais. A imaginação das comunidades, observa Anderson, não é sinônimo de 

sociedades falsas, mas sim de uma “rede de parentesco” que dota seus membros de certa 

particularidade. Com esta abordagem o autor desafia a perspectiva de “invenção” patente em 

autores como Hobsbawm, criticando a ideia de que a nação seja, simplesmente, um conceito 

imposto, produto da coerção estatal. Para Anderson (2008), existe uma dimensão de 

compartilhamento entre os indivíduos que se veem pertencendo a uma mesma nação. 

Distanciando-se da análise marxista de Hobsbawm (1990) que liga o surgimento do 

nacionalismo à perspectiva econômica (desenvolvimento econômico e tecnológico), Anderson 

(2008) vincula o nacionalismo “à importância do papel da imprensa e do fenômeno que ele 

denomina de ‘capitalismo editorial’ e a novidade da ‘vernaculização’ por oposição à antiga 

hegemonia do latim”, refere Lilia Moritz Schwarcz na apresentação do livro de Anderson. 

Enquanto o modelo marxista de Hobsbawm privilegia “a esfera de ‘emissão’ e entende a 

política como exercício exclusivo dos mandatários e poderosos”, em Anderson (2008) o 

nacionalismo “possui uma legitimidade emocional profunda; pauta-se pela ideia de que é preciso 

fazer do novo, antigo, bem como encontrar naturalidade num passado que, na maioria das vezes, 

além de recente não passa de uma relação, com frequência, consciente” (Ibid., p. 10). 

Nesses termos, mais do que inventadas, as nações seriam “imaginadas”, numa 

perspectiva em que emergem da consciência e constituem objetos de desejo e projeções. Portanto, 

a condição de nação dispõe de uma legitimidade universal na vida política moderna e se presta a 

graus de “autoconsciência” e oficialidade, dois aspectos que a tornam “modular” em Anderson. 
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No entanto, depois de criados [no final do século VXIII], esses produtos [a 
nacionalidade e o nacionalismo] se tornaram ‘modulares’, capazes de serem 
transplantados com diversos graus de autoconsciência para uma grande variedade de 
terrenos sociais, para se incorporarem e serem incorporados a uma variedade igualmente 
grande de constelações políticas e ideológicas (ANDERSON, 2008, p. 30) 

Desprovida de elementos estáveis e naturais, a nação em Anderson (2008) não supõe um 

controle absoluto dos governos na conformação dos Estados-nação sendo, por isso, distinta na 

forma como é imaginada e nos recursos aplicados para a sua imaginação. 

A formação das redes de parentesco somente faz sentido – conforme Anderson – no 

contexto da reprodução e uso cada vez mais intensa de jornais e romances e outras publicações 

que, constituindo o que ele chama de “capitalismo editorial”, criam uma ligação simbólica entre 

indivíduos que, com raras exceções, nunca possuiriam semelhanças culturais entre si. O tempo do 

capitalismo editorial traduz-se na noção da simultaneidade, tempo dos jornais, fundamental para 

se imaginar a proximidade presente na consciência daqueles que fazem parte de uma nação. 

Em certa medida e com base em Anderson (2008), por sobre o declínio de um 

determinado sistema ocorrem transformações nos modos de encarar a realidade e de apreender o 

mundo. Essas transformações fundamentais nos modos de apreender o mundo possibilitariam 

imaginar a nação através de discursos de nacionalidade – caracterizados pela noção de 

“simultaneidade” de passado e futuro, a qual supõe “tempo vazio e homogêneo” – e num 

contexto em que os meios técnicos ideais para representar o tipo de comunidade imaginada a que 

corresponde uma nação seriam proporcionados pelo que Anderson (2008) denomina de 

“capitalismo editorial”, qual seja, o representado pelo romance e o jornal – este como uma forma 

‘extrema do livro’. 

Em Moçambique, o nacionalismo nasce exatamente num momento em que se busca a 

destruição da legitimidade do Estado colonial e da ordem imperial, através de uma revolução 

vitoriosa de caráter nacional que se firmou solidamente num espaço territorial e social herdado do 

passado pré-revolucionário. Na sequência, por sobre o declínio do sistema colonial ocorreram 

transformações fundamentais nos modos de encarar a nova realidade moçambicana e de 

apreender o mundo em geral, possibilitando “pensar a nação”, sob a modelação de discursos de 

nacionalidade cujos alicerces eram proporcionados pela literatura que constantemente recorria a 

uma espécie de “confirmação hipnótica da solidez de uma única comunidade” (ANDERSON, 

2008, p. 58), a qual naturaliza a história e o próprio tempo. 
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Nesse processo, se de uma parte se encontra o Estado como elemento essencial na 

estruturação do imaginário nacional, igualmente vital é, de outra parte, a transmissão dessas 

concepções ao povo, por meio de criações de várias ordens, sempre pessoais e particulares, 

inseridas numa dimensão de compartilhamento entre os indivíduos que se veem pertencendo a 

uma mesma nação. Esta justaposição reflete graus de oficialidade e autoconsciência da condição 

de nação. 

As origens da consciência nacional em Anderson (2008) estariam relacionadas ao 

cenário montado pelo “capitalismo tipográfico” ao criar a língua escrita – “língua impressa” – 

que cumpre papel fundamental na unificação da escrita e da comunicação e contribui para a 

construção da “imagem de antiguidade” – essencial à ideia subjetiva de nação –, sobretudo, a 

partir do momento em que se torna oficial. A nação moderna nasceria, por essa via, da 

“convergência do capitalismo e da tecnologia de imprensa sobre a fatal diversidade da linguagem 

humana” (Ibid., p. 82), numa combinação com outros espaços que contribuíram na construção de 

seu sentido, atraindo uma legitimidade emocional tão profunda quanto dispõe, quais sejam, 

censos, mapas – que representam arquivos – e museus. 

O nacionalismo em Anderson (2008) ressalta “a condição de nação (nation-ness) [como] 

valor de maior legitimidade universal na vida política dos nossos tempos” (Ibid., p. 28), numa 

tendência de se perpetuar no tempo e exercendo influência sobre o mundo moderno. O 

entendimento do nacionalismo em Anderson, nesse sentido, alinha-se aos grandes sistemas 

culturais que o precederam – comunidade religiosa e o reino dinástico –, e a partir dos quais ele 

surgiu, inclusive para combatê-los, e não às ideologias políticas conscientemente adotadas, quais 

sejam, o marxismo, o liberalismo ou mesmo o fascismo. Assim, o capitalismo tipográfico 

(disseminação da imprensa movida pelo capitalismo) fornece ao nacionalismo o quadro de uma 

nova consciência, criando o tipo ou a forma de comunidade imaginada a ser protegida, 

contrariamente ao liberalismo e ao Iluminismo que mesmo exercendo um impacto profundo 

derivado de suas críticas ideológicas aos modelos imperiais não forneceram o quadro de uma 

nova consciência. 

Com efeito, o movimento de independência em qualquer país – incluindo Moçambique –

, tão logo esta é alcançada, se torna matéria de imprensa, virando uma espécie de “conceito”, 

“modelo” e “projeto”. E, da luta de libertação nacional – como foi o caso moçambicano entre 

1964 e 1974 – conduzida pelo nacionalismo brotam novas realidades imaginadas, quais sejam, o 
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Estado nacional, instituições republicanas, cidadania universal (ou quase universal), soberania 

popular, bandeira e hino nacionais e, naturalmente, o fim dos seus opostos conceituais, dos quais, 

o império colonial, instituições coloniais, colonialismo, indigenato, entre outros. 

Há que se levar em conta que, por conveniência ou herança inconsciente, a opção pela 

língua portuguesa em Moçambique como língua oficial – falada como também escrita ou 

impressa – significava um Estado nacional em que o locus último da soberania tinha de ser a 

coletividade que falava e lia português. Tratando-se de um Estado nacional, significava que seria 

para todos os moçambicanos e, por isso mesmo e no devido tempo, o fim da exploração do 

homem pelo homem, o fomento da educação, a ampliação dos direitos de cidadania, a 

participação democrática dos cidadãos à vida política nacional, entre outros. 

Sem combater as línguas nativas, as quais foram mantidas para a comunicação oral 

familiar ou comunitária, era necessário que houvesse uma língua unificadora – construção de 

solidariedades particulares – interligando todas as partes do Estado nacional. Nesse caso, só podia 

ser a língua portuguesa, a única que, comparada às demais, dispunha de uma vasta cultura e 

literatura, e que contava com uma minoria considerável em todo o território nacional. 

A partir de Anderson, depreende-se que esta política de “portuguesização” teria sido 

ditada pelo objetivo de unificação e universalização do poder estatal e não por nenhum ponto de 

vista nacionalista, embora o português como língua tenha adquirido uma condição “nacional-

particular”. 

Estas indicações sugerem o que Anderson, inspirado em Seton-Watson, denomina de 

“nacionalismo oficial” que compreende uma maneira de combinar a naturalização e a 

manutenção do poder colonial, situando o nacionalismo oficial como uma fusão deliberada entre 

a nação e o império colonial. Esta fórmula se destaca profundamente nos primeiros anos da 

independência nacional em Moçambique, modelada pela propaganda estatal organizada, escrita 

oficial da história, militarismo e pelos intermináveis discursos pela afirmação da identidade 

nacional. 

Na verdade, o nacionalismo oficial em Moçambique reflete políticas conservadoras que, 

adaptadas do modelo do nacionalismo popular do período de luta da libertação nacional em 

reação ao colonialismo e em nome da construção da nação, foram implementadas em 

Moçambique nos primeiros anos da independência, na perspectiva de uma nação como projeto 

ainda em fase de concretização. Tal como entendido por Anderson (2008), da mescla do 
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nacionalismo popular e oficial resultou uma “transformação velada e sutil do Estado colonial em 

Estado nacional” (Ibid., p. 165).  

O nacionalismo moçambicano enquanto condição nacional inseparável da consciência 

política também esteve aliado ao trabalho de intelectuais. Os intelectuais foram fundamentais 

para o surgimento e desenvolvimento do nacionalismo no território colonial moçambicano, sendo 

sustentados pelo seu papel de vanguarda oriundo da alfabetização de que se beneficiaram no 

contexto colonial bastante adverso. A partir de Anderson, portanto, percebe-se que a 

alfabetização, além de permitir que a comunidade imaginada flutuasse num “tempo vazio e 

homogêneo” através da língua oficial, facilitava o acesso à cultura ocidental moderna e, em 

particular, aos modelos de nacionalismo (condição nacional) e Estado nacional criados no século 

XIX, constituindo-se numa base de sustentação do papel da vanguarda dos intelectuais. 

Esta consideração exclusiva dos intelectuais sugere que o sistema educacional colonial 

teria desempenhado um papel fundamental, mesmo que inconsciente, na promoção do 

nacionalismo que surge em Moçambique nas últimas décadas da colonização, isto do ponto de 

vista do desenvolvimento de uma consciência e não dos objetivos da política educacional em si 

concebida e implementada pelos dirigentes coloniais. 

Para Anderson (2008), uma língua (particular em si) – ao contrário da língua impressa 

que inventa o nacionalismo – não é um emblema da condição nacional como o são as bandeiras, 

trajes típicos, danças folclóricas e similares. A sua importância, segundo ele, reside em sua 

“capacidade de gerar comunidades imaginadas, efetivamente construindo solidariedades 

particulares” (Ibid., p. 189). Com efeito, tal como entendido por Anderson, enquanto o Estado 

nacional for norma geral no mundo moderno, as nações podem ser imaginadas sem uma 

comunidade linguística.  

Outros elementos fundamentais na construção de nação em Anderson são os censos, 

mapas e museus. Estes constituem, conforme Anderson (2008), três instituições fundamentais 

que, em conjunto, moldam as imaginações e conformam profundamente a maneira como o 

Estado imaginava seu domínio, a natureza dos seres por ele governados e a geografia de seu 

território, criando realidades unificadas (embora distintas), categorias raciais claras em territórios 

onde os grupos se misturavam e fundiam; histórias sequenciais e lógicas, mapas e fronteiras 

fixos. Ou seja, além de aludir à formação de uma memória comum, compartilhada, estes espaços 
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ou instituições possibilitam aos governantes projetar desejos e perspectivas até então puramente 

complicadas de se dimensionar.  

Os censos apresentam categorias que se referem a identidades politicamente poderosas – 

categorias de religião (filiação religiosa), raça, origem e posição social, língua, idade – em que se 

criam opções de reconhecimento e de restrição, construindo uma imagem do Estado em relação à 

nacionalidade com base nas identidades imaginadas pela mentalidade classificatória do Estado. 

Essa configuração da topografia orientava a organização da burocracia estatal – sistema 

educacional, jurídico, da saúde pública, polícia e imigração – e permitia regular, restringir, 

contar, padronizar e subordinar hierarquicamente as instituições daí resultantes em relação a si 

próprios. 

Esses elementos eram representados e visualizados em mapas que, em sua forma 

impressa, modelavam a imaginação do Estado sobre os diversos aspectos da estrutura social e da 

extensão do poder, operando – tal como os censos – como base em uma classificação totalizante e 

fundamental na concepção de políticas. Nesses termos e conforme a interseção crucial entre o 

mapa e o censo previsto por Anderson, o censo preenche politicamente a topografia formal do 

mapa. 

Portanto, esta reprodutividade cotidiana que representa o verdadeiro poder do Estado 

constitui uma narrativa referente aos estados coloniais refletida por Anderson e que, conforme 

ele, foi adotada – com devidas adaptações – pelos Estados nacionais que, no século XX, se 

tornaram os herdeiros dos Estados coloniais. 

Os laços que se desenvolviam na imaginação eram reforçados inconscientemente pelos 

logomapas ou mapa-logo resultante da reprodução de mapas e sua transferência para cartazes, 

selos oficiais, capas de revistas e manuais, toalhas de mesa e paredes de hotéis, onde podiam ser 

imediatamente identificáveis e visíveis por toda a parte, formando um poderoso emblema (ou 

signo da identidade nacional) para os nacionalismos anticoloniais que vinham nascendo, lê-se em 

Anderson (2008, p. 242-243). Nesses termos, o mapa emerge para o nacionalismo como um 

embrião de comunidade nacional, para unificar os nacionalistas dentro das estruturas territoriais. 

Dedicado à cultura de uma nação, o museu e a imaginação museológica constituem 

laços profundamente políticos. A proliferação de museus sugere a existência de um processo 

geral de incorporação de heranças políticas em andamento. Tanto é que o museu sustenta e instrui 
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os programas educacionais do Estado, além de permitir que o Estado seja visto como guardião de 

uma tradição generalizada, mas também local, criando uma legitimidade alternativa. 

Narrados e colocados em Anderson de forma mutuamente interligados como uma 

arquitetura dos Estados coloniais, o museu, bem como o censo, o mapa, entre outros elementos 

que em conjunto compõem o arquivo, não surpreendem muito quando nos estados pós-

independência, que mostram nítidas continuidades com os antecessores coloniais, tenham sido 

herdados nessa forma de representação política. 

Ligando censo, mapa e museu como instituições ligadas à formação de uma memória 

comum, compartilhada, Anderson considera o esquecimento como o outro lado desta memória e 

fundamental no quadro da nação. Nesse sentido, recorre à Ernest Renan para, junto com ele, 

proclamar que as nações precisam de uma dose de esquecimento do passado para se constituírem 

como tal. Talvez isto sugira que a gestação da nação não difere tanto de experiências pessoais ou 

individuais de memória na medida em que, tal como preconizam Anderson e Renan em relação 

às nações, somos quem somos tanto pela nossa memória quanto pelo nosso esquecimento. Aqui 

reside um aspecto fundamental e de interesse que é a relação dos indivíduos com o passado da 

nação, não propriamente o passado histórico em si, mas a construção desse passado e a forma 

como os indivíduos se relacionam com ele. Também não seria redundante aliar esse aspecto com 

a questão muitas vezes de memória manipulada e dos processos de esquecimento sob manobra 

em que ambos suscitam questionamentos. Os problemas que afetam os arquivos em 

Moçambique, provavelmente se alinham a esta perspectiva. 

Em nossa pesquisa, as instituições arquivísticas enquanto categorias de pesquisa 

encontram-se aliadas ao censo, mapa e museu na perspectiva de Anderson em que se referenciam 

mutuamente e interagem na formação de uma memória comum e compartilhada, sendo, porém, a 

sua estrutura e modelo de organização no âmbito da ação estatal, muitas vezes, relegados ao 

esquecimento como o outro lado da referida memória e fundamental no quadro da construção de 

nação fundada numa memória manipulada e dos processos de esquecimento sob manobra que, 

além de suscitarem questionamentos, comprometem o papel daquelas instituições na construção 

da nação. 

A categoria de nação ganha relevância em nossa pesquisa em sua relação com o poder 

estatal que a anima e, sobretudo, na conformação de instituições e mecanismos para a modelagem 

de sua imaginação – os mesmos que servem ao Estado imaginar seu domínio – e de um corpo de 
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cidadãos que referencia o conceito de cidadania enquanto um vínculo jurídico-político que traduz 

a pertinência de um indivíduo a um Estado através de um conjunto de direitos e obrigações. 

Emerge assim, a categoria de cidadania no quadro dos laços de uma nação, dispondo-se como 

uma representação de direitos e obrigações sustentada por formas específicas de Estado que, ao 

longo de sua constituição, vêm conformando novas funções estatais indicadoras de uma relação 

dinâmica entre indivíduos, sociedade e aparelho estatal. No quadro dos direitos e obrigações e da 

relação dinâmica entre indivíduos, sociedade e aparelho estatal, há que considerar a ideia de 

democracia enquanto forma de governo, representativa de novas funções estatais no quadro desta 

relação dinâmica, suscitando a concepção da cidadania sob o prisma do republicanismo. 

1.4. Instituições arquivísticas: o locus da formação da memória e da identidade nacional 

Os arquivos remontam aos primórdios da escrita em antigas civilizações e se 

desenvolvem marcados por diversas mudanças – que nem sempre significam rupturas – até aos 

nossos dias. Nesse processo, vários aspectos se destacam e revelam a dimensão temática do 

termo arquivo. Importa assim realçar a ausência de um único sentido dado para questões como a 

de conceito de arquivo cuja unidade, homogeneidade, consistência e relação unívoca também 

constituem aspectos não assegurados a priori. Trata-se de um aspecto cuja complexidade não 

resulta de insuficiência puramente conceitual, teórica, e epistemológica da arquivologia, nem de 

falta de elucidação suficiente em alguns campos circunscritos. Obviamente, representa problemas 

e paradoxos inerentes ao contexto de sua produção e sua dimensão, muitas vezes, de propriedade 

pública que, em conjunto, dificultam a abordagem dos seus vários aspectos técnicos e de 

terminologia. Considerando a realidade arquivística moçambicana bastante difusa e instável e 

caracterizada por um déficit de especialização arquivística, e bem assim, a necessidade de 

articular o nosso estudo, cabe um esclarecimento preliminar da dimensão do termo arquivo. 

Assim, usamos neste trabalho o termo arquivo para a noção genérica de conjuntos documentais 

produzidos e acumulados no âmbito dos órgãos públicos e instituição arquivística para a 

organização institucionalizada de arquivo que, em princípio, se conforma nas diversas esferas da 

administração do Estado formando uma rede constituída pelos arquivos nacional, provinciais, 

distritais e municipais. As instituições arquivísticas em sua organização e funcionamento, neste 

contexto, formam uma estrutura arquivística constituída pelas instituições arquivísticas das 
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diversas esferas da administração do Estado e pelos serviços organizados em setores de arquivos 

nos diferentes órgãos do Estado. 

Produtos do sistema burocrático em que se dão os primeiros passos de sua gestão, num 

complexo conjunto de procedimentos e operações técnicas, os documentos de arquivo e os 

conceitos da arquivologia que tentam dar conta dos estágios iniciais de seu ciclo de vida se 

conectam ao campo da administração não numa concepção polarizada, mas relacional. Nesta 

relação entre arquivo e administração, uma organização arquivística determinada se configura, 

sendo necessário discutir a relação teórica e prática entre o arquivo e o ambiente administrativo 

de produção e acumulação dos documentos. 

A transição do contexto organizacional de produção dos documentos para o ambiente 

próprio das instituições arquivísticas que forma o segundo momento de organização de arquivos é 

imprescindível e implica outros campos e agentes no que se refere ao uso dos documentos já não 

por parte de seus produtores (sistema burocrático) apenas, mas também da sociedade em geral – 

ainda sob a égide da arquivologia –, sendo este uso consubstanciado pelo conhecimento dos 

mecanismos, diretrizes e processos que nortearam a sua acumulação e guarda dentro do sistema 

burocrático. 

Portanto, é no domínio do uso dos arquivos pela sociedade que se desenha um novo 

quadro na abordagem da dimensão histórica do arquivo em sua relação com outros campos, com 

destaque, por exemplo, para o campo da história e o da memória social – campo de conhecimento 

que se constitui de memórias individuais e coletivas, reunidas e entrelaçadas, representativas de 

grupos sociais (Halbwachs, 2006).19 Nesses campos, encontramos o arquivo referido como 

instrumento da memória coletiva e bem cultural de valor histórico que dispõe de uma 

configuração que conforma uma determinada representação sobre o passado. Ou seja, na 

utilização dos documentos a dimensão informacional – que não exclui a memória e conhecimento 

– inerente aos documentos de arquivo suscita uma nova dimensão – cultural – que, ao 

consubstanciar o arquivo como produto e testemunho das diferentes tradições e realizações 

institucionais do passado, constitui-o, portanto, em elemento essencial da personalidade das 

                                                 
19 A noção de memória emerge neste estudo dentro da visão dos quadros sociais de memória referidos em Halbwachs 

– a memória e o esquecimento existem a partir de contextos sociais – em que se enquadram os processos de 
rememoração e esquecimento, sendo tomada nesta pesquisa em sua dimensão social e considerada na sua 
concepção dialética com a identidade. Candau (2014) reflete sobre as tendências teóricas e conceituais em torno da 
dialética entre memória e identidade. 
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nações, fundando a identidade dos povos. Mas é preciso notar que o modelo de organização 

arquivística, o contexto e as condições de acumulação, gestão, preservação, recolhimento e 

acesso aos documentos são determinantes do arquivo como instrumento de memória coletiva e, 

por vezes, produzem sentidos reveladores da fragilidade no processo de inscrição dos 

acontecimentos/registros históricos no espaço da memória. A análise do papel do AHM na 

construção da cidadania reside neste contexto caracterizado por um processo histórico-político 

inscrito nos marcos históricos da construção do Estado em Moçambique em que o arquivo 

constitui a verdade que guarda e revela, assim como aquela que omite e silencia. 

Num quadro em que se relacionam os atributos de originalidade e autenticidade dos 

arquivos com o trabalho do historiador e, ao mesmo tempo, se inquirem os arquivos do ponto de 

vista das forças indissociáveis à sua produção e uso historiográfico, Heymann (2012) aponta para 

novos investimentos intelectuais em diversos campos disciplinares, sobretudo nas áreas da 

filosofia, da antropologia e dos estudos culturais, os quais teriam promovido um deslocamento na 

abordagem tradicional do arquivo – um espaço inerte de guarda de informação objeto de análise 

na busca da verdade dos fatos do passado – para outra abordagem em que o arquivo é concebido 

como um agente que não se limita a guardar informação, mas que também determina a 

construção de “fatos” e “verdades”. O novo estatuto teórico dos arquivos estaria referenciado na 

“metáfora do cruzamento entre memória, saber e poder” – inspirada por Michel Foucault e 

Jacques Derrida – que situa o arquivo como “construto político que produz e controla a 

informação, orientando a lembrança e o esquecimento” (Ibid., p. 24). 

Nosso trabalho centra-se na compreensão do processo histórico de configuração do 

AHM, numa perspectiva que relaciona este processo ao projeto pós-colonial de nação, com 

especial atenção para os efeitos sociais da organização e funcionamento de tal instituição. A 

análise do papel desta instituição arquivística em Moçambique opera numa perspectiva em que os 

indivíduos são concebidos como portadores ou sujeitos de direitos plenos, cujo acesso aos 

serviços e à informação arquivísticos proporciona oportunidades e vantagens no fortalecimento 

de sua identidade e na ampliação e universalização desses direitos. 

Com origem imbricada à invenção da escrita que se apresenta como consequência direta 

e imediata da necessidade de registrar e comunicar os atos da existência humana, os arquivos 

surgem da e retratam a necessidade de conservação desses registros, consubstanciando um 

fundamento da organização da ordem pré-estabelecida (Estado) e garantia da utilização futura 
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dos mesmos registros na sociedade. A invenção da escrita que determinou a primeira viragem da 

história da civilização humana, nesse sentido, insere uma finalidade prática e administrativa dos 

registros escritos, ou melhor, dos documentos de arquivo. 

A existência dos arquivos nacionais, que surgem para responder à necessidade de gestão, 

guarda e preservação dos arquivos, demonstra a necessidade de uma memória registrada 

enquanto referência política e fundamento dos direitos dos cidadãos. Como tal, a perspectiva de 

arquivo expressando um tipo de memória materializada confunde a memória com o próprio 

arquivo a ser preservado, fundando a relação entre arquivos e memória. 

O aumento do valor e da função da escrita teria desencadeado a importância dos 

arquivos – cujo conceito se cristaliza na transição da Idade Antiga para a Idade Média, tornando o 

termo arquivo mais vulgar (SILVA et al., 1998, p. 70) – que viriam a se consolidar com o 

aparecimento de novos arquivos constituídos para acompanhar o surgimento de novos Estados 

europeus e o desenvolvimento de principados e cúrias eclesiásticas. 

Com feição e natureza que refletem a essência da produção institucional dentro de uma 

estrutura político-administrativa em cada sociedade e em seu tempo, os arquivos sempre 

existiram – desde a sua forma inicial como vestígios ou fragmentos até se constituírem em 

instituições – como retrato da ordem político-social de cada sociedade. Seu destaque como 

instituição observa-se inicialmente a partir da Antiguidade, quando foram instituídos nas cidades 

gregas – metroon e archeion como exemplos de arquivos de Estado –, no Império Romano – 

tabularium como exemplo de arquivo de Estado – e em diferentes reinos orientais e mantidos 

como depósitos de várias espécies documentais, das quais destacamos correspondência, os 

tratados entre várias representações de poder, os títulos de propriedade, numa perspectiva que 

refletia a representação do poder real (arquivos reais), religiosa (arquivos religiosos) e atividades 

econômicas (arquivos econômicos ou financeiros). 

Silva et al. (1998, p. 46-47) referem que as tipologias e/ou espécies documentais como 

cartas régias, tratados internacionais, atas, missivas, contratos, atos notariais, testamentos, 

promissórias, recibos, sentenças de tribunais, assentos contabilísticos, censos, documentos 

cartográficos, entre outros testemunhos que integram os arquivos da época moderna e denotam 

uma evolução do conceito de administração, teriam se definido, na sua maioria, ainda nas 

sociedades pré-clássicas em que alguns representam o sentido apurado da lei e da justiça. 
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Esses autores também apontam para a existência de uma estrutura organizacional 

(organização arquivística) dentro da sociedade romana (Império Romano) durante a Antiguidade, 

constituída de arquivos que se estendiam da capital do Império (onde estava instalado o 

Tabularium), passando pelas sedes provinciais (em que se situavam as Tabularias) e municipais, 

até atingir as diversas repartições ou serviços que eram criados no âmbito da administração 

imperial. Ainda de acordo com os mesmos autores, tanto no Tabularium quanto nas Tabularias 

onde eram conservados documentos de cadastro, listas de recenseamento e registros de 

nascimento, vigorava uma certa homogeneidade na organização dos documentos. Esta 

organização arquivística dentro do Império Romano, de acordo com esses autores, representa um 

sistema de arquivos públicos – assim como a relação estrutural entre a arquivologia e a 

organização da sociedade – cuja estrutura espelha a complexidade da administração do Império. 

Neste, desde o arquivo central até os diversos arquivos nos diferentes níveis da administração 

eram organizados em seções orgânicas à imagem da chancelaria imperial e com respeito às regras 

da administração. 

Esses fatores que ilustram a existência de arquivos desde longa data sublinham, ao 

mesmo tempo, a importância que sempre se concedeu aos arquivos – fundamentalmente em sua 

relação com a ordem estabelecida desde a Antiguidade –, que funcionavam ou eram concebidos 

em nome dos estritos interesses da administração do Estado a que serviam com exclusividade. 

Além disso, fica evidente que o avanço e a complexidade das sociedades humanas teriam 

desencadeado a constituição dos sucessivos locais de guarda e conservação dos registros escritos 

que apareceram a partir da Antiguidade e que, associados à formação dos Estados nacionais, 

teriam ajudado a consolidar o modelo de instituições arquivísticas tal como as concebemos hoje. 

Como relatam Silva et al. (1998), na Europa, por exemplo, a partir do século XII, após a 

longa crise provocada pelas invasões dos não romanizados ao Império Romano, os arquivos 

reaparecem dentro de uma nova concepção que expressa a nova ordem econômica e jurídica em 

emergência, e numa perspectiva ainda muito insipiente de tradução da estrutura do Estado. Ainda 

na Idade Média, muitos governos, principalmente europeus, concentravam grandes massas de 

documentos misturados com outros objetos20 que mais tarde subsidiaram a constituição dos 

                                                 
20 Por vezes esta mistura ocasionava, em consequência do que acontecia na Antiguidade e na transição desta para o 

período medieval, certa confusão entre arquivo e biblioteca, embora a realidade dos arquivos, tal como entendida 
por Silva et al. (1998, p. 71), seja anterior à invenção das bibliotecas, sendo ainda clara a distinção entre ambos na 
Idade Média. 
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arquivos centrais da administração no âmbito de uma nova organização política e religiosa. Entre 

os arquivos das administrações centrais desse período medieval, Silva et al. (1998, p. 76) 

apontam o Tresór des Chartes (Tesouro dos Diplomas ou cartório) na França, cujo arquivista foi 

nomeado em 1307; o Archivo de la Corona de Aragón, em Barcelona, criado em 1318, e a Torre 

do Tombo em Portugal, que é anterior a 1325, o século XIV em que se identifica o processo de 

formação do Estado português. Costa (1997) corrobora esta ideia afirmando que nos séculos XIII 

e XIV teria iniciado o movimento dos arquivos notariais que buscavam acompanhar a expansão 

das cidades, mantidos pelos corpos municipais.  

Na sequência, já no século XVI teriam sido criados grandes depósitos centrais de 

arquivos. Conforme Silva et al. (1998), esses arquivos correspondem às grandes concentrações de 

arquivos que viriam aparecer no século XVI no âmbito da centralização dos governos que, em 

muitos casos, implicou a fusão de distintos acervos num mesmo depósito, formando ou 

reorganizando arquivos do Estado do período moderno, em seguimento aos da Antiguidade – ou 

recuperação de fórmulas ou soluções que remontam da Antiguidade clássica e aperfeiçoadas na 

Idade Média –, em particular na Grécia e na Roma Antiga, e aos do período medieval referidos 

no parágrafo anterior. Entre os arquivos criados na Idade Moderna, destaca-se o arquivo de 

Gênova (1466), o de Áustria (1509), o de Hwang Shi Cheng, em Pequim-China (1534), o de 

Nápoles, na Itália (1540-45), o de Simancas, na Espanha (1542), o de Florença, na Itália (1569), o 

de Londres, na Inlgaterra (1578), o de Siena, na Itália (1585-88), o de Parma, na Itália, (1592) 

(SILVA et al., 1998, p. 92). Este movimento de criação em massa de arquivos testemunha o 

nascimento de uma consciência nova em relação à noção de arquivos de Estado que, para 

Rousseau e Couture (1998, p. 36), surge por volta dos séculos XVI e XVII. Este processo de 

criação de arquivos confirma a perspectiva de configuração da escrita do Estado encarnada pelos 

arquivos enquanto domínio do Estado inserido no conjunto de seus aparelhos. 

Contribuíram para este processo que representa a maturação acelerada dos arquivos, 

conforme Silva et al. (1998), o aprofundamento das competências do Estado, o reforço do poder 

central, bem como o aumento da burocracia, aspectos que, ligados ao reforço geral da estrutura 

do Estado, refletem o evoluir da Administração. 

O modelo de arquivos inaugurado ou que se destaca a partir do século XII (Idade Média) 

teria vigorado até finais do século XVIII (início da Idade Contemporânea) tendo como objetivo 

principal, colocar ao dispor dos soberanos um importante instrumento de governo, o arquivo. 
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Portanto, esse modelo desperta a perspectiva de arquivo como instrumento de governo, 

concebendo os documentos nele guardados como sigilosos, exclusivamente disponíveis ao 

serviço administrativo das monarquias, onde eram acessíveis apenas aos reis e príncipes e à elite 

intelectual que os servia e sendo interditados aos demais membros da sociedade. Um aspecto 

muito importante a reter nesta trajetória arquivística é que todos esses arquivos e sua estrutura 

foram concebidos em nome dos estritos interesses da administração do Estado, cujos padrões 

administrativos tradicionais e hierarquia dos valores há muito consagrados teriam sido postos em 

causa pela Revolução Francesa21.  

A criação dos arquivos acima referidos, no período moderno, representa uma referência 

desse processo de constituição de arquivos de Estado num modelo de organização centralizado de 

documentos dentro da lógica do reforço do poder central (SILVA et al., 1998, p. 92), como 

consequência das mudanças que marcaram o início da Idade Moderna – conquista de 

Constantinopla pelos turcos otomanos e a consequente queda do Império Romano do Oriente – 

que culminaram com a centralização dos governos e, por conseguinte, dos documentos de 

arquivos dentro dos esforços tendentes a reforçar o poder central. Esses arquivos apresentavam 

um caráter privado, sendo o acesso a eles condicionado pelos seus detentores. 

O período que medeia entre o século XVI e o século XVIII acima referido, em particular 

o compreendido pelos séculos XVII e XVIII, coincide com a elevada procura dos arquivos 

enquanto testemunhos. O crescimento da procura dos arquivos enquanto fontes do saber histórico 

fez surgir um movimento que transcende a tendência inicial e redutora do conceito arquivístico 

estritamente jurídico e administrativo e introduziu uma visão historicista – aliada à crítica 

documental inerente ao desenvolvimento dos estudos de paleografia e de diplomática – que por 

sua vez passou a ignorar a prática administrativa anteriormente dominante. 

A visão historicista dos arquivos, decorrente da relação entre história e arquivos, 

instaurada pelo movimento interessado no uso secundário dos documentos esteve baseada nos 

arquivos da administração do Estado criados ou reorganizados entre finais do século XVIII e 

inicio do século XIX, sob a regência do modelo arquivístico francês sustentado pelas conquistas 

                                                 
21

 Além de apresentar os aspectos básicos do modelo pioneiro criado na França, Fonseca (1998) afirma que “o 
surgimento das instituições arquivísticas, como hoje as identificamos, iniciou-se com a criação, em 1789, do 
Arquivo Nacional da França, primeiramente como arquivo da Assembléia Nacional e transformado, em 24 de 
junho de 1794, no estabelecimento central dos arquivos do Estado, ao qual foram subordinados os depósitos 
existentes nas províncias. Para estes depósitos deveriam ser recolhidos os documentos produzidos pelos 
diferentes níveis da administração pública.” (Ibid., p. 37). 
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da Revolução Francesa. Entre os arquivos criados nesse período, destaca-se o de Savoia, em 

Turin (1720); o de Viena (1749); o de Varsóvia, na Polónia (1765); o de Veneza (1770); o de 

Florença (1778); o Archivo General de Indias (Sevilha) criado em 1785; o de França 

(1789/1794); o Public Record Office, na Inglaterra (Londres) – (1838); o Arquivo Público do 

Império (Arquivo Nacional), no Brasil (1838). 

Estas instituições arquivísticas – sobretudo as estabelecidas no âmbito dos regimes 

liberais instaurados pela Revolução Francesa – representam, nesse período, o processo de 

concentração de arquivos do Estado que tomaram a designação de arquivos nacionais, dentro dos 

pressupostos da centralização dos arquivos. É importante referir que a criação dessas instituições 

na contemporaneidade foi sustentada pela necessidade de preservar direitos e por razões de 

ordem prática – inerente à necessidade de salvaguardar a integridade dos documentos contra a 

sua destruição/deterioração – e cultural – ligada à escrita da história. 

A nova era arquivística que inaugura um novo modelo de arquivos do Estado – diferente 

do modelo do século XII – tem início ainda no final do século XVIII (início da Idade 

Contemporânea) sob a alavanca da Revolução Francesa. Este novo modelo está consubstanciado 

na criação dos arquivos nacionais associados à existência de uma rede de arquivos que se esboça 

na estrutura político-administrativa do Estado que rege esses arquivos, na tomada de 

responsabilidade por parte do Estado em relação ao cuidado a dispensar aos arquivos por ele 

produzidos e na proclamação da noção do arquivo acessível ao cidadão. 

Este modelo de instituição arquivística consolida-se com a institucionalização da 

arquivologia no século XIX ligada à Paleografia e à Diplomática, sendo associado a uma forte 

valorização das fontes históricas e da pesquisa nos arquivos. Importa observar que a 

institucionalização da arquivologia nesse período se efetiva através da criação de instituições 

especializadas na formação22 de arquivistas-historiadores/arquivistas-paleógrafos – que se 

confundem com o conservador erudito e o historiógrafo –, bem como do surgimento do princípio 

de proveniência anunciado em 1848 após a concepção de suas bases em 1841 e do manual dos 

arquivistas holandeses (publicado em 1898). Esses elementos que indicam a institucionalização 

                                                 
22 Entre as instituições, destaca-se a Scuola del Grande Archivo, de Nápoles (1811), a École des Chartes, em Paris 

(1821), o Institut für Österreichische Geschichtesforschung, em Viena (1854), a Escuela de Diplomática de 
Madrid (1856), a Scuola di Paleografia e Diplomatica, em Florença (1857). (SILVA et al., 1998, p. 108). 
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da arquivologia, em conjunto, consagram, nesse período, regras de caráter prático e um valor que 

referencia os arquivos como “autênticos laboratórios da História”. 

O período que medeia entre o século XVI e o início do século XIX seria, conforme Silva 

et al. (1998), de amadurecimento do cenário arquivístico tradicional com o aumento considerável 

de depósitos de documentos, bem como o eclodir de preocupações e problemas que conduziram à 

reflexão sobre a própria disciplina arquivística e a consequente teorização arquivística resultante 

de novas preocupações sociais sob o estímulo de exigências próprias da noção de nação na 

sequência da queda do chamado Antigo Regime. 

Uma análise desse conjunto de instituições arquivísticas revela que uma administração 

estável acarreta a criação dessas instituições cuja centralização representa uma inovação de 

ordem ideológica inerente à Idade Moderna. 

Portanto, após o Antigo Regime23 os arquivos sofrem o efeito modelador da viragem 

estrutural ocorrida no processo histórico sob a égide da Revolução Francesa, com implicações 

político-ideológicas, institucionais e jurídico-administrativas. E com a Revolução Francesa que 

deu golpe ao Antigo Regime e influenciou a instauração de regimes liberais surgem, nesse 

quadro, arquivos históricos ao serviço da memória do novo Estado-nação. Nesse quadro, além de 

seu papel jurídico, os arquivos também constituem instrumentos de poder agora exercido pelo 

povo a quem lhe é proclamado o acesso aos arquivos por forma a garantir esse exercício de 

poder; e como consequência do surgimento da visão de arquivos históricos associados ao serviço 

da memória do Estado-nação, emerge a arquivística como um saber ligado à paleografia e à 

diplomática dentro dos parâmetros metodológicos do conhecimento histórico – em que o 

documento se consolida como testemunho histórico, não no sentido jurídico, mas no de 

construção da história no quadro do nacionalismo –, tornando-se a arquivística, com o tempo, 

num corpo de saber especializado dirigido para as técnicas inerentes à custódia. A visão 

arquivística, nesse sentido, colocava-se, então, contra qualquer perspectiva de controle e 

avaliação de documentos que, inexistente até então, somente viria a fazer sentido no quadro e 

como resultado do impacto da industrialização e da complexificação burocrática que caracterizou 

a administração pública de alguns países no século XX. Portanto, durante o século XIX, o sentido 

jurídico dos arquivos (arsenais tradicionais de poder) apontado por Silva et al. (1998) 
                                                 
23 Em sua natureza o Antigo Regime era constituído por reinos cujo fim foi determinado pelo golpe da Revolução 

Francesa que se deu em reação ao poder ilimitado dos reis (soberanos), o qual era baseado em títulos e privilégios 
como garantia de seu exercício (papel jurídico do documento). 
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desprestigia-se e estes se transformam em laboratórios da história à luz do interesse na construção 

do passado comum da nação e no consequente desenvolvimento do nacionalismo que 

caracterizou o século XIX.  

Com efeito, alinhadas às demais instituições culturais os arquivos participam na 

concepção das estruturas de “camaradagem horizontal” – nos termos referidos por Anderson 

(2008) –, ligando os indivíduos ao passado da nação. 

A par dos argumentos de Heymann (2012) sobre os arquivos pessoais, que apontam as 

perspectivas pelas quais os arquivos são representados quer no campo da arquivologia como no 

da história, as instituições arquivísticas públicas ocupam posição fundamental nos projetos 

voltados para a monumentalização da memória de uma coletividade, bem como para a 

conformação de um “legado” dessa coletividade. 

O trabalho de Pierre Nora tem sido bastante recorrente nos estudos que procuram 

relacionar os arquivos ao processo de construção de memória. Autores que se dedicam a estudos 

arquivísticos como Jardim (1995a) e Freitas (2010), analisaram o trabalho de Nora e ambos 

constataram que, na concepção deste, a memória verdadeira, transformada por sua passagem em 

história, dá lugar a uma memória arquivística, ou seja, “à constituição vertiginosa e gigantesca do 

estoque material daquilo que nos é impossível lembrar.” (NORA, 1993, p. 15). Trata-se, portanto, 

de uma concepção que denota a memória como um pressuposto arquivístico, apoiado sobre 

suportes exteriores visíveis e tangíveis enquanto indício ou registro material concreto vinculado 

às instituições arquivísticas (lugar de memória). Cabe ainda, nesse sentido, a perspectiva de 

incumbência em que a memória delega ao arquivo “o cuidado de se lembrar” pela sociedade, 

colocando os arquivos como “um dos instrumentos de base do trabalho histórico e um dos objetos 

mais simbólicos de nossa memória” (MARIZ, 2012, p. 38). Ademais, a concepção de memória 

em Nora (1993) outorga aos arquivos assim como às bibliotecas, museus, centros de 

documentação e bancos de dados, o papel de guarda e conservação, em caráter exclusivo, dos 

registros documentais que ele (Nora), inspirado em Leibniz, denomina de “memória de papel”. 

No entanto, é fundamental lembrar que a memória constitui uma dimensão inerente ao 

campo arquivístico apenas quando os arquivos são concebidos como “lugares de informação” que 

se viabilizam com a gestão desta tanto no ambiente administrativo de produção dos documentos 

quanto na finalidade das instituições arquivísticas, tal como foi lucidamente entendido por Jardim 

(1998): “a memória no espaço arquivístico só é ativada [...] se em tais lugares de memória forem 
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gerenciados também lugares de informação, onde esta não é apenas ordenada, mas também 

transferida.” (Ibid., p, 3) 

Conforme Nora (1993), a existência de lugares de memória justifica-se pela ausência de 

meios de memória. Nas palavras de Jardim (1995a), inspirado em Nora, “estes lugares da 

memória são simultaneamente materiais, simbólicos e funcionais” que procuram escapar da 

história, sendo sua razão fundamental “parar o tempo, bloquear o trabalho de esquecimento, fixar 

um estado de coisas” (Ibid., p. 2). Recorrendo a Lowenthal (1989), para quem memória, história 

e relíquias constituem metáforas mútuas, “rotas cruzadas em direção ao passado”, fontes de 

conhecimento, Jardim afirma que a memória é, portanto, processo, projeto de futuro e leitura do 

passado no presente (Ibid.), ou seja, além de processo social, a memória é uma construção social. 

A partir da perspectiva de Nora, Jardim (1995a) entende que as instituições arquivísticas 

públicas configuram-se como lugares de um determinado tipo de memória decorrente das 

relações entre Estado e sociedade. Nessa configuração destacar-se-iam alguns aspectos que 

norteiam a ação do Estado, mecanismos de lembrança e esquecimento criados pelo Estado, 

demandas sociais que promovem a produção dessa memória do Estado e formas específicas 

através das quais o Estado e a sociedade dispõem dessa memória. O quadro formado por este 

quarteto de aspectos e suas questões sugere a instauração de um regime ou política não somente 

de memória, mas também de arquivos. Esse regime ou política incluiria a problematização de 

cada segmento que o constitui, por forma a estabelecer, no mínimo, uma intensa, complexa e 

explícita relação da sociedade com o seu passado, contemplando a inclusão das classes 

subalternas na historiografia e das políticas públicas na área de arquivos e de memória. 

Lodolini, Rousseau e Couture (1998, p. 34) observam que o conceito de memória 

aplicado aos arquivos refere-se tanto à “memória necessária a qualquer administração saudável” 

quanto àquela que serve às gerações vindouras. Portanto, a primeira perspectiva remete-nos aos 

pressupostos inerentes ao processo de tomada de decisão que, baseado na memória institucional, 

se orienta em direção à transparência administrativa. Já a segunda, expõe a necessidade de acesso 

à informação como pressuposto para a produção de conhecimento e para a construção de 

cidadania. 

Em Pollak (1989) a memória define-se como uma “operação coletiva dos 

acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar, [e que] se integra […] 

em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e 



88 
 

 
 

fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes” (Ibid., p. 9) como, por exemplo, 

nações. Nesse quadro, depreende-se que a referência ao passado serve para manter a coesão na 

sociedade e definir o respectivo lugar dos grupos e das instituições, assim como a 

complementariedade destes, sem excluir as oposições irredutíveis presentes nessa operação. 

Os lugares de memória em Nora (1993) seriam os pontos de referência que estruturam a 

memória em Pollak (1989), inserindo-a na memória coletiva de Halbwachs. Com efeito, a partir 

do conceito de memória coletiva de Halbwachs, Pollak explora diferentes processos e atores que 

intervêm na constituição, formalização e solidificação de memórias e, baseando-se nas 

contribuições da história oral, este autor identifica o que chama de “memórias subterrâneas” que, 

segundo ele, além de aflorarem em momentos de crise engendrando conflito e disputas e 

conceberem-se como contraponto (questionadoras) da “memória oficial”, subvertem 

silenciosamente a lógica imposta por esta. Desta análise emerge a questão da “memória em 

disputa” em Pollak (1989) que parece sustentar-se na confrontação entre “memórias 

subterrâneas” e “memória oficial” – esta última enquanto memória nacional dominante –, 

ressaltando não apenas a seletividade de toda a memória, mas também um processo de 

negociação que envolve conflito para conciliar a memória coletiva que expressa a memória 

nacional. Esta perspectiva de conflito que surge da competição entre memórias concorrentes – 

memória dominante e memória dominada – parece sugerir a existência de inúmeras memórias 

coletivas, a saber, aquela que se articula com a memória dominante adequando-se como tal e, ao 

contrário, aquela que se opõe à memória dominante e, por isso, vira memórias subterrâneas 

acessíveis apenas por meio da história oral. Aliás, como bem explica Pollak (1989), se existe 

silêncio sobre o passado ele não significa esquecimento. Pelo contrário, representa a resistência 

que uma sociedade ou grupo impotente opõe ao excesso de discursos oficiais dos grupos 

dominantes. 

A partir dos pontos aqui abordados, percebe-se que os processos de rememoração 

(montagem da memória) estão ligados à condição mesma do sujeito ou dos grupos e seu lugar na 

sociedade e não excluem mecanismos de controle e valorização social, suscitando “memória 

enquadrada” em Pollak (1989). O termo “enquadramento da memória” em Pollak (1989) sinaliza 

uma proposta alternativa ao termo memória coletiva visto que inclui um jogo de forças e 

movimentos para retratar o enquadramento político, social e cultural, submetendo a memória a 

esse controle em termos mais específicos que na memória coletiva de Halbwachs. Assim, 
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“memórias subterrâneas” em Pollak (1989) são aquelas que, em quaisquer níveis, não encontram 

condições favoráveis à sua enunciação, concebendo-se o “enquadramento da memória” neste 

autor, como os processos pelos quais as narrativas sobre o passado são conformadas e 

legitimadas. Cauteloso em sua abordagem, Pollak afirma que todo o trabalho de enquadramento 

da memória precisa ser devidamente justificado para evitar uma construção arbitrária da 

memória. Insistindo em sua abordagem, Pollak (1989, p. 9) ensina-nos que “o trabalho de 

enquadramento da memória se alimenta do material fornecido pela história” – ou, como diria 

Ophir (2011), dos resíduos que a história deixou atrás de si – sendo limitado pela “exigência de 

credibilidade que depende da coerência dos discursos sucessivos.” (POLLAK, 1989, p. 10) Se 

aqui se assenta o trabalho de reinterpretação do passado na construção da memória e do 

conhecimento histórico, não menos importante é a função dos arquivos – enquanto “objetos 

materiais” – de guardar e solidificar a memória, lê-se em Pollak (1989). 

Nora revela a centralidade da produção voluntária de arquivos no período moderno, 

comparativamente aos períodos que o antecederam. Em que pesem o volume de produção 

documental e os meios técnicos de reprodução e de conservação, bem como o respeito pelos 

vestígios apontados por Nora, imperativos de ordem prática aliados a um novo modelo 

arquivístico sob a égide da nova ordem mundial – que rompe com a visão de arquivos históricos 

associados à memória – resultaram em novo ordenamento arquivístico em cenários específicos. 

Nesse âmbito, após a Segunda Guerra Mundial a política centralizadora dos arquivos 

que – de acordo com Silva et al. (1998) – refletia os então governos altamente centralizados 

altera-se e inicia-se – conforme Fonseca (1998) – um novo modelo de instituição arquivística que 

se esforça em estender o seu raio de ação aos diferentes níveis de organização político-

administrativa do Estado, ampliando assim seu espectro e funções que passaram a exigir a 

reformulação da estrutura organizacional dos arquivos, bem como a redefinição de seu papel. 

Silva et al. (1998) observam que o aumento considerável da produção documental 

durante e após a Primeira Guerra Mundial teria suscitado preocupações inerentes aos problemas 

de avaliação de documentos cujas soluções, conforme estes autores, teriam sido esboçadas pelo 

inglês Hilary Jenkinson em 1922 – com a publicação de seu livro A manual of archives 

administration – e pelo alemão Karl Otto Müller em 1926. A partir dessas posições inglesa e 

alemã os americanos – prosseguem Silva et al. (1998) – teriam elaborado uma síntese – 

“conservar um máximo de informação, preservando um mínimo de documentos” (1998, p, 131) – 
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baseada em autores como Philip Brooks (1940) e T. Schellenberg (1956), que viria a configurar a 

ideia americana do processo de avaliação. 

A evolução tecnológica verificada a partir de 1945, associada ao fenômeno conhecido 

por explosão documental, suscitou a emergência de meios automatizados associados ao 

tratamento da informação – principalmente nos centros de documentação em franco 

desenvolvimento desde a década de 1930, sem excluir, porém, os arquivos enquanto receptáculos 

da informação produzida por estruturas administrativas de todo o tipo. Esse quadro implicou 

novas abordagens dos documentos em relação à sua organização, tendo em conta os conteúdos 

informativos que eles inserem e na medida em que a informação já era vista como recurso 

indissociável da investigação e do desenvolvimento, sobretudo, nos EUA como atesta The 

Weinberg Report do governo deste país. 

Os problemas de avaliação que se fizeram sentir durante e após a Primeira Guerra 

Mundial agudizaram-se com o aumento acelerado da produção documental das instituições, em 

particular das administrações públicas, exigindo novas soluções face às crescentes massas 

documentais que excediam a capacidade de incorporação nos arquivos históricos – já 

completamente saturados – nos moldes anteriores. 

Silva et al. (1998) relatam nesse sentido a incapacidade de Portugal em relação à 

incorporação de grandes massas documentais no Arquivo Nacional da Torre de Tombo. Na 

sequência dessa incapacidade – prosseguem Silva et al. (1998) –, entre 1912 e 1946 Portugal, 

sem romper com o modelo de organização arquivística e a concepção historicista subjacente a 

este modelo, teria recorrido, à semelhança de outros países europeus (em particular a França), à 

política de descentralização dos depósitos de arquivos do Estado. Esta política arquivística 

portuguesa, em parte, teria sido responsável pela criação do Arquivo Histórico de Moçambique 

em 1934, sendo esta criação justificada não somente por uma possível política de 

descentralização, mas porque talvez fosse necessário ter um Arquivo na colônia por diversas 

razões. 

Esses problemas de excessiva produção documental e a consequente busca por soluções 

contribuíram para o surgimento e formalização do conceito de gestão de documentos, assim 

designado em tradução ao records management de criação americana e que foi, de imediato, 

adotado por países como Canadá, entre outros. Refletindo a nova formulação da Teoria das Três 

Idades que ensejava a organização dos documentos em três estágios de acordo com o uso que se 
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faz dos mesmos, o conceito de gestão de documentos surge após a Segunda Guerra Mundial, 

estabelecendo-se como um contributo sem paralelo na história arquivística vinculada à 

administração. 

Aliás, foi no contexto do surgimento e formalização do conceito de gestão de 

documentos que, estabelecido em 1934 com a designação de National Archives, o Arquivo 

Nacional dos EUA passaria – anos depois de sua criação, a partir de sua integração no Serviço 

Geral de Administração (General Service Administration) instituído em 1949 – a designar-se 

Arquivo Nacional e Serviços de Arquivo, do inglês National Archives and Records Services 

(NARS), numa clara ampliação de suas competências no domínio da gestão de documentos e da 

coordenação dos diversos segmentos de arquivos no âmbito do Poder Executivo Federal naquele 

país. 

No quadro da ampliação do espectro e das funções arquivísticas, uma instituição 

arquivística passa a conceber-se como “o órgão responsável pela gestão, recolhimento, 

preservação e acesso dos documentos gerados pela administração pública, nos seus diferentes 

níveis de organização” (Jardim, 2011, p. 4). E em suas funções, estas instituições se definem 

como sendo “aquelas organizações cuja atividade-fim é a gestão, recolhimento, preservação e 

acesso de documentos produzidos por uma dada esfera governamental” (Ibid.) a que estão 

vinculadas constituindo, à imagem e semelhança da estrutura político-administrativa do Estado, 

uma rede de arquivos públicos sob a égide do Arquivo Nacional. 

A perspectiva de gestão patente na definição de instituições arquivísticas apresentada 

por Jardim não implica apenas uma mera gestão de documentos, mas também e, sobretudo, a 

liderança que estas instituições assumem na execução das políticas públicas relacionadas à gestão 

de documentos e arquivos. Com efeito, a mesma representação implica ainda a inserção profunda 

dessas instituições na administração pública. Como bem entendem Franco e Bastos (1986), “as 

estruturas dos arquivos das nações [...] refletem o seu modelo político-administrativo”, numa 

perspectiva em que, ainda de acordo com esses autores, a legislação de arquivos constitui um 

“ensaio micro-administrativo da realidade político-constitucional de cada nação” (Ibid., p. 7). 

Neste contexto, a legislação arquivística em Moçambique configura-se como uma categoria 

fundamental a partir da qual se pode aferir a ação do Estado sobre o AHM – enquanto agente da 

informação arquivística governamental e sujeito de uma suposta política nacional de arquivos –, 

sua estrutura organizacional e campo de ação nos arquivos. 
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Ligadas à administração enquanto substrato de sua existência e natureza, as instituições 

arquivísticas se entendem na simbiose das duas categorias simbólicas – aparelho hegemônico e 

memória – que consubstanciam o conteúdo político dos arquivos e seu papel na formação de 

identidade. 

De maneira geral, para a nossa pesquisa, vale destacar que as instituições arquivísticas, 

numa dada sociedade, formam um campo constituído, de entre outros aspectos, por serviços 

arquivísticos situados nos diversos segmentos da estrutura político-administrativa do Estado, 

nos quais se destacam aspectos organizacionais e técnico-científicos dos arquivos, 

consubstanciando-se não somente como portadoras de identidades politicamente poderosas 

conformadas por uma determinada representação sobre o passado, mas também como agentes da 

informação arquivística governamental que alude à formação de uma memória comum e 

compartilhada, bem como atores de uma política nacional de arquivos ou não. Com efeito, 

constituem não somente um campo de ação estatal, quer dizer, de políticas públicas, mas 

também de práticas – técnico-arquivísticas – que integram todo o ciclo de informação 

arquivística nas respectivas esferas de organização às quais se encontram vinculadas. Os limites 

e possibilidades de sua institucionalização, estrutura e organização encontram-se referidos nos 

marcos históricos e institucionais da construção do Estado numa determinada sociedade – em 

particular em Moçambique –, condicionando não somente a ação arquivística, mas, sobretudo, a 

prática de cidadania. 

1.5.  Arquivos, poder e narrativas nacionais  

A abordagem de “Estado ampliado” – que se contrapõe à concepção “restrita” do Estado 

– e a de “Estado-relação”, em conjunto, ao fundamentarem a estrutura e funcionamento do 

Estado moderno também conduzem à dimensão teórica do Estado como campo informacional. 

Nessa dimensão, as duas concepções operam como roteiro das políticas públicas de informação, 

sobretudo de arquivo, enquanto uma arena de ação do Estado que envolve conflito em torno de 

direitos e interesses distintos e muitas vezes em competição e na qual se legitima a proteção de 

privilégios e o exercício do poder. Nesse sentido, o roteiro se traduz nos fundamentos da 

organização do Estado que as duas abordagens representam e inclui a problematização de cada 

segmento constituinte das políticas de arquivo, sendo observado no quadro da viabilização da 

relação de forças na constituição e uso dos arquivos. 
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A ampliação do conceito de Estado enquanto um recurso metodológico aponta para a 

necessidade de ampliação da dimensão e funções de arquivo numa perspectiva de transformação 

da esfera política “restrita” em uma nova esfera pública “ampliada” em que amplas organizações 

de massas, fundadas na circulação e uso da informação, forjam instrumentos de poder capazes de 

garantir a sua participação na esfera do poder, protagonizando a ampliação do Estado como um 

aspecto que concorre para a efetividade de políticas públicas, em particular de arquivo. 

Portanto, é nesse sentido que interessa abordar os arquivos, lançando-nos às relações de 

poder por eles forjados e que, através das instituições arquivísticas e em determinadas 

circunstâncias, também os forjam moldando narrativas nacionais. Trata-se, por conseguinte, de 

uma combinação de termos cuja relação se estabelece dentro da textura do Estado, suscitando 

várias interpretações na constituição e uso dos arquivos. 

Entre outras abordagens, o “empreendimento extrativo” contraposto ao 

“empreendimento etnográfico” em Harris (2009), a “virada arquivística” (‘archival turn’) em 

Stoler (2002) e a “neutralidade, objectividade e imparcialidade arquivísticas” em Schwartz e 

Cook (2004), em conjunto, formam um quadro de críticas que animam as reflexões pós-modernas 

em relação ao contexto das narrativas nacionais, valores sociais, identidades culturais, 

responsabilidade institucional, novos fundamentos e correntes arquivísticas, numa leitura que 

ultrapassa a ingenuidade dos pressupostos profissionais tradicionais previamente endossados 

sobre a autenticidade e fiabilidade dos arquivos. 

Ao abordar arquivos coloniais no quadro da arte de governar Stoler (2002) critica 

estudos pós-coloniais nos quais “documentos são invocados como fragmentos e escolhidos para 

confirmar a invenção colonial de práticas tradicionais ou para ressaltar alegações culturais.” 

(Ibid., p. 90). Este “empreendimento extractivo” criticado por Stoler guarda silêncio, omitindo-se 

assim de prestar atenção na forma ou contexto peculiar dos documentos na extração do conteúdo 

dos documentos enquanto “empreendimento etnográfico”. (Ibid.) Contra esta perspectiva 

fragmentada e seletiva, Stoler reflete crítica e profundamente sobre o processo de produção de 

documentos e sobre a forma como se escolhe usá-los e define arquivos “não como locais de 

obtenção de conhecimento, mas também de produção de conhecimento, como monumentos de 

estados, bem como sítios de etnografia do Estado” (Ibid.). Neste contexto, sem rejeitar os 

arquivos coloniais como fontes do passado considera-os, porém, na melhor das hipóteses, como 
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“artefatos ou agentes culturais de produção de fatos, de taxonomias na tomada e de noções 

díspares da autoridade colonial do Estado” (Ibid., p. 91). 

Estas considerações teóricas em Stoler (2002) revelam um aspecto fundamental na 

dimensão dos arquivos, qual seja, o da sua constituição por particularidades críticas da política e 

poder do Estado – entre elas, o silêncio – que ao mesmo tempo refletem e reproduzem (os 

arquivos detêm poder e produzem impacto). Emerge desta perspectiva uma “virada arquivística” 

em Stoler, cuja abordagem dos arquivos se move dos arquivos como fontes (coisa) para arquivos 

como sujeitos (processo). Em ambos os casos, os arquivos estão implicados com a produção de 

conhecimento, sendo referidos, no primeiro caso, na determinação do caráter dos fatos sociais 

(criam histórias e realidades sociais) enquanto repositórios governamentais (fontes do poder 

estatal) – guardiões da verdade enquanto contexto que supõe objetividade. Já no segundo caso, os 

arquivos são concebidos em sua relação com as necessidades da sociedade (relação arquivo-

sociedade) que os produziu e os usa, considerando a centralidade do poder. Neste caso, os 

arquivos são relacionados à dinâmica de dominação e questionados em sua “verdade” e 

“objetividade”. 

Schwartz e Cook (2004) também criticam a perspectiva que durante muito tempo 

colocou os documentos de arquivos como (constituintes da própria) antítese do poder, sustentada 

por uma abordagem sobre instituições culturais que ignora “o forte impacto dos arquivos e 

registros sobre a memória coletiva e a identidade cultural” (Ibid., p. 15). Ao contrário deste 

quadro, estes autores observam, sustentados em reflexões do campo das ciências sociais, que:  

Os arquivos – como instituições – exercem poder sobre administração, a lei, a 
responsabilidade fiscal dos governos, corporações e indivíduos, e se ocupa de debates 
importantes da política pública a respeito do direito ao conhecimento, à liberdade de 
informação, proteção à privacidade, direito autoral e propriedade intelectual e protocolos 
para o comércio eletrônico. Os arquivos – como registros – exercem poder sobre a 
construção do conhecimento histórico, da memória coletiva, e da identidade nacional, 
sobre como nós nos conhecemos como indivíduos, grupos e sociedades.” (Ibid., grifo 
nosso). 

Neste quadro, de acordo com estes autores, longe de serem “neutros, objetivos e 

imparciais”, os arquivistas, em suas responsabilidades profissionais como gestores de 

documentos e arquivos, “detêm o poder sobre os próprios documentos essenciais à formação da 

memória e da identidade” (Ibid.). 

Em Das ordens no arquivo, Ophir (2011) observa a existência tanto de uma ordem 

arquivística quanto de uma ordem histórica no arquivo, em que referenciado no arquivo o 
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discurso histórico pode seguir esta ou aquela ordem, assim como trabalhar sobre o arquivo e 

questionar as duas ordens. Trata-se, portanto, de problematizar as relações entre História, 

Arquivo e discurso histórico, numa perspectiva em que paralelamente às práticas arquivísticas de 

Estado, um conjunto de práticas ordinárias de arquivo tornam-se objeto de interesse e uso social. 

A partir da percepção da História como “a totalização destotalizada das coisas passadas” 

Ophir (2011) concebe, por conseguinte, o arquivo como “a totalização destotalizada dos vestígios 

ainda presentes da História” (Ibid., p. 74). Nesse sentido, a “totalidade de todos os resíduos que a 

história deixou atrás de si” (Ibid.) em que se encarna o arquivo configura-se em “significante”, 

isto é, dota o arquivo de significação tanto em relação ao seu uso no passado quanto à produção 

de sentido no presente. Isto sugere que os arquivos precisam de um destinatário diferente de seu 

produtor (sistema burocrático) ou utilizador passado situado no contexto original de sua 

existência, e de um sistema de comunicação que consiste numa estrutura organizacional e de 

serviços que disponibilizem o material arquivístico ao público, do qual seja suscetível de uma 

reconstituição ou interpretação confiável. Infelizmente, o acervo arquivístico pós-independência 

em Moçambique encontra-se privado de um destinatário diferente do que seu produtor, quer em 

relação à sua guarda e conservação, quer do ponto de vista do uso que pudesse propiciar a 

produção de sentido ou interpretação confiável, numa separação entre passado e presente, fixando 

o distanciamento e o sentido na articulação da consciência temporal, individual tanto quanto 

coletiva. 

A historiadora italiana Salomoni (2011), em Um saber histórico de Estado, ao refletir 

sobre os arquivos soviéticos tendo como objetivo analisar a própria construção destes, mostra 

como eles se transformaram em um elemento importante para a própria fundação do Estado 

socialista soviético. Trata-se de uma transformação polarizada tanto pela fundação de uma nova 

ordem arquivística quanto de inscrição de uma nova ordem histórica no arquivo. 

Derrida observa que o arquivo tem sido frequentemente reduzido, entre outros, à 

memória. Assim, além de chamar a atenção para a necessidade de distinção entre ambos, afirma 

que o arquivo tem lugar que fixa sua significação e interpretação e que determina a memória. Na 

sua estrutura técnica o arquivo determinaria também a estrutura do conteúdo que guarda e 

conserva – o arquivo produz seus documentos. Com efeito, em relação ao arquivo como lei que 

determina os contextos, segundo Derrida, o poder, isto é, o poder do Estado sobre os documentos, 

seria arcôntico – unificação, identificação, classificação – que, a princípio, não deveria se 
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dissociar – sob o pretexto de heterogeneidade ou sigilo que venha separar e compartimentar o 

arquivo de modo absoluto – da necessidade da escrita da história ou do trabalho historiográfico 

(“poder de consignação” – reunião de signos) sob risco de graves consequências que podem 

ameaçar o arquivo, quer como conhecimento ("teoria do arquivo"), quer como instituição 

("realização institucional"). Sob esta perspectiva, além de conceber a questão de arquivo como 

critério essencial à democratização efetiva de um país, inserindo-a desta forma na perspectiva da 

democracia e da construção da cidadania que caminha junto com esta, Derrida (2001, p. 16) 

resume em nota de rodapé que a política do arquivo não é jamais uma questão política entre 

outras. Ela atravessa a totalidade do campo político e determina a política como res pública. 

A questão de uma política do arquivo [... não é jamais] uma questão política entre outras. 
Ela atravessa a totalidade do campo [político], e na verdade determina, de parte a parte, a 
política como res publica. Nenhum poder político sem controle do arquivo, mas da 
memória. A democratização efetiva se mede sempre por este critério essencial: a 
participação e o acesso ao arquivo, à sua constituição e à sua interpretação. A contrario, 
as ofensas à democracia se medem por [...] Archives interdites [...]. (Ibid.) 

Ao observar que na teoria cultural o arquivo é figurativo e dotado de um capital 

específico, não podendo representar “sítio de material” nem “um conjunto de documentos”, 

Stoler (2002) vai além dessa observação e afirma, inspirando-se na arqueologia do conhecimento 

de Foucalt e seus seguidores, que “o arquivo não é uma instituição, mas ‘a lei do que pode ser 

dito’, não é uma biblioteca de acontecimentos, mas ‘esse sistema que define declarações como 

eventos e coisas’, tal ‘sistema de sua enunciação”. (Ibid., p. 94) 

Com efeito, sem apontar ou proclamar vantagem numa abordagem sobre outra, Stoler 

captura a convergência da “viragem arquivística” – em que se move da perspectiva extrativa para 

uma sensibilidade etnográfica na leitura dos arquivos – com a profusão do novo trabalho na área 

da história da ciência (o qual não é completamente sobre arquivo de forma figurativa ou 

literalmente) e observa a preocupação de ambos os estudos com as “normas de fiabilidade e 

confiança, critérios de credibilidade e ao que essas convenções e categorias servem para os 

projetos morais e previsibilidades políticas” (Ibid., p. 95). Trata-se, portanto, de uma 

convergência em que a “virada arquivística” captura a forma “como as pessoas imaginam que 

sabem o que sabem e quais as instituições que validam esse conhecimento, e como o fazem”, 

afirma Stoler (Ibid.), para quem, esses questionamentos ou preocupações são menos relevantes 

em relação aos aspectos críticos da política colonial e poder estatal que formam o arquivo, 

guardião do silêncio. 
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Distanciando-se do que ele designa de discurso arquivístico, Harris (2009) examina o 

arquivo como a lei que determina interpretações e significados, assim como contextos24, e 

problematiza os contextos que fazem do acesso à informação uma arena de direitos e interesses 

distintos e muitas vezes em competição, na qual o sigilo rentabiliza a proteção de privilégios e o 

exercício do poder. Com efeito, relacionado ao sigilo, encontra-se, em Harris, o contrato que 

identifica atores, define seus direitos e estabelece mecanismos de direitos em competição e de 

solução de conflitos. Para melhor entendimento sobre o discurso arquivístico, Harris observa que 

não existe um simples discurso arquivístico com fronteiras nitidamente arquivísticas, mas uma 

multiplicidade de discursos permeáveis, cada um com uma dinâmica interna e fronteira mais ou 

menos porosa em relação ao que está situado fora dele. Esta perspectiva é corroborada por 

Derrida para quem não existe arquivo sem o seu exterior, supondo assim que na leitura do 

arquivo é preciso tomar em conta o seu espaço ou superfície exterior. 

Concebendo arquivos como “construções sociais”, Schwartz e Cook (2004) afirmam que 

as origens dos arquivos “se sustentam na necessidade de informação e nos valores sociais dos 

vários intervenientes nos diversos segmentos da sociedade que os determinam e os mantém” 

(Ibid., p. 16). No quadro da sustentação das origens dos arquivos, a necessidade de informação e 

os valores sociais dos ditadores, governos, negócios, associações e indivíduos que determinam e 

mantêm os arquivos também fundam e sustentam diversas estruturas organizacionais de arquivos 

e modos variados de gestão nas diversas sociedades, numa perspectiva que coloca os arquivos 

como “construções sociais” profundamente “relacionados ao poder – à manutenção do poder, ao 

controle pelo presente daquilo que é, e será, conhecido sobre o passado e ao poder da lembrança 

sobre o esquecimento.”( Ibid.). O poder dos arquivos existiria assim – os arquivos detêm poder e 

produzem impacto – como uma construção dentro dos contextos sociais e intelectuais em que 

situam um determinado sentido da realidade (desconstrução) por meio do contexto do 

conhecimento cultural compartilhado. Com efeito, os arquivos têm sido reivindicados, neste 

contexto, como fontes na produção de conhecimento e como instituições culturais e lugares de 

memória social que moldam a compreensão do passado. Esta perspectiva equivale à visão de 

Halbwachs apud Schwartz e Cook (2004) para quem "nenhuma memória é possível fora dos 

contextos usados por pessoas vivendo em sociedade para determinar e recordar as suas 
                                                 
24 A tradição da lei em Harris se compara à dimensão arcôntica em Derrida em que os arcontes, além de responsáveis 

pela segurança física, detinham o poder de interpretação (direito e competência hermenêuticos), fazendo dos 
documentos sob sua guarda um aspecto que evoca a lei e convoca à lei (DERRIDA, 2001, p. 12 e 35). 
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lembranças”, o que sugere que a pesquisa histórica realizada em arquivos ultrapassa uma mera 

“recuperação da informação armazenada, [para se constituir numa] reivindicação do sentido do 

passado por meio do contexto do conhecimento cultural compartilhado (Ibid., p. 16). 

Em Moçambique, uma suposta estrutura organizacional de arquivos e seus modos de 

gestão vêm se constituindo numa base de escolhas sobre o que registrar, o que preservar e a quem 

franquear o acesso, numa construção do contexto convencionalmente definido como “natural” – 

em contraposição ao contexto socialmente constituído – para determinar a significação daquilo 

que se tornará arquivo. Portanto, são os princípios e as estratégias adotados dentro deste contexto 

“natural” e as atividades nele desenvolvidas que, com o tempo, influenciam a natureza e o 

conteúdo dos arquivos e, destarte, a memória da sociedade ou coletiva. Como ilustra Harris 

(2009) no quadro da realidade sul africana sob o regime de apartheid e, por sua vez, Schwartz e 

Cook (2004) observam, “o controle do arquivo – definido de várias maneiras – significa o 

controle da sociedade e assim de determinar os vencedores e perdedores da história.” 

(SCHWARTZ e COOK, 2004, p. 17). Aliás, é nesse contexto que Schwartz e Cook (2004) 

preconizam que se deve entender o arquivo e promovê-lo, no meio acadêmico de pesquisa e na 

prática arquivística, não como “coleção documental e pesquisa histórica indiferente”, mas “um 

lugar para contestação do poder, memória e identidade” (Ibid., p. 18, grifo nosso). 

Trata-se, no caso moçambicano, de um processo com origem no período colonial, com 

continuidade no período pós-colonial e reiterado por uma renovação em seus princípios e 

estratégias. Para Stoler (2002), em sua pesquisa que toma Dutch East Indies como cenário 

empírico ilustrativo, as regras e valores investidos durante o período imperial ou colonial – entre 

elas, a categoria regulada de silêncio – teriam sido continuadas como base para as práticas pós-

coloniais de Estado. 

Analisando a questão das liberdades, particularmente em seu desdobramento em 

liberdade de informação, observam-se, no contexto de muitas sociedades democráticas, 

clamorosos desequilíbrios entre os direitos individuais e a necessidade de conhecimento na 

sociedade. Em países como Moçambique isto se traduz na elite política e burocrática, que forma a 

estratificação dominante, a gozar de plenos privilégios sobre a proteção de dados e de 

propriedade privada, enquanto as classes subalternas vivem em condições caracterizadas pela 

ausência dos mais elementares direitos de privacidade. 
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Em que pesem os interesses individuais e seus privilégios sobre a vontade geral da 

maioria, a construção de arquivos compreende a necessidade de promoção de acesso à 

informação fundada na definição de parâmetros de acesso público à informação e na definição de 

documentos de domínio público, legitimando o acesso ao acervo arquivístico a todos que dele 

necessitam, contra a sua omissão ilegal, isto é, contra a ilegitimidade do sigilo. 

Situando uma tentativa de resistência ao sigilo ilegítimo, a concepção da liberdade de 

informação encontra-se imbricada com a noção de sigilo legítimo. Harris (2009) define a noção 

de sigilo comparando-a com uma narrativa que recusa a sua enunciação. Nesses termos, em 

sociedades autoritárias, por trás da informação classificada ou da recusa de acesso aos 

documentos repousa uma recusa de enunciação das narrativas contidas nos documentos. 

Para entender o segredo institucional, eu argumentaria, temos que começar com o 
indivíduo. Nas instituições, nós vemos a mesma dinâmica em jogo. Por detrás da 
'proteção' de informação, de toda a recusa em prover o acesso aos registros, constituí 
uma recusa de revelação da história. Os registros 'classificados' são melhor 
compreendidos como recipientes de histórias, considerando-os, ao mesmo tempo, não 
como algo a ser revelado exceto em circunstâncias prescritas. (às vezes o recipiente é 
classificado com base numa avaliação de seu conteúdo. Mas muitas vezes é classificado 
com base em quem o produziu e posição desse produtor). (Ibid., p. 139, tradução nossa) 

Podemos atestar esta inclinação ao sigilo e sua ordem no contexto moçambicano. Trata-

se da recusa de enunciação de narrativas que se confirma no contexto arquivístico moçambicano 

através de um processo de fragmentação de arquivos. A separação dos arquivos em Moçambique 

ou a sua fragmentação em dois aparatos representaria um processo de dissimulação ou destruição, 

interdição, desvio, recalque dos vários acontecimentos que marcam a história contemporânea do 

país. Em que pese a dimensão de cada contexto, tais acontecimentos nacionais poderiam ser 

equiparados ao que Derrida (2001) chama de “arquivos do mal” por analogia aos desastres do fim 

do milênio que, segundo ele, podem ser “dissimulados, destruídos, interditados, desviados, 

‘recalcados’”. A perspectiva de Derrida corresponde ao que Schwartz e Cook (2004) observam, 

inspirados em Tim Cook (1998), que documentos ligados a grandes acontecimentos ou eventos 

históricos são moldados para favorecer a imagem dos agentes ligados a tais acontecimentos e 

depois alterados para reduzir qualquer hipótese de culpa a ser imputada a eles (SCHWARTZ e 

COOK, 2004, p. 19). 

“Arquivos recalcados” em Derrida referem-se ao poder do Estado sobre o documento e 

sobre a escrita da história – “a participação e o acesso ao arquivo, à sua constituição e à sua 

interpretação” – e ilustram a condição do arquivo em sua constituição como instância e lugar de 
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autoridade e não a sua distinção daquilo a que frequentemente é reduzido, em especial memória, 

origem, arcaico e arqueológico, lê-se em Derrida. Neste contexto, Derrida reitera que o arquivo 

(arkhê) é o “começo e o comando”, isto é, representa simultaneamente – “princípio nomológico” 

– o princípio da natureza ou da história (começo de tudo) e o princípio da lei que rege o exercício 

da autoridade e da ordem social (comando de onde parte a ordem política e social). Remetendo-

nos ao arkhê no sentído nomológico, Derrida (2001, p. 12) observa que o sentido de arquivo vem 

do arkheîon grego (residência dos que comandam), designativo de uma casa ou residência dos 

magistrados superiores, os arcontes. Trata-se, portanto, de um lugar – cuja segurança física do 

suporte e do depósito e o direito e competência de interpretação (“hermenêuticos”) estão 

fundados, de acordo com Derrida, no Estado através dos arcontes, primeiros guardiões dos 

documentos oficiais – de que se tem tanto desejo de tomar, reter ou interpretar. Nesse lugar, 

mesmo com “manipulações privadas ou secretas”, representam “o próprio inconsciente, a se 

apropriar de um poder sobre o documento, sobre sua retenção ou interpretação.” (Ibid., p. 7). 

Parece interessante ressaltar, retomando inclusive a discussão anterior sobre o conceito 

de arquivo, que a evidente dificuldade que advém do uso do termo arquivo para designar local, 

organização, conjunto de documentos, instituição é antiga e, provavelmente, é constitutiva de sua 

existência, demonstrando em todo o modo e na ótica de sua prevalência e conservação ao longo 

do tempo, a estreita relação entre o desenvolvimento da arquivologia e o surgimento e evolução 

das instituições arquivísticas.  

As duas ordens do arkhê aqui expressas – ordem do começo e ordem do comando – 

representam a ordem do arquivo cujo poder determina os contextos e sua interpretação, 

constituindo uma arena de direitos e interesses distintos e muitas vezes em competição em que o 

segredo viabiliza a proteção de privilégios e o exercício do poder.  

Depreende-se, nesse caso, em Derrida (2001) que o conceito de arquivo abriga, por um 

lado, a memória tanto da ordem do começo, como da ordem do comando e, por outro, se abriga 

dela no esquecimento uma vez que a apropriação de um “poder sobre o documento, sobre sua 

retenção ou interpretação” por parte de quem detém e assim denota o poder político faz ou 

representa a lei inerente ao comando. Aliás, como o próprio Derrida bem explicita: “É bem 

verdade que o conceito de arquivo abriga em si mesmo esta memória do nome arché. Mas 

também se conserva ao abrigo desta memória que ele abriga: é o mesmo que dizer que a 

esquece.” (Ibid., p. 12). 
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Numa relação entre memória e censura muitos acontecimentos ficam acobertados, como 

se nunca tivessem ocorrido. Nesse sentido, vários acontecimentos inscritos nos documentos do 

período pós-independência em Moçambique são evitados em um processo histórico-político 

silenciador, estabelecendo-se uma falta na memória. Ao refletir sobre a relação entre memória e 

censura no contexto da ditadura no Brasil, Orlandi (2010) considera que numa relação história e 

política a memória é feita de esquecimentos, de silêncios, numa perspectiva em que a construção 

de sentidos impõe limites pese embora estes também se constroem com sentidos. Portanto há 

produção de sentidos inerente aos processos de guarda e gestão de arquivos do período pós-

independência em Moçambique que revela uma fragilidade no processo de inscrição do 

acontecimento no espaço da memória. Essa fragilidade, segundo Pêcheux (2010, p. 50), 

apresenta-se numa dualidade marcada pelo “acontecimento que escapa à inscrição, [ou seja,] que 

não chega a se inscrever” (devido à censura), e pelo “acontecimento que é absorvido na memória, 

como se não tivesse ocorrido” (silêncio que denota esquecimento ou esvaziamento de sentido). 

Sob o prisma da “virada arquivística” Stoler, além de abordar a questão do silêncio que 

marca as preocupações culturais de invenção colonial, refere-se ao controle dos arquivos pelo 

poder político. Como referenciado acima, este aspecto é devidamente observado por Derrida para 

quem não existe “nenhum poder político sem controle de arquivo” (2001, p. 16), configurando, 

de acordo com Stoler, o princípio fundamental da etnografia colonial na ligação entre o que se 

pode considerar como conhecimento e quem detém o poder. 

Ao descrever arquivos, de uma perspectiva foucaltiana, como uma representação das 

regras de conduta que moldam regularidades específicas do que pode ser dito ou não, Stoler 

(2002) considera os arquivos coloniais “tanto como locais imaginários quanto como instituições 

que desenham histórias enquanto ocultam, revelam e reproduzem o poder do Estado” (Ibid., p. 

97). Portanto, os arquivos coloniais em Stoler constituem “documentos de exclusão tanto quanto 

monumentos de configuração particular de poder”. (Ibid., p. 96). Para esta autora, poder e 

controle constituem a base fundamental da etimologia do termo arquivo de tal modo que, desde o 

archivum em Latim, como ‘residência do magistrado’, e arkhe grego, ao comando ou governo, 

“os arquivos coloniais ordenaram (no sentido imperioso e taxonômico) os critérios de evidência, 

prova, testemunho e assistiram a construção de narrativas morais”. (Ibid., p. 97) 

Sob esta perspectiva, torna-se claro que os arquivos moçambicanos no período pós-

colonial constituem a base fundamental de configuração particular de poder, situando-se como 
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critério na reprodução do poder pós-colonial e das reivindicações culturais de silêncio e controle. 

Com gênese na administração colonial, este critério tem continuidade, com devidas nuances, no 

contexto atual do Estado pós-independência. A administração colonial referencia esta cultura em 

sua relação entre a metrópole e a colônia e, nesta, entre os representantes coloniais e os nativos 

das colônias. Neste contexto muitos documentos importantes produzidos na e sobre a colônia 

eram transferidos da colônia e guardados na metrópole sob a falsa justificação de que Portugal 

era dotado de melhores condições climáticas para a conservação de documentos. Esta falsa 

justificação constituía a base de uma configuração colonial na leitura dos arquivos bastante 

distinta da história daquilo que constituía a real imagem colonial em Moçambique durante 

décadas de colonização. 

Inspirada em Echevvaria (1990), Stoler (2002) observa que os arquivos coloniais foram 

reservatórios legais de conhecimento de um lado e reservatórios oficiais da polícia de outro. 

Portanto, sob essa perspectiva, esses arquivos seriam fundados sobre o status e valores de seus 

representantes europeus e sua representação do conhecimento local, exprimindo assim uma 

política de saber que penaliza o conhecimento local assim como a sua produção pelos nativos. 

Referenciando Ian Hacking, Stoler (2002) entende os arquivos como categorias sociais 

que produzem tanto quanto registram a realidade que supostamente apenas descrevem 

ostensivamente, criando precedentes em suas evidências e histórias cuidadosamente pensadas. 

Embora não sejam instrumentos conscientes de dominação, os arquivos em Stoler constituem 

espelho das representações (dominantes) e valores dos Estados. Deste modo, arquivos em Stoler 

são lugares controversos de poder a partir dos quais se podem construir novas sensibilidades à 

compreensão de documentos e arquivos enquanto espelho de representações que criam histórias e 

realidades sociais que supostamente se limitam a descrever. Com efeito, ela (Stoler) compara-os a 

comissões de inquérito (comissões do Estado) – que as entende como um determinado tipo de 

convenção arquivística – e estatísticas oficiais do Estado – como fontes do poder estatal – e 

reafirma-os na organização de conhecimento, determinação do caráter dos fatos sociais, 

substancialização da realidade enquanto repositórios governamentais que devem ser lidos 

etnograficamente tanto em seu conteúdo quanto na sua forma que evidencia conteúdo cuja 

credibilidade reside nas prescrições do presente e predições do futuro. Fora desta performance, os 

arquivos também são referidos em Stoler no comando da autoridade moral do Estado em que 
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escrutinam sua prática, revelando erros burocráticos e produzindo novas verdades ou realidades 

sobre o funcionamento do Estado.  

Stoler (2002) aborda a perspectiva de segredos de Estado, contemplando o que chama de 

“seduções arquivísticas” quanto ao entendimento de um arquivo que, antes, exige compreensão 

antecipada do contexto institucional de produção desse arquivo. Reportando-se a Weber nesse 

sentido de segredo oficial e nos termos em que o referenciamos neste trabalho em “Estado como 

campo informacional”, Stoler (2002) evidencia que “segredos de Estado nomeiam e produzem 

conhecimento privilegiado, designando leitores privilegiados aos quais lembra o conhecimento 

que deve ser cobiçado e aquilo que é importante saber” (Ibid., p. 108). Com efeito, no quadro do 

segredo, bem como da nomeação e da hierarquização que caracteriza o empreendimento 

arquivístico – classificatório por natureza –, os arquivos (sobretudo documentos sigilosos) criam 

categorias nas quais supostamente se limitam a descrever ostensivamente. 

Considerando que dentro da concepção de ‘sigilo’ encontra-se cravada a noção de 

‘contrato’, Harris (2009) observa que as fronteiras de proteção de lugares ocultos assumem o 

sentido de contrato como reconhecimento da necessidade de sigilo ou convenção que legitima 

meios de proteção de sigilo. O espaço de contrato apontado por Harris seria um espaço que 

compreende discussão sobre o que é justo e a forma correta de fazê-lo, assumindo a contestação e 

regulando-a através de “uma rede de contratos expressa em constituições, leis, códigos e acordos” 

(Ibid., p. 140). Portanto, o conjunto constituído por constituições, leis, códigos e acordos que 

informa o espaço de contrato forma o arquivo. 

De acordo com Harris (2009), a liberdade de informação situa-se no quadro de uma 

contestação constante dentro e sobre as “redes de contratos”. Aliás, ela situa-se, igualmente e de 

forma mais profunda, “na participação e no acesso ao arquivo, à sua constituição e à sua 

interpretação”. (DERRIDA, 2001, p. 16). 

Nessa leitura com suporte em Derrida e Foucault, Harris (2009) entende o arquivo como 

“a lei que determina interpretações e significações” – a lei determinando os contextos –, onde 

“sob a superfície do giro e algazarra da informação são forjados instrumentos de poder” – os 

quais em sua base operacional “criam e destroem, promovem e desencorajam, cooptam e 

desacreditam contextos” (Ibid., p. 140, tradução nossa). 

Em Schwartz e Cook (2004), ademais da perspectiva de que os arquivos são guardiões 

da verdade – contexto que supõe objetividade – (os autores criticam esta perspectiva) em que os 
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documentos contêm a pura evidência dos atos passados e dos fatos históricos, emerge a 

perspectiva da verdade dos próprios arquivos e das consequências para a história do que eles 

acatam. A combinação destas perspectivas orienta “a compreensão de que os arquivos se 

originam das necessidades de informação e dos valores sociais dos governantes, negócios e 

indivíduos que os estabelecem e mantêm” (Ibid., p. 23), concebendo os arquivos como “um 

reflexo e uma justificação da sociedade que os produziu” (Ibid.). Esta constatação evidencia 

como a crescente complexidade da sociedade e de suas necessidades de informação vem 

influenciando as mudanças na natureza da manutenção dos documentos e da organização dos 

arquivos conforme a tecnologia, a cultura organizacional e as exigências da sociedade, com 

consequências para a gestão de documentos e arquivos, assim como para a compreensão do 

passado, a constituição da memória social e da identidade cultural. Todavia – como advertem 

Schwartz e Cook (2004) –, qualquer busca por soluções aos problemas que daí advêm exige que 

se considere a historicidade e a especificidade dos arquivos como instituições, como documentos 

e sua área enquanto campo de atuação profissional. 

Os arquivos sempre foram sobre o poder, seja o do estado, da igreja, da corporação, da 
família, do público ou do indivíduo. Os arquivos têm o poder de privilegiar ou de 
marginalizar. Podem ser uma ferramenta de hegemonia ou de resistência. Ambos 
refletem e constituem relações de poder. São um produto da necessidade de informação 
da sociedade, que se reflete na abundância e circulação de documentos. Eles são a base e 
a validação das histórias que nós contamos, das narrativas que dão coesão e significado 
aos indivíduos, grupos e sociedades. (Ibid., p. 23-24). 

A relação entre arquivos e poder – qual seja, “o do Estado [...] do público ou do 

indivíduo” – ganha espaço neste trabalho que toma a organização das instituições arquivísticas 

fundadas em acervos arquivísticos de instituições governamentais como arena de direitos e 

interesses em que se inventam contextos e se viabiliza a proteção de privilégios e o exercício do 

poder.  Deste modo, os arquivos relacionados ao poder privilegiam ou marginalizam concebendo-

se como “ferramenta de hegemonia ou de resistência”. Produto da “necessidade de informação da 

sociedade", porém, em algumas sociedades como a moçambicana eles respondem apenas à 

necessidade de informação dos grupos hegemônicos no poder. Esta perspectiva reitera e 

corresponde à concepção “restrita” do Estado vigente neste país. Nesses termos, compreendemos 

os arquivos e seus documentos como sendo sobre o poder do qual emerge “a imposição de 

controle e ordem nas transações, eventos, pessoas e sociedades pelo poder legal simbólico, 

estrutural e operacional da comunicação documentada” (SCHWARTZ e COOK, 2004, p. 24). 
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Desse poder, portanto, consideram-se vários fatores “reais” e simbólicos que “permitem a alguns 

criar e manter registros, e não a outros; a algumas vozes serem ouvidas e outras não; a algumas 

idéias sobre a sociedade serem privilegiadas enquanto outras são marginalizadas” (Ibid.). Estes 

aspectos norteiam a constituição das estruturas organizacionais de arquivos e os modos de sua 

gestão na sociedade, conformando uma ordem. 

[...] uma fração mínima dos documentos é selecionada, avaliada e memorizada como 
arquivo; a vasta maioria não é. Escolhas sobre como descrever esse fragmento 
arquivístico reforça valores e impõe ênfase e ordem.  Critérios sobre o que disponibilizar 
ou não criam filtros que influenciam a percepção dos arquivos e, portanto, do passado. 
Mesmo termos profissionais usados antes e depois dos documentos chegam ao ‘arquivo 
(histórico)’ para descrever esses processos – ‘evidência’, ‘gestão’, ‘administração’, 
‘confiabilidade’, ‘controle’ etc. – sugerem um processo natural, orgânico, e reforçam a 
neutralidade e objetividade profissional. Essa inclinação linguística mascara o exercício 
de poder sobre a memória e a identidade, tornando o poder mais eficaz. (Ibid.) 

Com efeito, como consequência do exercício desse poder ou de seu reflexo na sociedade 

se estabelecem a seleção e validação do que constitui arquivo, o contexto/ambiente de sua 

manutenção e conservação, bem como a estrutura organizacional dos arquivos e os critérios de 

acesso aos documentos e de compreensão ao passado. 

O arquivo, tal como entendido por Ophir (2011) em Das ordens no arquivo, dispõe de 

significação, constituindo-se de material que encarna traços da vida, do trabalho ou da linguagem 

humanos – que o outorga, através de seu contexto original de existência, como produtor de 

sentido –, sendo por isso suscetível de produzir sentido para o historiador contemporâneo assim 

como para o cidadão comum em relação ao seu passado histórico que agora se transforma em 

presente para o fortalecimento de sua condição nacional. Deduz-se de Ophir que o arquivo não se 

reduz “à realidade dos fatos antigos”, contendo “tudo o que foi salvo do esquecimento”, ou seja, 

pertence simultaneamente ao presente e ao passado (Ibid., p. 79). 

O arquivo enquanto um conjunto de signos que precisam de um destinatário ou de 

intérpretes e de um sistema de comunicação para receber uma interpretação confiável, conforme 

observa Ophir, apenas faz sentido no fortalecimento da nacionalidade quando dispõe de uma 

estrutura organizacional que lhe permite cumprir com o seu papel e dimensão social. 

Ao abordarmos categorias teóricas inerentes à explicitação do conceito de arquivo e sua 

dimensão política e social, reconhecemos as relações de poder do Estado contidas nos arquivos e 

seus documentos – as quais fazem dos arquivos detentores de poder e produtores de impacto na 

ordem desse poder –, e a capacidade organizativa do Estado que advém de seu poder sobre a 
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sociedade como um todo e, em particular, sobre os arquivos como seu produto peculiar. Resulta 

daí que as instituições arquivísticas, de um modo geral, sejam dotadas de poder para mediar o 

acesso aos documentos através de suas práticas – naturalmente, não numa situação periférica que 

origina uma baixa capacidade de mediação ou sob práticas situadas fora de domínio arquivístico 

em que documentos são acumulados ou eliminados sem critérios ou sob as mais diversas lógicas 

– e sobre o que é conhecido do que foi preservado, implicando (em suas relações de poder) um 

foco de identidade como “real” e como uma construção. É neste contexto em que reconhecemos 

o conceito de cidadania nesta pesquisa – não como ponto de partida – em estreita relação com as 

relações de poder nos arquivos e suas implicações na formação e nas manifestações de 

identidades nacionais, num exame do papel dos arquivos em sua relação com a identidade – uma 

relação que ocorre em diversos contextos históricos e culturais. 
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO ESTADO EM MOÇAMBIQUE E SEU 
REFLEXO NA CONFIGURAÇÃO DO AHM 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

[…] como frequentemente acontece, o 
presente ilumina a compreensão do passado e 
a imersão neste ilumina o presente. 
 

Norbert Elias 
 
 
 

Neste capítulo pretendemos abordar o processo histórico de construção do Estado 

moçambicano, situado nesta pesquisa entre as décadas de 1930 e 2000, por forma a entender o 

processo de criação e conformação da instituição arquivística pública neste país. O período que 

compreende as décadas de 1930 a 1970 é importante neste estudo para resgatar o processo de 

criação do AHM em 1934 e o conjunto de decisões políticas que norteiou esse processo, e 

informa o período em estudo (1975-2010), consubstanciando linhas de continuidade e de ruptura. 

Em princípio, o processo histórico de construção do Estado concorre para moldar a 

estrutura do Estado e seu aparato político-administrativo, referenciando as instituições públicas – 

em particular o AHM – que, muitas vezes, se estruturam refletindo a estrutura político-

administrativa do Estado. Com efeito, supõe-se que os marcos históricos inerentes a esse 

processo histórico tenham influenciado o processo de criação e conformação do AHM. 

Assim, se fica entendido que o fundamento do processo de institucionalização jurídica 

do AHM, enquanto uma instituição pública, reside no quadro dos marcos históricos de construção 

do Estado, é preciso atentar para as estruturas administrativas de onde ele emerge, direcionando a 

análise para a temática das políticas públicas de arquivos, em particular no que se refere ao 

acesso à informação e à produção do conhecimento. 

Portanto, é neste contexto que nos lançamos, neste capítulo, a descrever os aspectos 

históricos que contribuíram para a configuração do Estado moçambicano, observando com 

atenção as estruturas administrativas de onde emerge e se configura o AHM. Tais aspectos 

informam a história das instituições formais em Moçambique – o Estado e governo –, que têm 

sua configuração iniciada na forma dos estados pré-coloniais cujos territórios, pouco a pouco, 
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foram se transformando em território colonial, num processo marcado por resistências dos 

estados pré-coloniais à ocupação colonial. Concentremo-nos, brevemente, no âmbito destas notas 

preliminares, na cronologia dos fatos para tentarmos fixar, no tempo, os eventos que se 

sucederam na história de Moçambique e, por isso mesmo, marco da identidade nacional, para 

irmos esboçando uma orientação à nossa pesquisa. 

Conforme referenciado, o período que nos interessa para a reconstrução do processo 

histórico de construção do Estado em Moçambique inicia a partir da década de 1930, quando 

encontramos o Estado Novo enquanto um fenômeno europeu e bem assim português 

caracterizado por um conjunto de ideologias da época que serviram, desde então e 

sucessivamente até a década de 1970, para consolidar a ideia de império. Sob este aspecto, o 

Estado Novo viria a realçar o caos do regime republicano derrubado pela ditadura em 1926 e, na 

sua esteira, Moçambique e as demais colônias portuguesas constituíram foco das medidas 

legislativas que tiveram início entre 1930 e 1933 e que tinham em vista consolidar a visão 

imperial, definindo uma estrutura legal na qual assentava a administração de cada colônia. 

De Colônia de Moçambique, nos termos definido na década de 1930, o território 

moçambicano, logo, ascende em 195125, pela força da nova Constituição desse mesmo ano, para 

o estatuto de Província de Moçambique (província ultramarina, nos termos do Art. 135), 

retomando a formulação anteriormente adotada pela monarquia constitucional portuguesa, num 

processo não de mudança radical de sentido, mas de modernização que buscava reiterar a 

perspectiva deliberada de que os territórios africanos, e o moçambicano em particular, faziam 

parte do Estado português. Esta alteração ocorre dentro de um contexto histórico português 

caracterizado por manobras que visavam ganhar tempo em relação à pressão exercida pelas 

Nações Unidas quanto aos territórios não autogovernados e desviar a opinião pública 

internacional. O fenômeno de libertação das ex-colônias que se inicia em fins dos anos 1950 e 

princípios dos anos 1960, inscrito no contexto de formação de movimentos associativos e de 

manifestações culturais pacíficas nas primeiras três ou quatro décadas do século XX e sua 

transformação em partidos políticos, como é o caso da Frente de Libertação de Moçambique 

                                                 
25 Em 1951 passavam dois anos após Portugal ter se tornado membro da NATO (North Atlantic Treaty Organization) 

mediante manobras que compreenderam o abrandamento do caráter fascista para adotar uma espécie de 
democracia liberal. De lembrar que esta organização, conhecida em português por OTAN (Organização do Tratado 
do Atlântico Norte), foi criada em 1949, no contexto da Guerra Fria, com o objetivo de fazer frente ao bloco 
comunista contra o qual se opunha e em cuja contraposição se esclareceria poucos anos depois com a criação do 
Pacto de Varsóvia. 
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(FRELIMO) criada como movimento de luta em 1962 e transformada em partido político de 

orientação socialista em 1977 durante o seu III Congresso, também exerceu uma pressão que 

contribuiu para a alteração acima referida. 

Em 1962, já sob a designação de Província, Moçambique era constituído por nove 

distritos, nomeadamente, Lourenço Marques, Gaza, Inhambane, Manica e Sofala, Tete, 

Zambézia, Moçambique26, Cabo Delgado e Niassa.27 Um estudo encomendado pelo então 

Governador Geral da Província com base num Despacho de 14 de fevereiro de 1962 previa a 

ampliação do Quadro Administrativo entre 1962 e 1972, admitindo a criação de algumas 

Circunscrições, ou a transformação de alguns Postos Administrativos já existentes em 

Circunscrições, e de mais alguns Postos Administrativos em cada um dos distritos 

mencionados.28 Esta estrutura que ressaltava a preservação dos centros de decisão estratégica na 

metrópole (centralização do Estado colonial) e a centralização interna dentro de cada província 

ultramarina (competências sobre o território colonial concentradas no Governador-Geral e seu 

governo) prevaleceu até ao fim da colonização em Moçambique.  

O disfarce sobre a necessidade de transformação institucional prosseguiu e de província 

passou-se, em 1972, para a designação de Estado Português de Moçambique (Lei n. 5/72, de 24 

de junho)29 como uma nova medida dilatória para tentar contrariar o rumo dos acontecimentos. 

De Estado Português de Moçambique transformou-se, em 1975, em República Popular de 

Moçambique à luz do triunfo da luta de libertação nacional e da consequente proclamação da 

independência. 

                                                 
26 Designado por Ilha de Moçambique, foi capital de Moçambique até 1902 quando se transferiu a capital daquele 

ponto do território colonial para Maputo onde permanece como capital até hoje. 
27

 Esses todos então Distritos da Província de Moçambique tornaram-se, a partir de 1975, Províncias da República 
de Moçambique, observando algumas alterações em suas designações como o foram os casos de Lourenço 
Marques e Moçambique, hoje Maputo e Nampula, respectivamente, e Manica e Sofala que se desdobraram em 
dois mantendo os mesmos nomes e formando duas Províncias em separado. Constituída inicialmente por dez 
províncias resultantes da transformação dos então distritos coloniais, a República de Moçambique conta hoje com 
onze províncias ao incluir, além do território da Província de Maputo, a Cidade de Maputo (que é ao mesmo 
tempo Município e Capital do país) como Província. Portanto, é no quadro e junto destas onze províncias que 
deveria ser instituído igual número de arquivos provinciais – sem desprezar a possibilidade de uma representação 
menor que corresponda à escala regional, a saber, sul, centro e norte – enquanto instituições arquivísticas 
representantes de uma esfera político-administrativa da estrutura do Estado. 

28
 MOURA, João Villas-Bôas Carneiro de (Presidente). Relatório da Comissão nomeada por Despacho de 14 de 

Fevereiro de 1962 do Governador Geral para elaborar um Primeiro Plano de Construções Administrativas e 
Municipais da Província de Moçambique, 1962. Cf. ARQUIVO Histórico de Moçambique. Fundo do Governo 
Geral, Secção Especial n. 87. 

29 A consulta de manuscritos disponíveis no Fundo Governo Geral do AHM sugere que os novos estatutos 
determinados e publicados em 1972 teriam passado a vigorar a partir de 1 de janeiro de 1973. 
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Nesse âmbito, a história moçambicana parece estar umbilicalmente ligada ao mito do 

mundo português que, com a descoberta do território moçambicano em 1498, seguida de sua 

conquista marcada pela resistência dos estados pré-coloniais entre a segunda metade do século 

XIX e início do século XX e, deste modo, a colonização que se estendeu até 1974, encerra um 

papel central civilizador para explicar e descodificar a natureza do seu império em África. Ao 

mesmo tempo, a colonização portuguesa parece ter instituído uma unidade que prevalece entre os 

moçambicanos, qual seja, aquela que denomina Moçambique como um todo, cujo povo, agora 

constituído pela ideia de uma dominação comum, parece perceber essa dominação comum como 

uma identidade coletiva. A dominação do povo moçambicano que decorre do mito de civilização 

portuguesa constitui fundamento da criação da FRELIMO e do seu modelo revolucionário que 

sustentou a luta de libertação nacional entre 1964 e 1974, bem como a criação do novo Estado no 

decurso da conquista da independência nacional em 1975.  

Terminado o processo de colonização por meio da guerra de libertação que durou dez 

anos, já sob a égide da revolução que culminou com a proclamação da independência nacional, o 

país foi se estruturando com base nos ideais revolucionários de um Estado socialista sob a 

ideologia da teoria marxista-leninista de Estado. A história da memória da dominação colonial 

comum que suscita uma identidade coletiva teria desempenhado um papel preponderante nesse 

processo de luta e de criação do Estado independente e serviu de base para sustentar a posição do 

grupo que liderou a luta como uma elite política. 

Construído sobre as bases da teoria marxista em que “[…] com a revolução vem um fim 

não só ao regime de propriedade, mas também, e por meio dele, da injustiça, da solidão e das 

vidas mal vividas […]” (JUDT e SNYDER, 2014, p. 111), o Estado moçambicano incorpora, à 

luz dessa visão marxista, a ideia de que “[…] qualquer passo radical e atitude autoritária se 

tornam imagináveis e até desejáveis […]” (Ibid.) em seu marco histórico de construção, como 

veremos ao longo deste capítulo. 

O período de 1975 a 1986 marca formalmente o período da formação do novo Estado 

socialista moçambicano centralizado e centralizador baseado na ideologia Marxista-leninista e na 

existência de um partido único que não se distingue do Estado manifestando, deste modo, 
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parâmetros patrimonialistas em sua organização e gestão que, não raras vezes, reflete uma 

herança colonial portuguesa.30 

Com efeito, muito cedo após a independência, a nova forma de Estado e seus ideais 

suscitaram desentendimentos internos que culminaram numa guerra interna envolvendo o 

governo da FRELIMO e a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) apontando, deste 

modo, para uma desilusão interna e crise do movimento nacionalista que se traduz e se identifica 

melhor na composição inicial da RENAMO, cujos membros fundadores eram, na sua maioria, 

desertores da FRELIMO. Não precisamos ir muito longe para compreender que o confronto que 

se verifica a partir de 1976 em torno do movimento nacionalista representa um questionamento 

ao modelo de Estado saído da revolução e implicava a necessidade de reposicionamento 

institucional para resgatar os pressupostos de luta de libertação nacional imbricados com a ideia 

de uma dominação comum em que se sustenta a identidade nacional. Naturalmente, o resgate dos 

pressupostos históricos da identidade nacional para dar sustentação à elite política no poder e ao 

seu modelo de governação só seria efetivo com a introdução de novas medidas estruturais – 

Programa de Reabilitação Econômica (PRE) em 1987 e o de Reabilitação Econômica e Social 

(PRES) de 1990 –, cujo impacto foi o abandono do modelo socialista de Estado e o inicio das 

reformas econômicas que culminaram com a adoção do modelo de economia de mercado, 

caracterizando assim uma segunda fase da reforma do Estado que compreendeu o período de 

1986 a 1990. A essência deste período, portanto, foi o de ajustar o aparelho do Estado ao novo 

modelo político-econômico em preparação e que seria então adotado formalmente em 1990, 

caracterizando, deste modo, a reconstrução do Estado sob o signo do liberalismo. Se esta fase das 

reformas visava a criação de condições básicas, bem como a mudança de atitude no planejamento 

e gestão estatal, a terceira fase deduz-se entre o período de 1990 a 2001, marcada pela 

aprovação da nova Constituição em 1990, pela realização das primeiras eleições presidenciais 

em 1994 e pelos esforços voltados para a consolidação do novo modelo político-econômico, 

numa perspectiva de transição democrática e de consolidação das instituições democráticas. 

Decorrente dos Acordos de Roma que vieram pôr termo à guerra que durou cerca de 16 anos 

                                                 
30 O caráter patrimonial do Estado português é identificado no processo de formação deste, sobretudo, no final do 

século XIV, prenunciando-se a partir da simbiose entre o público e o privado baseada no patrimônio real em que, 
constituído de terras e tesouros, é de onde saíam as rendas para pagar os serviços públicos, inclusive as despesas de 
guerra, numa tradição de poder – perspectiva de dominação tradicional do tipo patrimonial (WEBER, 2004, p. 
145-158) – caracterizada fundamentalmente pela supremacia do príncipe, pela unidade do reino e pela submissão 
dos súditos a um poder mais alto. (COSTA, 1997, p. 60; FAORO, 1958, p., 4-7e 11). 
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(1976-1992), a nova Constituição de 1990 representa o início de uma nova fase ao introduzir o 

multipartidarismo e a economia de mercado baseada na iniciativa privada, colocando o país sob 

uma nova designação – República de Moçambique. 

Assumindo-se como uma democracia multipartidária, o país viu a Constituição de 1990 

alterada em 2004 (tendo entrado em vigor em fevereiro de 2005, durante a tomada de posse do 

novo governo saído das eleições presidenciais de 2004) para ajustar-se ao novo quadro de 

transformações em curso no país. A Constituição de 2004 identifica-se então com a concepção e 

lançamento de novos padrões e valores no funcionamento do Estado que agora tende a se 

redefinir, sobretudo através da “Reforma do Sector Público” de 2001 a 2011, tendo como foco a 

prestação de serviços de qualidade voltados para o cidadão (CIRESP, 2001). Portanto, entre 2001 

e 2011 desenha-se uma nova fase que representa os esforços inerentes à consolidação do 

aprendizado democrático e à modernização do Estado. 

Na área dos arquivos, os esforços que se verificam nesta última fase da reforma do 

Estado – desenvolvidos pelo MFP através do CEDIMO e que estão consubstanciados na retórica 

da implementação do Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE) –, sobretudo durante o 

período oficial da reforma, revelam um quadro político-institucional essencialmente estratégico 

que, com maior ou menor profundidade, procura inventar novos lugares de memória para 

sustentar o projeto político estatal, num processo caracterizado pela fragmentação dos acervos e 

da gestão arquivísticos. Esta fragmentação da realidade arquivística nacional coloca em risco a 

perspectiva de uso social da informação e o projeto de nação que, sujeito às arbitrariedades do 

estamento burocrático situado no interior do poder estatal, não dispõe de valor simbólico próprio, 

não logra organizar-se e nem resiste à sua ordem. 

Portanto, é dentro deste quadro institucional que pretendemos descrever as instituições e 

os principais fatos da construção do Estado moçambicano, observando com atenção as estruturas 

administrativas e o lugar que estas reservam para a existência legal do AHM. Nesse marco, 

pretendemos inserir a configuração desta instituição e das supostas políticas arquivísticas na 

dinâmica do processo da construção do Estado em Moçambique. Produto de uma determinada 

ideologia e de uma tradição do poder colonial e pós-colonial, a configuração do AHM e de 

supostas políticas arquivísticas em Moçambique traduz o que os sistemas colonial e pós-colonial 

deveriam ser e de que forma dever-se-iam pautar em relação à temática de políticas públicas – 

entre outras, as de acesso à informação e as de produção de conhecimento que, no caso, nunca 
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existiram – e, deste modo, interferir na vida dos indivíduos ou condicionar a mentalidade e ações 

destes, criando uma realidade arquivística específica e uma tradição no uso social da informação 

de natureza pública em Moçambique favoráveis ao exercício do poder e contra o exercício da 

cidadania. 

Depois desta breve contextualização, importa destacar no cenário da criação e 

configuração do AHM, as características do Estado e da sociedade moçambicanos por forma a 

explicitar algumas categorias em torno do nosso objeto de pesquisa, consubstanciando 

referenciais teórico-empíricos da pesquisa. 

Em que pese a crença ao socialismo que teve como base a revolução sugerida pelo apoio 

do bloco do leste e que sustentou a construção de um regime autoritário em Moçambique 

resultante da ideia factícia do socialismo, este sistema de desenvolvimento não se concretizou 

neste país. Nesse âmbito, importa referir que, embora ideias de base marxista tenham sustentado 

a construção do Estado neste país, moldando sua estrutura e funcionamento, a sociedade 

moçambicana não se encontra configurada em classes sociais reflexo da concepção de 

organização social de Karl Marx e Friedrich Engels, enquanto grupos amplos, em que a 

exploração econômica, opressão política e dominação cultural resultam da desigualdade 

econômica, do privilégio político e da discriminação cultural, respectivamente. Ao contrário, ela 

é configurada em estratos sociais que refletem uma estratificação de classes sociais que, de 

acordo com a perspectiva weberiana, se estabelecem conforme a distribuição de determinados 

valores sociais (riqueza, prestígio, educação, etc.). Assim, para conter a questão de classe 

prevalecente na perspectiva marxista gramsciana e poulantziana aqui revisitada para enaltecer a 

dimensão teórica do Estado em seu poder baseado em informação e plasmar categorias na leitura 

do Estado em Moçambique onde não prevalece a divisão em classes na estrutura da sociedade, 

recorremos a Weber31 e Bourdieu para contrapor a perspectiva classista e ressaltar a estratificação 

social que sobressai na estrutura da sociedade moçambicana – tão assimétrica e heterônima – e 

que indica um tipo distinto de estrutura que dispõe o individuo, com suas posições e seus papeis 

sociais em diferentes camadas ou estratos da sociedade que correspondem a graus diferentes de 

poder (estratificação baseada na situação de poder de mando), riqueza (estratificação econômica 

                                                 
31 Neste, prevalece, de forma particular, o estamento como uma forma de estratificação social que passa a significar 

não propriamente um corpo homogêneo estratificado, mas sim uma certa teia de relacionamentos que constitui um 
determinado poder e influi em determinado campo de atividade onde é capaz de gerar comunidade enquanto um 
grupo social cuja característica principal é a consciência do sentido de pertencimento a esse grupo. 
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baseada na posse de bens materiais) e prestígio (estratificação baseada na importância atribuída a 

determinadas profissões). 

Na perspectiva weberiana, as classes constituem uma forma de estratificação social, cuja 

diferenciação baseia-se no agrupamento de indivíduos com características similares, num quadro 

em que as relações de classe são relações de poder, e que o conceito de poder representa, de 

modo simples e sintético, a estruturação das desigualdades sociais. Deste modo, empiricamente 

“o conceito de classe em sentido amplo abrange a casta, o estamento e a classe em sentido 

estrito.” (FAORO, 1958, p. 23). O poder, a riqueza e o prestígio constituem assim elementos 

fundamentais na configuração da desigualdade social, e base do juízo de valor que as pessoas 

fazem umas das outras e da posição que estas ocupam nas respectivas classes. 

A partir deste quadro teórico, a perspectiva de classe se encarna, neste estudo, na 

existência de pessoas que formam agrupamentos relativamente homogêneos de agentes que 

ocupam posição idêntica no espaço social, onde se identificam e agem como uma classe 

formando sistemas de percepção, apreciação e ação – princípios que geram e estruturam práticas 

e representações – em relação às diferentes estruturas constitutivas do mundo social e das práticas 

– diferentes campos enquanto domínios específicos do espaço social (BOURDIEU, 2011, p. 167-

8). 

Neste âmbito, emerge a noção de campo, uma categoria fundamental em nosso estudo. 

Para Bourdieu (2011), um campo, qualquer que seja, constitui um lugar de relações de força – 

uma questão de poder em que as relações de classe são efetivamente relações de força – que, 

revestidas de uma espécie particular de capital – o capital simbólico – se impõem a todos os 

agentes situados nesse campo que comporta lutas pela transformação ou conservação dessas 

relações de força. Com efeito, um campo apresenta uma questão de poder (lugar de relações de 

força), estratégias, interesses e um capital, enquanto instrumento (o capital) e alvo das lutas 

travadas no interior desse campo pela necessidade tanto de apropriação ou redefinição desse 

capital quanto de tomada de posição estratégica entre os agentes. (BOURDIEU, 2011, p. 170). 

O AHM enquanto uma instituição arquivística que gere, recolhe, guarda, preserva e dá 

acesso aos documentos sob sua custódia se enquadra assim, nesta pesquisa, na visão de campo 

em Bourdieu como um palco – “espaço estruturado de posições” – dos agentes que lutam pela 

“apropriação de um capital específico” desse campo e/ou redefinição desse capital (CATANI, 

2004). Ademais de sua representação em Bourdieu como espaço de dominação e de conflito, o 
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campo de uma instituição arquivística, em sua gênese informacional, é concebido em suas 

diferentes estruturas constitutivas e práticas, como objeto da ação do Estado, conformando-se 

assim, neste estudo, tanto como um campo de informação quanto de ação estatal, susceptível de 

ser analisado como uma política pública, em particular, de informação arquivística. Assim, os 

arquivos ganham uma realidade própria dentro dos aparelhos de produção simbólica onde suas 

linguagens e representações se constituem. A compreensão de suas práticas e discursos encontra-

se referida às lutas dos grupos de agentes cujos interesses materiais e simbólicos tornam o campo 

arquivístico um território de operações e disputas. Aliás, é importante referir que estes agentes 

incorporam representações em suas ações e práticas que propiciam justificativas simbólicas para 

a posição que ocupam no cenário arquivístico nacional. 

Ainda no domínio da perspectiva de classe, a concepção de organização social em 

Moçambique é tomada, empiricamente, neste estudo, em estreita relação com a existência de 

agrupamentos de indivíduos com características similares que formam a elite política ou camada 

dirigente no poder, os agentes públicos que materializam o quadro administrativo (burocracia 

estatal) e o cidadão comum ou súdito político (classe dominada). Os dois primeiros agrupamentos 

formam a estratificação dominante que exerce sobre o povo o monopólio dos poderes de direção 

e mando do Estado. Neste contexto e recorrendo a Faoro (1958), desenha-se no interior do poder 

estatal, por um lado, a burocracia enquanto aparato da máquina governamental que referencia o 

quadro administrativo formado por agentes públicos e, de outro, o estamento burocrático32 que, 

funcionando como proprietário da soberania, constitui o árbitro da nação, das suas classes, 

regulando materialmente a economia e condicionando as demais estratificações sociais, classes 

ou estamentos que se situam nesse quadro sem valor simbólico próprio (FAORO, 1958, p. 262). 

Sem se confundir com ela, o estamento burocrático constitui uma estratificação da nata dirigente, 

com privilégios e posição definida pelo Estado, acima da nação. Conforme Faoro (1958), a 

posição privilegiada que o estamento ocupa na sociedade faz com que as demais estratificações 

não logrem organizar-se e nem resistam à sua ordem, situando-se como ‘simples imitação e 

prática administrativas’ (Ibid.). Deste modo, se a obediência à ordem do poder constitui regra, a 

                                                 
32 Faoro (1958, p. 44) distingue estamento burocrático tanto da camada dirigente (ou elite) – em que nas 

organizações democráticas constitui reflexo do povo – quanto da burocracia, vinculando-o ao exercício de 
privilégios jurídicos assegurados pela lei ou pela tradição. No contexto do exercício desses privilégios, conforme 
Faoro, o estamento burocrático situa-se como autônomo da nação, exercendo um poder minoritário sem controle, 
por meio do funcionário, do militar, do polícia, da elite política que influi e conduz os movimentos sociais. 
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desobediência a essa ordem pode ser uma exceção que resulta do desejo permanente pelo centro, 

pelo mando, pelo poder. Ao que se pode notar no âmago desta proposição, é a configuração de 

um problema de difícil solução (a separação do mando da obediência) que, portanto, suscita uma 

construção em que os mesmos que mandam devem ou deveriam obedecer (quem manda precisa, 

sempre, conter-se). 

O confronto de classes que situa a luta de classes, nesta pesquisa, envolve estas camadas 

sociais materializando, empiricamente, a concepção do Estado-relação que traduz as dimensões 

política e sócio-profissional da informação arquivística e da memória – enquanto um fator 

associado e imbricado à natureza orgânica (estrutura) e funcional (serviço/uso) que configura a 

informação arquivística –, bem como as interações envolvidas nessas dimensões. O desejo das 

massas por igualdade de oportunidades (acesso de todos aos bens materiais e imateriais, 

sobretudo à informação arquivística e à memória) faz eclodir o caráter social da luta política – 

luta pelo que constitui o embrião da desigualdade –, configurando uma verdadeira batalha pelo 

poder. Assim, a perspectiva de classes constitui uma representação que situa a pesquisa no 

contexto da história política – não no sentido da história dos “grandes homens” e “grandes feitos” 

– enquanto estudo das diferentes formas de articulação de atores e grupos de interesse; do estudo 

de padrões de socialização e de trajetórias de indivíduos e grupos pertencentes a diferentes 

camadas sociais, gerações, profissões, etc.; e da história das instituições. Portanto, é nesta 

perspectiva inserida no quadro do fenômeno que marca a construção do Estado em Moçambique, 

onde o Estado se projeta sobre as classes sociais e sobre a nação, de forma independente e 

autônoma, que gravita a nossa tese na busca pela compreensão do AHM e do conjunto de 

decisões políticas que norteiam a sua configuração no cenário arquivístico nacional. Nesse 

domínio, inscreve-se a atuação do AHM e do CEDIMO – enquanto duas instituições 

protagonistas da ação do Estado no campo arquivístico nacional, mas com identidades e 

legitimidades distintas. 

Portanto, é no cenário desta caracterização que encontramos a concepção do Estado 

como relação cuja materialidade – enquanto uma categoria empírica de pesquisa – se revela, 

neste estudo, através do conjunto de instituições ou atores – sobretudo o AHM e o CEDIMO e, 

no nível mais alto, a UEM e o Ministério da Função Pública (MFP), aquela enquanto órgão de 

tutela do AHM e este do CEDIMO e que desde 2006 vem conduzindo a reforma na área dos 

arquivos neste país – e sua ação que cobre o campo das ações do governo na área específica dos 
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arquivos em Moçambique. Na política do Estado-relação encontramos os fundamentos da 

organização do Estado em seus núcleos e redes de poder e de viabilização da relação de forças 

entre classes, cuja essência exige, para a efetividade do papel da instituição arquivística pública 

na viabilização do projeto de nação em Moçambique, políticas públicas de informação e de 

memória formuladas e implementadas numa perspectiva de conflito e negociação. De um lado, 

esta concepção garante a análise da dimensão da informação e da memória no quadro dos espaços 

institucionais do Estado e favorece, de outro, a efetividade dessa dimensão nos referidos espaços, 

estabelecendo em sua dimensão relacional o fenômeno informacional e da memória como 

resultado da definição e aplicação de um conjunto de dispositivos e mecanismos institucionais 

que sustentam e sendo sustentados pelo campo em que se delimitam as relações entre o Estado no 

sentido estrito e a sociedade civil. 

Ainda no quadro da caracterização do Estado em sua relação com a sociedade, cabem 

mais elementos centrais para o desenvolvimento de nosso estudo, os quais traduzem traços 

marcantes e impasses conceituais e metodológicos na configuração do AHM e do conjunto de 

decisões políticas que norteiam esse processo e conformam uma determinada realidade 

arquivística nacional. Nesse aspecto, residem as bases sobre as quais se ergue o Estado 

moçambicano referenciadas anteriormente, cuja natureza dificulta a instauração de uma 

racionalidade burocrática, tornando-a impraticável na realidade moçambicana e confundindo os 

súditos (classe dominada) em sua subordinação comum ao condutor da guerra e libertador da 

pátria, protetor da propriedade nacional e de suas vidas, os quais foram obrigados pelas 

circunstâncias históricas a honrarem um compromisso com o seu protetor ou libertador. 

Retomando a caracterização do Estado em sua relação com a sociedade, encontramos os 

privilégios decorrentes do exercício do poder que tornam a elite política mais rica e hábil para 

utilizar essa riqueza na compra de lealdades e adesões, situando-se não apenas como centro do 

poder, mas, sobretudo da economia nacional dotado de propriedades e mercado e de capacidade 

de negociação e de exercer o comércio. Se na perspectiva do socialismo33 que sustentou a 

construção do Estado moçambicano independente este fenômeno constituía uma antinomia 

                                                 
33 De acordo com a teoria marxista, o socialismo é uma etapa de transição do capitalismo (socialização dos meios de 

produção com a extinção da propriedade privada) para se chegar ao comunismo (ausência de classes sociais e da 
propriedade privada) enquanto um sistema de organização da sociedade que resultaria na substituição do 
capitalismo, implicando o desaparecimento das classes sociais e do próprio Estado. Num sentido limitado e 
reformista, o socialismo traduz-se nas correntes de pensamento que, ao defenderem a democracia, se opõem ao 
comunismo na sua feição como modelo para a construção de regimes autoritários. 
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política, durante os primeiros 15 anos da independência ele operou mais como um centro do 

poder até que a partir de 1990, com a legalização da economia do mercado, se revelasse 

efetivamente como um esteio do poder e se perpetuasse no capitalismo estatal, desde então, 

também como um núcleo da economia que opera, no duplo sentido, a supremacia política e 

econômica, responsável pela supremacia do patrimonialismo. Deste modo, o novo estado das 

coisas operou ainda mais a subjugação das massas, e teria segirido uma ideia de Estado como se 

fosse uma realidade situada acima das classes a quem inclusive parece determinar a posição, 

numa tendência cada vez mais evidente de supressão do poder das massas indefesas. Assim, 

estava consumada a transformação do Estado numa empresa consciente da elite política, que 

intervém em todos os negócios particulares em defesa dos interesses da classe dirigente 

empresária. 

Portanto, aqui se manifesta uma nova estrutura de dominação numa base social nos 

moldes da classificação dos tipos de dominação legitima de Max Weber, quais sejam, a 

dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação racional-legal. Nesta 

classificação, Weber observa que: a primeira ocorre quando um líder domina em virtude de suas 

qualidades pessoais tidas como algo extraordinário pelos seguidores; a segunda ocorre quando 

seguidores aceitam o comando do líder como sendo o costume ou direito adquirido, como na 

liderança herdada (obediência à pessoa e não a estatutos); e a terceira ocorre quando as leis, 

regras, regulamentações e procedimentos legitimam o poder de mando, como numa burocracia, 

onde os seguidores dão aos líderes o direito de mandar dentro dos limites das leis e das 

regulamentações (WEBER, 2004a, p. 141). 

De acordo com esta classificação weberiana dos tipos de dominação, a dominação 

vigente em Moçambique seria de caráter tradicional em que os atos praticados pela liderança 

deste país são isentos e espontâneos, revestidos do aparato histórico em sua ligação a precedentes 

históricos da luta de libertação nacional e da conquista da independência, numa suposta crença da 

inviolabilidade da tradição histórica de libertação do país e da legitimidade dos autores dessa 

tradição para o exercício da autoridade (a tradição atribui dignidade à pessoa do dirigente para 

exercer a autoridade). Neste contexto, Weber (2004a) entende que com a existência de “um 

quadro administrativo (e militar) puramente pessoal do senhor, toda dominação tradicional tende 

ao patrimonialismo” (Ibid., p. 151) – enquanto uma dominação que se exerce em virtude de pleno 

direito pessoal –, sendo, esse quadro, constituído não por “funcionários”, mas de “servidores” 
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pessoais, e os dominados simplesmente considerados “súditos” e não membros do Estado (Ibid., 

p. 148). Sob o amparo da inviolabilidade da tradição e da legitimidade para exercer o poder, 

funda-se uma ordem histórica a partir da qual se governa o país como a própria casa, sem 

distinguir os bens pessoais do patrimônio público, caracterizando uma organização “estatal-

patrimonial”34. Trata-se de uma perspectiva em que o poder se assenta no patrimônio (meios 

econômicos) e na base do qual se movem o país, os súditos políticos e os interesses da nação, 

caracterizando a configuração de um estamento35, cuja situação se manifesta “na apropriação 

monopólica de oportunidades de aquisição privilegiadas ou na estigmatização de determinados 

modos de aquisição” (WEBER, 2004a, p. 202). Nesse contexto, a nação, desprovida de recursos, 

é incapaz de dominar e aniquilar o estamento burocrático que dispõe de uma estrutura própria 

embora determinada pelas forças sociais e econômicas. 

As matizes do Estado e sociedade moçambicanos aqui apresentadas se contrapõem à 

visão de cidadania que encontra no republicanismo clássico, sobretudo em seu desdobramento no 

republicanismo francês, uma sustentação capaz de acentuar além do caráter puramente negativo 

da liberdade para conceder uma importância capital às condições objetivas que tornam essa 

liberdade possível.36 Nesse aspecto, vale destacar as instituições arquivísticas – em particular o 

                                                 
34 De acordo com Weber (2004b, p. 240), uma formação estatal-patrimonial consiste na organização do poder 

político – isto é, da dominação não-doméstica –, com o emprego da coação física contra os dominados, sobre 
territórios e pessoas extrapatrimoniais (os súditos políticos), em princípio, da mesma forma que é exercido o poder 
doméstico. 

35 Estamento, segundo Weber (2004a), constitui “uma pluralidade de pessoas que, dentro de uma associação 
[Estado], gozam efetivamente de uma consideração estamental especial e eventualmente, também, portanto, de 
monopólios estamentais especiais [...] Toda apropriação fixa de determinadas possibilidades, especialmente a de 
mando ou de aquisição, tende a levar à formação de estamentos. E toda a formação de estamentos tende a levar à 
apropriação monopólica de poderes de mando e oportunidades aquisitivas.” (Ibid., p. 202). 

36 Tendo como base parâmetros de três versões clássicas da tradição democrática ocidental, Carvalho (2008) destaca 
igual número de versões do conceito de cidadania, quais sejam, a versão liberal de cidadania, a versão do 
republicanismo clássico ou do humanismo cívico e a visão comunitária de cidadania. Representada por Kant, 
Hamilton, Rawls e Dworkin, a primeira define-se com base na titularidade de direitos e concede primazia ao 
indivíduo e seus interesses – com exclusão da virtude cívica (bem comum e seus interesses) –, correspondendo à 
liberdade negativa (não representa uma reação ao Estado) também conhecida como liberdade dos modernos (típica 
da Revolução Americana de 1776, constitui uma liberdade do homem privado que consiste na liberdade de ir e vir, 
de propriedade, de opinião e liberdade religiosa que, sem excluir o direito de participação política, porém essa 
participação já não é mais direta, mas feita através de representação.). Com origem a Cícero e representada por 
Maquiavel, Montesquieu e Hannah Arendt, a segunda encontra-se, em sua distinção com a primeira, arreigada no 
âmago da república, implicando o sacrifício ou renúncia às vantagens privadas em favor do bem comum e da coisa 
pública – proclama a supremacia do bem comum sobre qualquer desejo particular. Nela, a preocupação com o bem 
coletivo constitui uma virtude cívica que corresponde à liberdade dos antigos enquanto liberdade positiva – típica 
das repúblicas clássicas, sobretudo Atenas e Roma – referente à disponibilidade do cidadão para se envolver 
diretamente na tarefa do governo da coletividade e não à reação ao poder do Estado. A terceira versão do conceito 
de cidadania com origem em Aristóteles e formulação moderna em Rousseau e Comte, apresentando 
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AHM no contexto moçambicano – como foco para a emergência de uma esfera pública capaz de 

proporcionar ao cidadão alguma experiência de vida coletiva, de uma vontade e ação comuns, e 

que pode ser reivindicada no quadro de um espaço de universalidade que não seja meramente 

jurídico-formal, mas plenamente social e político. Em seu traço conceitual e histórico 

característico o republicanismo demarca, “para além das diferenças de posses, riquezas, 

influências e talentos, um espaço comum equalizador, definido pela implicação de todos os 

cidadãos no sistema de decisões políticas” (CARDOSO, 2008, p. 29). 

2.1. Estado Novo português e seu impacto em Moçambique 

A visão de império que orientou a colonização dos territórios ocupados tem sua gênese 

na monarquia – que vigorou em Portugal até 191037 tendo o catolicismo como seu fundamento –, 

período em que se iniciaram as descobertas e as conquistas, seguidas da atividade missionária e 

da obra de civilização dos novos territórios. Deste modo, a ideia do império não seria exclusiva 

nem criação do Estado Novo que a integrou no seu corpo ideológico, dando-lhe uma 

particularidade própria. Sua formulação aparece, de acordo com Seabra (1995), no período final 

da monarquia constitucional, no projeto Mapa Cor-de-Rosa idealizado por Barros Gomes (então 

Ministro dos Negócios Estrangeiros) em 1886, com o objetivo de unir todo o território que se 

estendia entre as costas angolana (banhada pelo Atlântico) e moçambicana (banhada pelo Índico), 

num esforço que aspirava recuperar a imagem imperial após a perda do Brasil.38 

                                                                                                                                                              
características derivadas da segunda, mas sem se confundir com ela, identifica-se menos com a titularidade de 
direitos para enfatizar o sentimento de pertencimento a uma comunidade – cidade na versão antiga e nação na 
versão moderna – política, assim como o coletivo em detrimento do individual (neste caso aproxima-se da ideia de 
liberdade dos antigos). Sem ênfase na participação do cidadão na vida pública (não é virtuosa, ou seja, não se 
distingue na execução), exclusivamente centrada na comunidade, esta vertente facilmente pode degenerar-se num 
conformismo político característico de uma participação passiva não contestadora, ou numa concepção autoritária 
do coletivo que caracteriza os nacionalismos. (Ibid., Passim) 

37
 A derrocada da monarquia a 5 de Outubro de 1910 resultou na implantação da Primeira República em Portugal na 
mesma data decorrente da ação revolucionária. 

38 De lembrar que o sonho imperial africano – novo “Brasil” em África – contrário do projeto de Cecil Rhodes de 
ligar o Cabo ao Cairo – em cujas expedições portuguesas tiveram lugar no interior do continente – ficou 
inviabilizado pela concorrência das grandes potências industriais da época, culminando com o Ultimatum inglês 
de 11 de Janeiro de 1890 que revela conflito aberto. E na sequência do ultimato e das suas anteriores aspirações, 
numa clara manifestação de derrota e compelido pelas recomendações da Conferência de Berlim, Portugal 
procede, em 1891, sustentado pelo tratado luso-britânico de junho do mesmo ano, à divisão das fronteiras de 
Angola e Moçambique. Cabe também ressaltar o tratado de 1898 mantido em segredo entre Inglaterra e Alemanha 
que, embora não tenha se efetivado devido ao receio daquele em relação ao crescimento da influência deste na 
região, previa a divisão das colônias portuguesas entre os dois países. A capacidade de ocupação viria a ser 
demonstrada na campanha moçambicana de 1895 contra o Gungunhana – que colocara em perigo o domínio 
português no sul de Moçambique e desacreditava a imagem portuguesa na Europa –, cuja vitória representou uma 
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A necessidade de fortalecimento da presença colonial em África, e em Moçambique em 

particular, baseou-se no reforço dos vínculos entre a metrópole e suas possessões africanas 

(Angola e Moçambique) na década de 1820 e no caso concreto de Moçambique, em 1824, de 

acordo com as medidas introduzidas nesse ano ou entre a metrópole e as colônias nas décadas de 

1850 a 1860, com maior incidência para o caso moçambicano através das medidas de 1851 e 

reformas de 1869. Aliás, foi neste contexto em que foi instituído o cargo de governador geral em 

substituição ao de capitão general. 

O fortalecimento da presença colonial em África e, sobretudo, em Moçambique e, 

consequentemente, o estabelecimento da soberania real, teve inicio na década de 1820, com 

maior incidência em 1824, após a independência do Brasil em 1822, e prolongou-se até a década 

de 1970 – com destaque para o seu fim em 1974 –, período em que foi interrompido pelo 

processo de descolonização em África. 

Além do efeito Brasil, as transformações nas economias metropolitanas de países como 

a Grã-Bretanha e França, em expansão ao longo do século XIX também teriam contribuído para a 

necessidade de fortalecimento da presença portuguesa nos territórios africanos, um fenômeno 

traduzido como de formação do “terceiro império” (THOMAZ, 2002) e que coincide com o 

período – 1875-1914 – definido por Hobsbawm (1989) como “era dos impérios”. 

O início da ocupação portuguesa efetiva (implantação do colonialismo) em Moçambique 

se enquadra dentro do fenômeno de “redescoberta” do império português em África na segunda 

metade do século XIX, após Portugal perder o Brasil, uma perspectiva que parece indicar uma 

pretensão de institucionalização de um “novo Brasil em África” como se pode notar a partir da 

política colonial dos sucessivos regimes monárquico, republicano e estadonovista, este último 

institucionalizado como uma nova ordem política resultante da ditadura militar (1926-1930) que 

derrubou a Primeira República – de matriz liberal – em golpe de 28 de maio de 1926. 

Como não poderia deixar de ser, o processo de implantação do colonialismo esteve 

associado a condicionantes e limitações que, se por vezes restringiam a ocupação efetiva, sempre 

forçaram Portugal a empreender uma ocupação dos territórios africanos sob sua aspiração sem 

                                                                                                                                                              
resposta efetiva e vigorosa de Portugal, em termos internos, alcançada após os traumas provocados pelo ultimato 
inglês (SEABRA, 1995). Cabe referir ainda que antes da ocupação colonialista efetiva em Moçambique, Portugal 
também enfrentara uma crise nacional decorrente das invasões napoleônicas (a primeira em 1807 e a segunda em 
1809) e da perda do Brasil, duas situações com consequências concretas e visíveis ao nível da vida política – 
tumultos, insurreições e revoltas entre os anos 1820 e 1840, e guerra civil 1832-34 (VARGUES, 1985). 
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delongas. Referimo-nos à Conferência de Berlim (1884/1885) seguida da crise do Ultimatum 

inglês (1890), bem como às resistências que o antecederam, as quais foram oferecidas pelos 

estados pré-coloniais dispersos ao longo do território moçambicano. 

Durante a vigência da Primeira República, cuja Constituição data de 1911, o modelo 

colonial não parece ter sido consistente. Este fato é atribuído a erros de gestão e à instabilidade 

política e financeira que lhe precipitariam a queda, conforme se lê em Silva e Garcia (1995). 

Segundo estes autores, durante a Primeira República, algumas colônias cujas circunstâncias 

econômicas assim justificavam tiveram uma tendência descentralizada. 

[...] o artigo 67 [da Constituição da República de 1911] refere que ‘na administração das 
províncias ultramarinas predominará o regime de descentralização, com leis especiais 
adequadas ao estado de civilização de cada uma delas’. Mais tarde – em 1917 para o 
Ultramar e em 1922 só para Moçambique – seriam promulgadas as cartas orgânicas que 
a União Colonial Portuguesa reclamara com tanta veemência. No entanto, o pêndulo 
administrativo ter-se-á deslocado, pouco depois, [...] para um certo centralismo entre 
1917 e 1918 [...] (SILVA e GARCIA,1995, p. 363). 

Silva e Garcia afirmam que o regime descentralizador teria vigorado até ao fim da 

Primeira República.  Implantado pela Constituição da Primeira República e reiterado por leis 

especiais, conforme o “estado de civilização” de cada colônia, teria vigorado sensivelmente até 

1930 – quando surge a necessidade de uma nova forma de legitimação do processo colonial 

baseado no princípio da unidade política entre a metrópole e as colônias –, imprimindo uma 

dinâmica durante esse período para a administração colonial em Moçambique que, durante 19 

anos, passou a se desenvolver numa perspectiva relativamente autônoma. Esta relativa autonomia 

que vigorou entre 1911 e 1930 somente se experimentaria novamente nos territórios do ultramar, 

designados como “Províncias”, 30 anos depois, nos anos 1960 – em particular no ano de 1961 – 

no quadro da pressão internacional perante a situação em Angola, a partir da qual o regime de 

Salazar sentiu a necessidade de introduzir reformas assentes numa intensa atividade legislativa 

em prol da imagem de sua política colonial. (CABAÇO, 2007). 

O caráter descentralizado da administração das províncias ultramarinas instituído pela 

Constituição republicana de 1911 teve seu fim no período da ditadura, através de um conjunto de 

dispositivos legais que culminou com o Acto Colonial (Decreto n. 18.570, de 8 de Julho de 1930) 

e com a Carta Orgânica do Império Colonial Português (Decreto-Lei n. 23.228, de 15 de 

Novembro de 1933), os quais confirmam uma sobreposição das ideias de pátria e nação ao 

espaço ultramarino. O advento do Estado Novo e do Ato Colonial, na década de 1930, confirma 



123 
 

 
 

formalmente a associação entre o nacionalismo e o colonialismo39, na medida em que a opção 

imperial constituía uma espécie de consenso nacional em Portugal. 

Na divisão administrativa do Império Colonial português de 1933, consubstanciada pela 

Carta Orgânica do Império Colonial Português40, Moçambique aparece entre as oito colônias que 

faziam parte integrante do território da nação portuguesa – cinco em África (Cabo Verde, Guiné, 

S. Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique), duas na Ásia (Estado da Índia e Macau) e uma na 

Oceânia (Timor) – “constituída por todos os territórios portugueses situados na África Oriental”. 

Esta legislação, juntamente com a reforma ultramarina do mesmo ano, transforma deste modo, 

Moçambique e demais colônias portuguesas, então territórios autônomos em regime de curadoria, 

numa entidade legal única com a própria metrópole, pondo termo inclusive aos direitos 

administrativos ou quase soberanos das companhias concessionárias a norte de Moçambique. 

Sob a administração de um governador, representante da soberania portuguesa 

subordinado ao Ministro das Colônias, e com base na Reforma Administrativa Ultramarina de 

1933 (Decreto-Lei n. 23.229, de 15 de novembro), Moçambique – designado por colônia de 

governo geral – dividia-se em circunscrições ou conselhos que se subdividiam em postos 

administrativos. 

A administração colonial nesse período era exercida pelos distintos órgãos centrais do 

Império Colonial constituídos pelos órgãos de soberania – Assembleia Nacional, o Governo 

Central, os governos coloniais – e pelos órgãos consultivos situados na Metrópole – Conselho do 

Império Colonial, conferência dos governadores coloniais e conferências econômicas do Império 

Colonial – e nas colônias – Conselho de Governo, seção permanente do Conselho do Governo e 

conselhos técnicos que a lei indicar. No fundo, a administração das colônias estava centrada no 

Conselho de Ministros que representava em suas atribuições o Governo central, no Presidente do 

Conselho e no Ministério das Colônias, na forma do Acto Colonial de 1930 (Decreto n. 18.570, 

de 8 de Julho) e da Carta Orgânica de 1933. Funcionando na Metrópole dentro do Ministério das 

Colônias sob a presidência do respectivo Ministro, o Conselho do Império Colonial era – 

conforme o artigo 15 da Carta Orgânica – o mais alto órgão permanente de consulta do Governo 

em matéria de política e administração coloniais. 

                                                 
39

 Pensamento imperial-nacionalista em que Cabaço (2007) entende que a Pátria e o Império se identificam no 
contexto do colonialismo português. 

40 Portaria n. 8.699, de 5 de Maio de 1933, retificada pela Portaria n. 8.730, de 3 de junho do mesmo ano e 
promulgada pelo Decreto-Lei n. 23.228 de 15 de novembro de 1933. 
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Entre estes aspectos que denotam a configuração do colonialismo não somente em 

Moçambique, mas também em outros territórios africanos sob colonização portuguesa, destaca-se 

o golpe militar de 28 de Maio de 1926 que se cristalizou numa redefinição nacionalista do 

paradigma colonial de que o Acto Colonial de 1930 viria a ser o seu símbolo emblemático. 

Decorrente em parte de um sentimento reforçado por períodos de crise que contribuiu para a 

constatação por parte de alguns segmentos da sociedade portuguesa da incapacidade da Primeira 

República em defender o ultramar dos múltiplos perigos e apetites que contra ele conspiravam, o 

golpe de 1926 resultaria, em parte, do espírito de defesa das colônias, lê-se em Rosas (1995). 

Portanto, o Acto Colonial de 1930, que antecipa a revisão da Constituição de 1911, substituindo o 

seu Título V, veio consolidar a política colonial do Estado Novo. Os alicerces do império colonial 

português seriam fixados nesse Acto de 1930 – e nas cartas a ele correlatas –, onde os princípios 

legais do Estatuto dos Indígenas e das bases orgânicas da administração colonial ganham maior 

consistência. Anterior à Constituição de 1933, que veio institucionalizar o Estado Novo de 

Salazar, o Acto Colonial de 1930 é consagrado por esta Constituição, em seu artigo 132, que se 

refere às disposições deste Acto como matéria constitucional. 

A dimensão do Acto Colonial de 1930 no contexto da ideologia imperial é imensurável. 

Como nas outras colônias africanas, a identidade dos nativos moçambicanos deve a este Acto a 

sua base legal. Retomando o Código do Trabalho dos Indígenas publicado no Decreto n. 16.199, 

de 6 de dezembro de 1928, o Acto Colonial, em seu Título II – Dos indígenas –, consagra a 

categoria das populações coloniais, definindo o princípio de “protecção e defesa dos indígenas 

das colónias” (Art. 15 articulado pelos Arts 16 e 17) e regendo o trabalho remunerado (Arts 18 e 

19) e não-remunerado (Art. 20) destes, além de prever o regime jurídico (Art. 22), garantir a 

liberdade de consciência e de culto (Art. 23) e reconhecer as missões religiosas no ultramar como 

instrumentos de civilização e de consciência nacional, a quem o Estado garantia proteção e 

auxílio como instituições de ensino (Art. 24). 

Sancionada pelo Acto Colonial, uma suposta política de identidade41 dos nativos em 

Moçambique viria encontrar sua melhor formulação, dentro dos pressupostos imperiais, no 

último diploma legal de destaque publicado em 1954 sobre esta matéria, antes da abolição do 

                                                 
41 Usamos este termo para nos referir a um mero enunciado jurídico que denota uma dualidade na sociedade colonial 

ao consagrar uma divisão entre “indígenas” e “não indígenas”, consubstanciada na assimilação como proposta 
política de identidade e respaldada nos ideais “civilizadores” do colonizador na busca pela sustentação de sua 
aspiração imperial. 
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indigenato em 1961. Com o objetivo de uniformizar procedimentos consignados na Constituição 

Política e na Lei Orgânica e atualizar o “Estatuto Político Civil e Criminal dos Indígenas” e o 

“Diploma Orgânico das Relações de Direito Privado entre Indígenas e não Indígenas” (Decretos 

n. 16.473 e 16.474, de 6 de Fevereiro de 1929), o “Estatuto dos Indígenas Portugueses da Guiné, 

Angola e Moçambique”, na forma do Decreto-Lei n. 39.666, de 20 de maio de 1954, em seu Art. 

2, reformula a definição de indígena que passa a referir-se aos “indivíduos de raça negra ou seus 

descendentes que, tendo nascido ou vivendo habitualmente nelas, não possuam ainda a ilustração 

e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público e 

privado dos cidadãos portugueses”. 

Extinta a autonomia das colônias pela legislação de 1933, as quais passaram a fazer 

parte do Estado português e cujo controle dos respectivos governos estava concentrado em 

Lisboa, onde inclusive eram aprovados todos os orçamentos e supervisionadas as funções 

executivas e legislativas dos governadores, consubstancia-se assim uma lei e uma cidadania 

comuns, pese embora esta se distinguisse entre indígenas e não-indígenas. Com efeito, ao 

confrontar os Arts 15 a 24 do Acto Colonial e os Arts 4 a 6 do Estatuto, depreende-se que a 

cidadania jurídica era negada ou condicionada ao nativo africano, que dispunha apenas do direito 

de “civilização” regulada na forma do regime de contrato de trabalho indígena e do ensino 

especialmente destinado a ele, que visava à aquisição de hábitos e aptidões de trabalho. Nesses 

termos, a categoria social de “assimilado” decorre da missão civilizadora e traduz o estatuto 

jurídico de cidadania em que o indígena, transpondo os hábitos e costumes indígenas, se converte 

juridicamente em cidadão português por assimilação. A assimilação não representava, porém, a 

integração do colonizado à comunidade portuguesa. Era apenas uma retórica. 

Entre outros aspectos, o Acto Colonial de 1930, sugere o Estado Novo como uma 

instituição favorável às tradições nativas e protetora da especificidade cultural dos distintos 

grupos e sociedades sob o seu domínio. Porém, trata-se de uma tendência à afirmação de um 

império colonial cujos esforços buscam aproximar a metrópole dos territórios coloniais, vistos 

como promissores fornecedores de produtos tropicais e consumidores de produtos 

manufaturados. O Estado Novo representa uma nova fase, que sucede a anterior, na qual, até pelo 

menos 1920, tal como foi entendida por Thomaz (2002) inspirado em Rosas (1994), a exploração 

dos territórios africanos se fazia, em grande medida, por intermédio da sobreposição do poder 

português às estruturas tradicionais africanas. Aliás, a esse respeito, o Art. 7 do Estatuto que 
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temos vindo a citar, refere que “as instituições de natureza política tradicionais dos indígenas [...] 

conjugam-se com as instituições administrativas do Estado Português [...]” 

Alguns autores – Hammond, [s.d.]; Castro, 1975 – cujos trabalhos foram analisados pelo 

historiador Fernando Rosas (1995) identificam o imperialismo português como um fenômeno 

puramente ideológico desprovido de uma perspectiva econômica – “imperialismo não 

econômico”. Para Rosas (1995), ao contrário, entende que as colônias – sobretudo quando 

referidas ao século XX – representavam um interesse econômico para o imperialismo português, 

cuja base econômica e social era sustentada pelos discursos legitimadores dos territórios 

ultramarinos como “missão” da metrópole. Sem rejeitar o papel e o poder da ideologia imperial, 

Rosas (Ibid., p. 20) justifica o seu posicionamento considerando, entretanto, que todas as grandes 

crises da consciência colonial, bem como os momentos críticos de reelaboração do paradigma 

colonial, desde finais do século XIX, decorrem das grandes crises do modelo econômico e/ou 

político da sociedade portuguesa e dos debates em torno das redefinições estratégicas no plano de 

economia ou de sistema político. A título de exemplo, observa ele que, durante e após a crise 

política e financeira de 1890/93 verifica-se “o reforço das ‘campanhas de pacificação’42 e da 

‘ocupação efetiva’; reserva pautal do mercado colonial; investimentos estrangeiros nas colónias; 

extensão da rede administrativa; plantações de colonos; ligações da banca ao comércio e 

exploração colonial, etc.” (ROSAS, 1995, p 21). 

Entre os fundamentos da ideologia colonial situa-se o ideário – consensual na Primeira 

República e no Estado Novo – da missão histórica de colonizar e civilizar os povos africanos, 

conforme expressa o Acto Colonial de 1930, em seu Art. 2, nos seguintes termos: “É da essência 

orgânica da Nação Portuguesa a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e 

de civilizar as populações indígenas [...]”. Resultaria desta missão histórica de colonizar e 

civilizar,  

[...] a vocação para a expansão ultramarina, para a descoberta, para a tarefa civilizadora e 
integradora não apenas no âmbito da defesa do património colonial e da sua exploração, 
mas como um ‘imperativo da consciência nacional’, um ‘imperativo histórico geográfico 
e político’; concepção da superioridade (civilizacional e racial) do homem branco face 
ao ‘indígena’ ou ao ‘preto’ subjacente à vocação colonial civilizadora; direito histórico à 
ocupação e manutenção do império face à conspiração permanente das potências 
externas deduzido da ‘missão nacional’ e da ‘vocação histórica’ de colonizar, civilizar e 
evangelizar, e; subjacente a todos os fundamentos anteriores, soma-se a convicção muito 

                                                 
42 De lembrar que os combates que caracterizaram as diversas batalhas do período entre a conquista e a ocupação 

efetiva do território colonial foram denominados pelos portugueses por “campanhas de pacificação”, que tiveram 
início em 1895, enquanto para os locais era “resistência à ocupação portuguesa”. 
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arreigada e difundida de que a defesa da independência nacional passava 
necessariamente da defesa das colónias – salvaguarda da soberania portuguesa 
metropolitana indissociavelmente ligada à manutenção do ‘império’. (ROSAS, 1995, p. 
24-5) 

Com efeito, desde os finais do século XIX, enquanto realidade econômica e financeira 

da metrópole, Moçambique esteve estreitamente ligado ao modelo de desenvolvimento 

econômico e político do capitalismo português. 

As medidas integracionistas do sistema colonial, acima referidas, foram retomadas no 

governo de Salazar que adotou o integracionismo do Estado – “fórmula integracionista do 

‘Portugal uno e indivisível’” (THOMAZ, 2002) – inicialmente como doutrina confirmada pelo 

Ato Colonial de 1930 e, finalmente, como mecanismo para desviar a atenção dos protestos 

internacionais em face do anticolonialismo que dominava o panorama internacional 

principalmente na década de 1950 e 1960. A adoção dessas medidas ocorre num momento em 

que havia um certo consenso, em Portugal, em manter e valorizar o império colonial . 

O integracionismo teve duas dimensões. A dimensão cultural que se traduziu, por um 
lado, na tentativa do enquadramento coletivo dos ‘indígenas’ no sistema colonial 
(assimilação evolutiva) e, por outro lado, na atribuição da cidadania portuguesa a 
‘indígenas civilizados’ (assimilação legal) e a dimensão político institucional que se 
traduziu, por um lado, na transformação das colônias em províncias portuguesas e, por 
outro, na implantação de um sistema estatal unitário e centralizado, entrelaçado com um 
quadro social estratificado e discriminatório em relação aos indígenas e com um sistema 
econômico e político administrativo, que marginalizava os portugueses residentes em 
Moçambique (MANUEL, 1997, p. 38). 

Essas medidas tiveram pouco impacto sobre os povos e territórios africanos, visto que 

representam uma tentativa – de cunho adaptativo e defensivo – de reelaboração do paradigma 

ideológico e da política coloniais, que caracteriza os anos 1960 também em outros locais. Ferreira 

(1977), em “O fim de uma era”, faz referência à abolição, em 1961, da distinção entre 

“civilizado” e “não civilizado” como um processo que reflete uma reação dos portugueses à 

simpatia dos africanos aos movimentos de libertação43. De acordo com este autor, a segunda 

categoria incluía a quase totalidade dos africanos (indígenas), os quais não possuíam direitos 

civis e políticos; enquanto que a primeira era constituída pela minoria dos africanos (assimilados) 

que romperam com os laços tradicionais e se adaptaram à língua e à cultura portuguesas. 

                                                 
43

 Se todos os africanos foram formalmente declarados cidadãos portugueses, contudo, de acordo com a lei eleitoral 
de 1968, o direito de voto pertencia apenas a quem soubesse ler e escrever português, o que excluía a maioria dos 
africanos da perspectiva de cidadania plena. 
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Na verdade, a distinção entre “civilizado” e “não civilizado” segue uma onda iniciada 

em 1951 e baseada no artifício jurídico daquele ano, no qual as colônias passaram a designar-se 

“províncias ultramarinas [...] solidárias entre si e com a Metrópole” – lê-se no Art. 135 da 

Constinuição de 1951 que transforma as colônias em províncias ultramarinas, retomando a 

formulação adotada anteriormente pela monarquia constitucional – como forma de impedir a 

intervenção das Nações Unidas. Como tal, tratou-se de uma mudança puramente superficial, já 

que a autonomia das províncias ultramarinas era exercida pelos órgãos da soberania da República 

Portuguesa sediados na metrópole44. Essas manobras versáteis, que constituem verdadeiros fatos 

da estrutura social moçambicana durante o Estado Novo de Salazar, foram igualmente observadas 

e lucidamente analisadas por Eduardo Mondlane, primeiro presidente da FRELIMO, no capítulo 

dois de sua obra “Lutar por Moçambique” (1995), originalmente publicada em 1969 sob o título 

“The struggle for Mozambique”, reiterando as manobras de Portugal para fugir às resoluções das 

Nações Unidas relativas aos territórios não autogovernados. 

Portanto, esses aspectos reforçam a ideia de que a ideologia imperial resulta da crise da 

consciência colonial e não o contrário. No final dos anos 1920 – crise política e econômica da 

Primeira República – ocorre o que Rosas (1995) designa como “crise da consciência colonial”, 

que se reflete na emergência e maior vigor da ideologia imperial do Estado Novo nos anos 

seguintes – entre as décadas de 1930 e 1940. Aliás, o mesmo autor destaca, igualmente, uma 

nova “crise de consciência colonial” nos anos 1960, atrelada aos ventos de mudança 

anticolonialista, em particular a agitação em Angola que se transformou em levante armado em 

1961. Naturalmente, esses períodos intercalados de crise colonial foram acompanhados por 

discursos e representações adaptados a cada contexto histórico, daí, inclusive, as reformas que 

culminaram em 1963 com a publicação da Nova Lei Orgânica do Ultramar. 

Como se pode depreender, iniciada a colonização efetiva, o papel ideológico do império 

seria reforçado durante o Estado Novo, através de planos de fomento, congressos coloniais, 

propaganda política e exposições45, já na primeira década do auge da colonização, como uma das 

formas privilegiadas de afirmação geoestratégica de Portugal no mundo. O processo de afirmação 

geoestratégica de Portugal no mundo compreendia uma visão de integração entre a Metrópole e 

                                                 
44 O Art. 135 articulado com o Art. 136, ambos da Constituição Portuguesa de 1951, esclarece melhor essa situação. 
45 Para mais detalhes sobre exposições e seu significado no contexto de reforço do imperialismo português, Cf. 

Seabra (1995, p. 40); Silva e Garcia (1995, p. 383) e Thomaz (2002, p.70). 
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as colônias. Este processo, que ocorre na década de 1930, ensejava a criação de lugares de 

memória destinados a preservar os feitos do império colonial e de onde sairia informação objeto 

de exibição em exposições. Foi deste modo que, em 1934, inspirado na política de 

descentralização dos depósitos de arquivos do Estado português referida no primeiro capítulo 

deste trabalho, o Governo Geral da Colônia de Moçambique criou o AHM, a primeira e, por 

enquanto, a única instituição arquivística no território moçambicano. 

O AHM define, assim nesse período colonial, por meio dos documentos sob sua guarda, 

a geografia do território colonial, a natureza dos grupos nele existentes, criando realidades 

unificadas – embora social e culturalmente distintas – a partir das quais o sistema colonial passou 

a imaginar seu domínio imperial. Aliás, como se pode depreender, reiterando inclusive a nossa 

afirmação de 1999 (NHARRELUGA, 1999), a criação do AHM ocorreu num momento de 

afirmação da identidade dos nativos – a qual se distinguia entre o “assimilado” (o “civilizado”) e 

o indígena (o “não civilizado”) – e da construção do Estado Novo em Portugal, dois aspectos 

consubstanciados no Acto Colonial de 1930 que ressalta o contexto da ideologia imperial. 

Estabelecido no marco da política imperial para celebrar e afirmar o modelo e a história 

colonial, o AHM sugere, desde então, uma determinada política arquivística consubstanciada 

empiricamente no conjunto de decisões políticas que nortearam o processo de sua criação e 

organização e, bem assim, da institucionalização dos primeiros processos técnico-arquivísticos, 

nesse período, para os documentos produzidos no território moçambicano sob dominação 

portuguesa. Essa suposta política arquivística, porém, nasce com falsas alegações que procuram 

sustentar a transferência de documentos da colônia para Portugal colocando, logo de imediato, o 

campo arquivístico em gestação como uma face oculta e arcaica do Estado colonial em relação 

aos nativos moçambicanos que ficaram sem parte dos documentos que retratam o seu passado. 

Resultaria daí, igualmente, a não institucionalização no território colonial tanto de uma rede de 

arquivos fundada em políticas arquivísticas coerentes e sustentáveis quanto do uso social da 

informação que ficou fechado à sociedade e, sobretudo, ao nativo. Com efeito, no quadro do 

conjunto de decisões políticas que nortearam os processos da área de arquivos em Moçambique, 

nesse período, os documentos de arquivo mais importantes provavelmente tenham sido 
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transferidos da colônia para a metrópole sob o pretexto de que Portugal era dotado de melhores 

condições para a conservação do acervo em relação à colônia.46 

De acordo com Torgal (2009), o Estado Novo ergue-se como um sistema político 

reclamado pelos seus autores como original, inerente à sua história e geografia, fundado na 

necessidade de reorganizar e robustecer Portugal com os princípios de autoridade, de ordem, de 

tradição nacional, conciliados sob o apanágio da civilização cristã e contra o que denominavam 

de falsos princípios do liberalismo, da democracia política e do individualismo, próprios do 

século XIX. 

Compreendem-se então os pressupostos que nortearam a criação do AHM na busca por 

novas formas de governança e de estruturação de diversas redes sociais em torno de um “sistema 

político original” – o Estado Novo –, no qual viria a se consolidar como local de um determinado 

tipo de memória consagrada pelo Estado para o seu próprio uso estratégico. 

Transpondo para o objeto de análise nesta parte, observa-se que o Estado Novo resulta 

da plebiscitação da ditadura militar (1926-1930) e sua transformação em regime constitucional 

com partido único, a União Nacional, cuja formação teve lugar em 1927. Com feição de levante 

militar, o golpe de 28 de Maio de 1926 que derrubou o governo republicano depressa se tornou 

numa revolução, dando origem a uma ditadura militar (ruptura constitucional), que redundou 

anos depois em novo regime político, o Estado Novo. O Estado Novo forma-se efetivamente 

entre 1926 e 1930 – sendo institucionalizado pela Constituição de 1933 – dentro de um dilema 

entre a continuidade e a ruptura (supressão e substituição) que caracterizou o início da ditadura, 

passando por um período de aprimoramento e consolidação – sustentado pela atuação inicial da 

                                                 
46

 Costa (1994), primeira diretora do AHM pós-colonial, refere-se a uma determinação legal de envio de toda a 
documentação anterior ao século XIX a Portugal. Entretanto, um dos nossos entrevistados que também esteve 
ligado ao AHM desde os primeiros anos da independência tem uma opinião contrária: “Eu não conheço nenhuma 
política contínua de transferência de documentação para Portugal. A única situação que eu conheço, foi única, foi 
feita pelo Comissário António Enes no final do Século XIX, portanto, justificando que a documentação estava em 
mau estado, estava-se a estragar nos arquivos, o que é verdade e, portanto, fez essa transferência para Portugal. 
Mas, depois disso não vi nunca nenhuma prática de transferência de arquivos. […] Não me parece que isso tenha 
acontecido nunca mais. Aquilo foi quase uma medida de urgência que foi tomada para salvar alguma coisa que se 
estava a estragar nas instituições.” (E3, 24/02/14) Ao informar que o patrimônio documental sob custódia do 
AHM não ia além do século XIX, ressalvando a possibilidade do descobrimento de núcleos cuja existência se 
ignore, o relatório do Governador Geral de Moçambique, o General José Tristão de Bittencourt, respeitante ao 
período de 20 de março de 1940 a 31 de dezembro de 1942, destaca o fracionamento e dispersão da documentação 
do século XIX, decorrente da falta de condições climatéricas, descuido na preservação, destruições arbitrárias e 
“chamada de documentos para a Torre do Tombo”. Na sequência, o referido relatório observa ainda que a última 
chamada de documentos teria sido em 1891 “relativa a todos os papéis de data até 1834”. 
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União Nacional, bem como pela nomeação de Salazar como Primeiro Ministro – até à sua 

institucionalização em 1933. 

O Estado Novo salazarista tem sido comparado na literatura (RIBEIRO, 1995; 

TORGAL, 2009; THOMAZ, 2002) sobre a história de Portugal, de forma recorrente, aos regimes 

fascistas de Mussolini na Itália e nazista de Hitler na Alemanha, devido ao seu caráter repressivo 

e autoritário, todos sendo assegurados pelas respectivas polícias políticas. 

Numa caracterização do Estado Novo de Salazar47 nos seus aspectos políticos e 

culturais, Torgal (2009) aborda em Estados Novos. Estado Novo, as várias tendências que 

visavam à formação de concepções diferentes de “Estados novos” e, bem assim, as experiências 

de tipo corporativo que se verificaram no mundo, sobretudo o Fascismo italiano. Ademais, 

aborda ainda questões sensíveis, como a relação do Estado Novo português com o fascismo (em 

sentido genérico) e até com o totalitarismo. 

Este investigador português considera os casos do fascismo italiano e do nazismo 

alemão e afirma que “a representação do Estado Novo se integra numa forma de autoritarismo 

conservador e intervencionista sem se constituir, propriamente, numa lógica dos regimes 

fascistas” (TORGAL, 2009, p. 54). Ou seja, desprovido do adjetivo “original”, constituiria uma 

forma identificada de sistema político como o foram os outros (Ibid., p. 65). Para ele, a posição 

do Estado Novo em Portugal como um regime fascista resulta da utilização vulgar do conceito 

‘fascismo’ entre ideólogos e investigadores nos princípios da década 1980. Nessa interpretação, o 

Estado Novo português seria uma forma de fascismo que não se enquadra, por completo, dentro 

da “galáxia eurofascista” (TORGAL, 2009).  

O regime português – Estado Novo – é definido na literatura como uma “ditadura com 

partido único” sendo, por isso, um regime autoritário e não totalitário ou fascista em seu estado 

puro. Trata-se, portanto, de uma forma de Estado autoritário caracterizado por elementos fascistas 

                                                 
47 Salazar ocupou a pasta das Finanças por duas vezes, de 3 a 19 de Junho de 1926 e de 27 de Abril de 1928 a 28 de 

Agosto de 1940. Em 1930 exerceu por duas vezes o cargo de ministro interino das Colónias, de 21 de Janeiro a 29 
de Julho e de 3 a 6 de Novembro. Nomeado Presidente do Conselho (Primeiro Ministro) a 5 de Julho de 1932 pelo 
Decreto n˚ 21.444, pasta ocupada por 37 anos. Competia ao Presidente do Conselho, a coordenação e direção de 
todos os ministérios, a quem inclusive competia propor ao Presidente da República, os ministros e subsecretários 
do Estado. Acumulou interinamente as pastas de Guerra (entre 11 de Maio de 1936 e 6 de Setembro de 1944 ) e 
de Negócios Estrangeiros (entre 6 de Novembro de 1936 e 6 de Novembro 1947). Cf. SALAZAR, António de 
Oliveira. 1889-1970. Arquivo Salazar. Arquivo Nacional Torre do Tombo – DigitArq. Disponível em: 
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=3886687. Acesso em: 11/10/2011 7:04 PM) 
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numa escala menor em relação aos Estados considerados fascistas puros no que se refere aos 

aspectos econômico, social e político da sociedade portuguesa na década de 1930. 

Ribeiro (1995) observa uma distinção entre repressão totalitária – maciça e 

indiscriminada – e autoritária – seletiva e dirigida – para diferenciar regimes fascistas de regimes 

autoritários. Segundo ela, em Portugal, durante o Estado Novo,  

a repressão desencadeada não atingiu [...] os contornos maciços que assumiu, 
designadamente, na Alemanha de Hitler. Mas se a distinção entre uma repressão maciça 
e indiscriminada, e uma repressão selectiva e claramente direccionada [...] se revela 
teórica e metodologicamente fundamentada e pertinente, indicando especificidades do 
caso português, tal não deverá ditar a exclusão do Estado Novo (onde só a segunda 
existiu) do universo fascista. (Ibid., p. 26) 

Deste modo, a essência de um governo totalitário reside no conjunto dos métodos por ele 

usados, que procuram coagir a sociedade por dentro, implicando a abolição – e não apenas a 

limitação – da liberdade e de toda a espontaneidade dos indivíduos, em cujo verdadeiro domínio 

é investido nas instituições fora da estrutura visível do Estado. Nesse sentido do domínio 

investido em instituições fora da estrutura visível do Estado para limitar as liberdades individuais, 

Ribeiro (1995) identifica a noção de “sigilo oficial” como um aspecto desenvolvido e promovido 

numa perspectiva profissional através dos “serviços secretos”, que o tornam o verdadeiro 

conteúdo do regime em seu exercício do poder estatal. Ademais, nessa perspectiva de exercício 

profissional do sigilo oficial pela polícia política observa-se uma situação peculiar em que esta  

desenvolve a sua ‘carreira’ após a pacificação do país a partir da distinção entre inimigo 
‘suspeito’ (real) e inimigo ‘objectivo’, este último definido pela política do Governo (e 
não por revelar qualquer desejo de atentar contra o regime, e menos ainda por actos 
subversivos de facto praticados), segundo as circunstâncias e as necessidades”, numa 
perspectiva em que a noção de “ofensa presumível” é substituída pela de “crime 
possível”, ainda mais subjectiva que a de “inimigo objectivo (Ibid., p. 28). 

Em princípio, a categoria de “suspeito” compreende toda a população, visto que a 

capacidade de pensar representa, igualmente, a capacidade de formação e alteração de ideias. 

Nessa política, não raras vezes, o cidadão é susceptível de ser identificado como “inimigo 

objetivo” em sua liberdade e espontaneidade individuais, objeto de abolição dentro dos métodos 

de coação nas sociedades autoritárias. A liberdade e espontaneidade individuais, muitas vezes, 

têm sido eliminadas ou limitadas através de medidas de repressão e censura. Num regime em que 

toda a população é suspeita, preventivamente e baseado na capacidade pensante do indivíduo, já 

que todo mundo é suspeito, as instituições arquivísticas públicas, em geral, ficam invisíveis e 

opacas. 
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A invisibilidade e opacidade das instituições arquivísticas públicas, nesse sentido, estaria 

vinculada a necessidades políticas consagradas no âmbito de um Estado autoritário para dar 

respaldo aos métodos de coação na sociedade que, não raras vezes, limitam a liberdade e toda a 

espontaneidade dos indivíduos na manifestação de seus direitos e na produção de conhecimento. 

Criado no contexto histórico da colonização portuguesa em Moçambique, o AHM servia não 

mais do que aos interesses da política colonial que sempre ressaltou a “vocação” imperial 

portuguesa, contra qualquer pressuposto de construção de identidade do nativo ou de produção de 

conhecimento sobre a identidade deste subjugada pelo imperialismo. O respaldo desta afirmação 

encontra-se fundamentalmente, entre outros elementos acima referidos, à determinação legal de 

envio de documentos à metrópole e ao recurso de sigilo oficial apontado por Ribeiro (1995) como 

prática do Estado Novo em Portugal no âmbito de sua vocação autoritária. 

A estrutura repressiva do Estado Novo tem seus alicerces na Polícia de Vigilância e 

Defesa do Estado (PVDE) – basicamente especializada em informação e repressão política –, 

substituída em 1945 pela Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE), considerada por 

Omar Ribeiro Thomaz (2002) como uma verdadeira “espinha dorsal” do sistema colonial. A 

estrutura repressiva baseada na polícia política também esteve atrelada aos serviços de censura48 

que impunham restrições ao debate e limitavam a circulação e publicação de informação e, deste 

modo, o acesso à esfera pública. 

Levar debate público sobre as colônias encontrava entraves e limites na própria estrutura 
do regime, na censura de imprensa, no controle das instituições e na criação e 
fortalecimento da polícia política (...). A censura à imprensa foi instituída, em junho de 
1926, logo após o golpe de maio e estendida depois ao campo das artes e aos meios de 
comunicação em geral. O rádio, o teatro, o cinema e, a partir de sua instalação em 
Portugal, a televisão foram objeto de censura crescente e sistemática (...). Tal sistema 
repressor, que se manteve até a Revolução dos Cravos de 1974, tinha como alvo 

                                                 
48

 Com os primeiros sinais a surtirem efeito no seio da sociedade a partir de 1926, os serviços de censura foram 
formalmente instituídos em 1933, visando todos os assuntos políticos e sociais tidos como de não livre circulação 
e publicação. O exercício da censura esteve a cargo da Direcção Geral dos Serviços de Censura criada em 1933, 
em substituição às Comissões de censura que o vinham assegurando inicialmente, tendo sido exercido, 
sucessivamente, pela Direcção dos Serviços de Censura, a partir de 1935, e com alargamento de suas 
competências em 1936 para cobrir, tanto aspectos ligados à fundação, circulação, distribuição e venda de 
publicações quanto à superintendência dos núcleos regionais de censura. Criado o Gabinente de Coordenação dos 
Serviços de Propaganda e Informação, em 1940, junto à Presidência do Conselho de Ministros e sob a presidência 
do respectivo ministro, a Direcção dos Serviços de Censura passou, em 1944, do Ministério do Interior, onde 
permanecera desde a sua criação, para a tutela do Secretariado Nacional de Informação. Em 1972, a Direcção dos 
Serviços de Censura foi transformada na Direcção Geral da Informação e a “censura” passou a designar-se 
“exame prévio”. Cf. DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CENSURA. Fundo da Direcção dos Serviços de Censura 
1929-1974. Arquivo Nacional Torre do Tombo. Disponível em: 
http://www.aatt.org/site/index.php?op=Nucleo&id=1494. Acesso em: 11/28/2011 9:13 PM. 
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questões políticas e militares, mas penetrou o universo moral e religioso, a conduta 
individual e o comportamento cotidiano (THOMAZ, 2002, p. 88-89). 

A estrutura repressiva do Estado colonial, com ênfase no Estado Novo, teria sido 

assimilada, com devidas adaptações, pelo Estado moçambicano pós-independente desde os 

primórdios da revolução como recurso para conter o empreendimento colonial durante a guerra 

(1964-1974) e, após a independência (a partir de 1975) ou mesmo durante a guerra, para limitar a 

liberdade e toda a espontaneidade dos indivíduos na sociedade, sobretudo os chamados 

reacionários, assim definidos pela política do governo segundo as circunstâncias e as 

necessidades e não, muitas vezes, por revelarem qualquer subversão que atentasse contra o 

regime. Seus alicerces no período pós-independente sempre estiveram enraizados no Serviço 

Nacional de Segurança Popular (SNASP)49 que, criado em 1975 (Decreto-Lei n. 21/75, de 11 de 

outubro), foi substituído em 1991 pelo Serviço de Informações e Segurança do Estado – SISE 

(Lei n. 20/91, de 23 de Agosto) – no âmbito da tentativa de democratização do país que encontra 

suas bases na Constituição de 1990. 

Deste modo, a atuação do AHM em todo o seu percurso histórico, quer no período 

colonial quer após a conquista da independência, sempre esteve condicionada aos pressupostos de 

censura e controle estatal sustentados pela estrutura repressiva do Estado colonial e pós-colonial. 

Este condicionante histórico na atuação do AHM teria afiançado a configuração do campo 

arquivístico moçambicano, com implicações para a gestão, recolhimento, preservação e acesso 

dos documentos gerados pela administração pública, nos seus diferentes níveis de organização, 

bem como para o uso social da informação arquivística de natureza pública dependente da 

censura e controle estatal. 

Ribeiro (1995) sintetiza a especificidade das polícias políticas criadas no contexto do 

novo modelo de Estado que emerge na Europa em resposta à crise das instituições liberais, nos 

seguintes termos: 

1. Especializada na prevenção e repressão de atitudes e comportamentos dos cidadãos 
que não se enquadram na ideologia e no conceito de ‘ordem’ definidos pelo Estado; 

                                                 
49

 Ligado umbilicalmente às estruturas da FRELIMO e das Forças Populares de Libertação de Moçambique 
(F.P.L.M.) o SNASP – diretamente dependente do presidente daquela – tinha entre seus objetivos, a necessidade 
de “assegurar a continuação do processo popular dirigido pela FRELIMO e de consolidar a Independência e 
Unidade Nacionais, e todas as victórias do Povo Moçambicano conquistadas através dos duros sacrifícios de treze 
anos de luta político-militar para garantir o triunfo do Poder Operário-Camponês”, refere o Decreto-Lei n. 21/75, 
de 11 de outubro. 
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2. Organismo distinto de punição-repressão e instrumento de prevenção-dissuasão; 
guardiã da ideologia oficial define-se como instância de vigilância omnipresente e 
omnisciente dos cidadãos, radicando-se tanto numa lógica de neutralização e 
eliminação de todas as formas de contestação quanto numa preocupação, 
complementar, de prevenir e evitar ulteriores desvios à ‘ordem’ que o regime 
encarna; 

3. Especialização na prevenção e repressão de crimes políticos associada à atribuição 
de amplos poderes dilatados, vagamente definidos, difusamente regulamentados e 
sempre enunciados de forma imprecisa para garantir-lhe, na prática, uma extensa 
margem de manobra e contornar a moldura jurídica definida; 

4. Poder processual em matéria de crimes políticos (arbítrio policial sem fiscalização 
judicial) acentuado pelo carácter tendencialmente secreto das suas actividades e da 
sua composição; 

5. Poder centralizado de efectuar prisões baseado em amplas competências instrutórias 
que lhe possibilita decidir quem deve ou não permanecer em liberdade; 

6. Carácter centralizado de sua subordinação hierárquica à cúpula governamental, 
através do Ministro do Interior nos países estudados – Alemanha de Hitler, Itália de 
Mussolini e no Estado Novo português. (Ibid., p.35-36) 

Parece essencial – como forma de cotejar as características do Estado em Portugal com a 

realidade moçambicana – destacar que, no processo de conformação do novo modelo de Estado 

em Moçambique e, desde logo, no seio do amplo e heterogêneo conjunto das forças vivas que 

levaram a cabo a luta de libertação nacional, o propósito de contenção e repressão de movimentos 

considerados subversivos à ordem revolucionária funcionou sempre como um esteio unificador, 

como, aliás, se pode observar na gênese do regime do Estado Novo em Portugal. Com efeito, 

apesar dos mecanismos repressivos postos em marcha, quer durante o regime colonial quer na 

experiência revolucionária – ambos em Moçambique –, o problema da ordem, bem como a 

solução de todas as múltiplas contradições econômicas e sociais existentes exigiram um tipo novo 

de Estado que operasse uma profunda redefinição do papel político da violência. Um Estado em 

que se contemplasse uma espécie de abertura e uma forma específica de pacificação e 

conciliação. 

2.2. Desagregação do sistema colonial, criação da FRELIMO e das bases do modelo de 
Estado pós-colonial em Moçambique 

O caráter radical do sistema colonial português em relação às colônias criou um 

sentimento de revolta nestas, resultando na sua desagregação interna. A desagregação interna do 

sistema acompanhada por um sentimento de revolta generalizou-se, ganhando uma expressão 

territorial que caracterizou o surgimento do movimento associativo e de manifestações culturais 

de várias índoles nas primeiras três ou quatro décadas do século XX, consubstanciando uma 
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forma pacífica de resistência através de atividades políticas nacionalistas e de manifestações que 

denunciavam a situação colonial. 

O sentimento de revolta generalizado em todo o território moçambicano transformou-se 

numa força motriz, cuja capitalização se deu inicialmente na forma de associativismo50 de ajuda 

mútua e de defesa dos interesses das comunidades e, num segundo momento, como 

consequência, na criação de movimentos políticos nacionalistas com a feição de partidos 

políticos51 em alguns países vizinhos e que pouco depois se fundiram, dando origem à criação da 

Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), num terceiro momento. Trata-se de uma 

Frente com uma composição heterogênea que aglutinava todas as forças nacionalistas 

pertencentes a vários grupos etnolinguísticos e raciais provenientes de todas as regiões do 

território moçambicano. Estes três momentos constituíram-se em passo importante e embrionário 

do nacionalismo moçambicano na luta pela independência nacional e sucederam o de resistência 

armada pré-colonial travada pelos estados pré-coloniais contra a ocupação colonial. 

Em conjunto, esses momentos esboçam a identidade fundada no território moçambicano 

e na diversidade etnolinguística, numa relação do indivíduo com a unidade política referida não 

somente no território comum, mas também no sofrimento comum que tem sua origem na 

violência multifacetada do sistema colonial. 

Os fundamentos da construção do Estado moçambicano encontram-se consubstanciados 

não somente no Estado colonial, como foi descrito acima, mas também na revolução nacionalista 

moçambicana de inspiração socialista apoiada num partido único, cujos princípios encontram-se 

vinculados à ideologia marxista-leninista. Com efeito, faz jus que nos concentremos, nesta parte 

do trabalho, na análise e descrição do Estado colonial e do regime revolucionário em seus 

aspectos relevantes à nossa pesquisa, considerando as rupturas ou continuidades e, até mesmo, 

radicalidades supostas pela independência e pela revolução, bem como pelos contornos 

específicos da construção da nação. Feita a descrição do ideário colonial português e situada, de 

                                                 
50

 Entre as associações, destaca-se o Núcleo de Estudantes Secundários de Moçambique (NESAM), o movimento 
dos estudantes africanos da Casa do Império situada em Portugal que culminou com a criação do Centro de 
Estudos Africanos, em 1951. Para mais detalhes sobre o movimento associativo em Moçambique, seu significado 
e conteúdo, Cf. Hedges (1999); Chilundo (1997). 

51
 Caracterizando o início do movimento nacionalista – chamado por Andrade (1989) de proto-nacionalismo – 
resultante do movimento associativo das décadas de 1920 e 1930, podemos destacar, nesse quadro, Mozambique 
African National Union (MANU) criado no Quénia em 1961; União Democrática Nacional de Moçambique 
(UDENAMO) criado em 1960 na Rodésia do Sul (hoje Zimbabwe) e transferido para Tanganica em 1961; União 
Nacional Africana de Moçambique Independente (UNAMI) criado em 1961 em Niassalândia (hoje Malawi). 
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forma pontual, a estrutura estatal na colônia na parte anterior, nesta, portanto, pretendemos trazer 

elementos que configuram o momento embrionário da construção do Estado pós-colonial em 

Moçambique e descrever as suas características nos seus distintos momentos de construção até à 

atualidade. 

Considerando o termo socialismo como uma arma ideológica usada para o exercício de 

poder e que comporta significações variadas, ambivalentes e até contraditórias, Cascão (1992) 

observa que o socialismo tem sido objeto de manipulação por monárquicos e republicanos, 

esquerdas e direitas, conservadores, radicais, comunistas, etc. A prova disso – afirma ele – seria a 

sua propagação desenfreada durante o século XX e a falta de exatidão na definição de seu 

conteúdo. 

A FRELIMO nasce como uma frente aberta à participação de todas as camadas sociais 

patrióticas. Com efeito, concebe sua estratégia frentista em referência ao caráter uno do grupo 

dos revolucionários que se concebem e se identificam como representantes dos interesses das 

massas populares. Portanto, a unidade no seio da FRELIMO exprime a concepção da luta 

anticolonial e configura o discurso político desta Frente. As aspirações marxistas do nacionalismo 

da FRELIMO se assentam nas condições históricas específicas do colonialismo português e na 

situação internacional caracterizada pela Guerra Fria (1945-1991) – um período fortemente 

polarizado, ou melhor, bipolarizado – e pelo crescimento do movimento dos países não-

alinhados. Com efeito, o socialismo moçambicano caracterizou-se como uma estratégia coletiva 

de sobrevivência. 

De orientação difusa, o nacionalismo moçambicano representado pela FRELIMO 

caracteriza-se pela sua recorrente denúncia dos erros e exageros decorrentes do regime 

colonialista português, sendo norteado por princípios do nacionalismo republicano, numa 

perspectiva associada ao legitimismo, cuja força e identidade ideológica se foi desvanecendo 

(apagando) no final da década de 1980, início da década 1990. A orientação difusa do 

nacionalismo moçambicano decorre de apoios multifacetados de países socialistas no combate ao 

colonialismo e ao sistema capitalista, considerados inimigo comum por ambos. Aliás, foram 

alguns governos de países hostis ao avanço do socialismo em Moçambique que, apoiados em 

princípios capitalistas, viriam a reduzir a intensidade do projeto de construção do Estado de 

caráter socialista. Ao sustentar um movimento interno, a Resistência Nacional Moçambicana 

(RENAMO), que orientou o alastramento da guerra que culminou com a deterioração da 
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economia nacional após a independência, esses governoss contribuíram para a derrocada da 

estratégia de desenvolvimento socialista que, ainda na sua fase embrionária, já vinha se 

depreciando no seio da sociedade moçambicana devido a erros e exageros revolucionários. 

Paradoxalmente, a FRELIMO como um movimento nacionalista incorporava, em seus 

objetivos de luta pela independência e de criação da nova sociedade, o desmantelamento das 

estruturas tradicionais, o que incluía a eliminação de aspectos da cultura tradicional considerados 

negativos, bem como a valorização da consciência nacional em detrimento à consciência tribal 

que devia ser combatida. Neste contexto, do ponto de vista de relacionamento com o sistema 

sociocultural, a FRELIMO era seletiva em seu modelo revolucionário, excluindo e combatendo o 

que considerava incompatível ao sistema, portanto, sob a inclusão do que fosse compatível a ele. 

Como observa Manuel (1997, p. 50), “[...] o sistema revolucionário pretendeu desenvolver um 

modelo de sociedade sem ter como substrato a realidade sócio cultural objetivamente 

considerada, reeditando desse modo a exclusão de valores culturais que buscavam se exprimir no 

novo contexto.” 

Esta situação revela um processo conflituoso na coexistência do movimento nacionalista 

com o poder tradicional subjacente à construção de uma “identidade nacional”, em que a 

incorporação de elementos da modernidade ganha centralidade na reinterpretação da tradição. 

A direção da FRELIMO estava consciente da persistência das estruturas. Aprendera, no 
conflito com os chefes tradicionais, sua capacidade de sobrevivência e seus efeitos 
reativos. Por isso, sua preocupação no plano da confrontação cultural era a de ‘cortar o 
cordão umbilical’ com a sociedade colonial e, no conceito de ‘sociedade colonial’, se 
incluía o seu prolongamento político, o poder tradicional: tudo quanto vinha do passado 
de dominação devia ser questionado e combatido”. A experiência da confrontação com 
os ‘chairmen’ teve uma leitura essencialmente política e conduziu a uma 
conceitualização bipolar do colonialismo e, portanto, do inimigo. (CABAÇO, 2007, p. 
401). 

O desenvolvimento dessas medidas fez da FRELIMO um movimento nacionalista que 

evoluiu para um movimento revolucionário ou, como melhor esclarece Manuel (1997, p. 50), “de 

vanguarda combatente a partido de vanguarda”, consubstanciada na adoção do marxismo 

leninismo como doutrina do partido. Em grande medida, as bases do modelo, lucidamente 

descritas por Manuel (1997), foram concebidas em nome de uma dinâmica para eliminar o 

predomínio da cultura, valores, princípios e instituições decadentes e, sobretudo, de uma 

mentalidade de resolver problemas, sendo dirigidas com maior profundidade para a área a Sul de 

Moçambique (principal cenário da revolução), que durante todo o processo de colonização até ao 
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fim da guerra de libertação nacional esteve sob a influência direta do sistema colonial. Esta 

tendência, não deixa de ser uma tentativa de eliminação de todas as variáveis desconhecidas e 

difíceis de ancorar para acomodar apenas as variáveis conhecidas e fáceis de controlar. 

Na verdade, como observa Coutinho (2008) ao analisar a dualidade de poderes no 

âmbito do marxismo em que implica a supressão de um dos dois poderes, essas medidas 

revolucionárias refletem a visão marxista na qual “a transição ao socialismo implica uma 

explosão insurrecional e uma ruptura súbita e violenta com a ordem” (Ibid., p. 21) anterior, nesse 

caso colonial, acompanhada necessariamente por uma ditadura enérgica que de imediato procura 

destruir e suprimir os restos das antigas instituições. (Ibid., p. 23) 

Assim, por definição, este Estado em gestação não teve sua gênese nas relações sociais 

concretas e compreendeu-se como uma entidade em si, ou seja, um Estado de classe que “não é a 

encarnação da razão universal, mas sim uma entidade particular que, em nome de um suposto 

interesse geral, defende os interesses comuns de uma classe particular”. (COUTINHO, 2008, p. 

19). Nesse sentido, ainda com base em Coutinho e nos termos descritos no capítulo anterior, em 

sua realização como Estado de classe “despolitiza a sociedade, apropriando-se de modo 

monopolista de todas as decisões atinentes ao que é comum (ou universal)” (Ibid., p. 20), numa 

perspectiva em que a política constitui uma esfera restrita e a “sociedade civil” uma esfera 

despolitizada, puramente privada. 

Para a FRELIMO, conceber o Estado de forma “restrita”, como Marx e Engels haviam 

feito entre 1848 e 1850, e empreender uma ruptura súbita e violenta na formulação da revolução 

socialista sem contemplar a possibilidade de renovar essa doutrina, era suficiente para enfrentar a 

dualidade de poderes com que se defrontava rumo ao socialismo. Esta posição de “continuidade” 

que encarna “fidelidade” a uma etapa específica da doutrina marx-engeliana sem renovação, no 

entanto, reflete o conceito leniniano de dualidade de poderes – apontado por Coutinho (2008)52 – 

inserido no quadro da concepção “restrita” do Estado e da visão “explosiva” da revolução em que 

a essência do Estado reside em seus aparelhos coercitivos e repressivos. 

As bases do modelo revolucionário de Estado foram criadas durante a luta de libertação 

nacional (1964-1974) nas chamadas zonas libertadas, situadas ao Norte do país e que constituíam 

                                                 
52

 Coutinho refere que Lenin e os Bolcheviques, numa tendência de generalizar as características da Revolução de 
1917, jamais se libertaram completamente da visão restrita dos escritos de Marx e Engels em 1848-1850, C.f., 
Ibid., p. 29-42. 
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um verdadeiro ‘Estado dentro do Estado’. Constituídas por um território (a área libertada), 

população, exército (a guerrilha) e ‘governo’ (a FRELIMO) – elementos básicos de um Estado –, 

as zonas libertadas, como um modelo de Estado e de sociedade que inspirou a governança da 

FRELIMO em todo o país, tinham, tal como foi entendido por Manuel (1997), órgãos centrais e 

locais – como Comitê Central (função legislativa), Comitê Executivo (função executiva) e os 

vários departamentos (áreas de educação, saúde, agricultura, defesa e segurança, as quais eram 

exercidas ao nível local pelos comitês e secretariados locais nos respectivos escalões e no âmbito 

de suas competências) – que, compondo a estrutura da FRELIMO e implantados na extensão 

territorial sob seu controle, em conjunto, exerciam funções estatais. 

[...] quando a FRELIMO tomou o poder tinha feito sua opção política, tinha adotado e 
testado um modelo de Estado e Sociedade nas zonas libertadas e que, com a conquista da 
independência, restava-lhe apenas a tarefa de estender o modelo à parte do território 
nacional que não fora atingida pela guerra. (Ibid., p. 51).  

Portanto, fica evidente que durante o período pré-revolucionário, enquanto o aparelho 

oficial permanecia em poder do sistema colonial, a FRELIMO enquanto uma frente que 

compreendia uma classe que pretendia implantar o novo sistema social, embora ainda não 

dominando a totalidade do país, concentrava efetivamente uma parte importante do poder do 

Estado. 

Como bem coloca Coutinho à luz do desenvolvimento de alguns conceitos básicos do 

núcleo fundamental da teoria marxista em sua gênese, num contexto de escassa participação 

política e do exercício da ação do proletariado através de vanguardas combativas pouco 

numerosas, atuando na clandestinidade, justificava a prevalência do aspecto coercitivo do Estado 

como reflexo da ausência de clareza das múltiplas determinações do Estado, supondo assim uma 

teoria restrita do Estado que correspondesse à existência efetiva de um Estado restrito. 

Ao contrário de uma perspectiva restrita do Estado, portanto, pensamos que a realidade 

encontrada em Moçambique após a independência e durante a suposta transição ao socialismo 

operava numa época histórica e num âmbito geográfico que exigiam uma efetiva “ampliação” do 

Estado que transcendesse a perspectiva de “comitê das classes dominantes” e do poder coercitivo. 

Apenas numa perspectiva de ampliação do Estado poderia se incorporar mecanismos de 

legitimação e obtenção do consenso baseados em instituições como parlamento eleito por 

sufrágio universal, partidos políticos legais e de massa, entre outros traduzidos na ação efetiva de 

numerosos e potentes sindicatos profissionais e de classe – algo que traduziria uma autêntica 
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“socialização da política” baseada em movimentos de massa que ampliam a luta travada entre 

burocracias administrativas e policial-militares que até hoje têm monopolizado o aparelho do 

Estado. 

Estes aspectos formais de estrutura e funcionamento que caracterizaram o momento 

embrionário do Estado em Moçambique, sob o modelo revolucionário, manifestaram-se 

substancialmente no âmbito dos princípios e conceitos que emergiram mais tarde e nortearam o 

funcionamento do Estado, conforme são descritos logo a seguir. 

A criação do governo de transição, em 1974, como corolário da assinatura dos Acordos 

de Lusaka em 7 de setembro do mesmo ano, constitui um momento importante que veio 

confirmar, não somente o fim da guerra de libertação nacional e do sistema colonial em 

Moçambique, mas também o inicio da expansão do modelo revolucionário de organização do 

Estado e da sociedade. Com efeito, durante o período de transição foram criadas as estruturas do 

“partido-Estado” nos locais de trabalho e de residência sob a designação de “grupos 

dinamizadores” – hoje designados por “células do partido” –, medidas de controle de circulação 

de cidadãos inscritas nas “guias de marcha”. Este processo de expansão do modelo 

revolucionário ao resto do país, tornado efetivo ainda durante a transição, ocorre num momento 

em que a FRELIMO gozava de maior prestígio e legitimidade no seio da população, tornando-se 

numa força hegemônica. 

O conjunto de medidas de controle aqui referidas reforça a estrutura repressiva do 

Estado assimilada a partir do sistema colonial, com impacto sobre a instituição arquivística 

pública que permanece sem estrutura e modelo de organização sustentáveis como forma de 

sustentar as estratégias de poder da elite política. 

Decerto, a FRELIMO teve um clima favorável durante todo o período da luta armada, 

sobretudo na fase final do sistema colonial. De igual modo, teve poder suficiente para implantar e 

expandir um modelo de organização de Estado que se consubstanciou na transferência efetiva do 

poder, no direito de elaborar e promulgar a Constituição de 1975 e de presidir o ato solene da 

proclamação da independência nacional, consolidado com o inicio do funcionamento dos órgãos 

do Estado recém-criados (Conselho de Ministros e ministérios). O poder na implantação e 

expansão do modelo de organização do Estado e de sociedade incluiu a capacidade de destruição 

sistemática do Estado colonial e de sua estrutura colonial. No entanto, em que pese o que o 

modelo pretendia, no lugar de desmantelar todas as suas características e abolir todos os métodos 
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e formas de organização e funcionamento do Estado colonial, a nova estrutura governamental 

assimilou-os em muitos dos seus aspectos negativos. 

Aliás, em 1976, um ano após a implantação do novo modelo de Estado a FRELIMO 

constatou, conforme observa Manuel (1997), a existência de dificuldades de várias ordens, 

sobretudo a dificuldade em romper com as estruturas e métodos da administração colonial, aliada 

à falta de experiência na direção do Estado ao nível de todo o país e ao enfraquecimento da 

disciplina revolucionária por parte de alguns dirigentes da FRELIMO. Dessas constatações, 

deriva a necessidade de alianças (a aliança operário-camponesa) que concorrem para a 

identificação de inimigos internos, quais sejam, os que aparentavam comportamentos estranhos 

aos padrões ético-revolucionários. Em face dessas dificuldades, e visando a consolidar o modelo 

revolucionário de Estado, a FRELIMO definiu princípios que deveriam nortear a organização e 

funcionamento do Estado, designadamente: 

• “Primado da política sobre a técnica” em que as opções e critérios políticos se 
sobrepõem às opções e critérios técnicos; 

• “Papel dirigente do partido” em que o partido dirige o Estado e a sociedade, 
valendo-se deste como instrumento de materialização de suas decisões que gozam 
de precedência sobre as decisões do Estado; 

• “Unidade do poder” que consiste na rejeição do princípio da divisão de poderes, 
considerando a necessidade de aplicação uniforme das leis à escala nacional (cada 
unidade territorial constitui uma ‘totalidade miniaturizada’) e o conceito de ‘maioria 
qualificada’ traduzida na personificação de toda a classe trabalhadora no dirigente 
investido do poder desta; 

• “Centralismo democrático” que consiste na necessidade de preservação do poder, 
evitando sua dispersão e fragmentação que podem conduzir à sua perda; 

• “Dupla subordinação” em que uma entidade subordina-se a dois níveis de natureza 
diferentes e; 

• “Intervenção do Estado na economia” que compreende a planificação centralizada 
da economia através de um aparelho de direção, ou seja, sob a orientação do Estado. 
(MANUEL, 1997, p. 58-60). 

Com exceção do último, quase todos estes princípios, com maior ou menor incidência, 

continuam a orientar a organização e funcionamento do Estado em Moçambique. 

Manuel (1997) refere-se à consolidação das estruturas do Estado que se verifica, em 

1977, com a criação das assembleias, estruturação dos órgãos executivos do Estado e a criação 

formal dos órgãos de defesa e segurança. Também se refere à emergência de novas tendências a 

partir de 1979 em que, entre outras, o conceito de unidade perde a carga ideológica para 

considerar a unidade nacional como unidade na diversidade e, bem assim, “os critérios através 



143 
 

 
 

dos quais se considerava o indivíduo ‘cidadão nacional’ também perderam o viés ideológico de 

que estavam impregnados e passam a ser mais abrangentes e objetivos” (Ibid., p. 64). 

No fundo, as novas tendências referidas por Manuel (1997) constituíam uma forma de 

antecipar os sinais de crise que, entretanto, associada, entre outros, à falta de alterações 

estruturais ao nível das estratégias adotadas e num contexto em que já era visível a defasagem do 

modelo em relação a realidade, não foi possível evitar o esgotamento do modelo revolucionário. 

Não menos importante, na defesa da política revolucionária, a FRELIMO não se fez à 

altura dos postulados da revolução marxista descrita por Coutinho (2008) – de Marx e Engels que 

encarna momentos de continuidade e de renovação – para perceber que a materialidade 

institucional do Estado em sua natureza de classe não se limita nos aparelhos repressivos e 

burocrático-executivos – concepção restrita do Estado como um “comitê executivo” em que o 

domínio da classe é exercido através de coerção (como ‘poder de opressão’) –, mas incorpora 

também mecanismos de legitimação e obtenção do consenso que asseguram a governança 

encarnados nas novas instituições inscritas no seio dos modernos aparelhos de Estado. 

Numa sociedade como a moçambicana, onde não se desenvolveu uma sociedade civil – 

nem forte nem autônoma –, a esfera do ideólogo se manteve – e quase se mantém até hoje – 

umbilicalmente ligada e dependente da “sociedade política”, sendo a luta de classe travada 

predominante e quase exclusivamente em vista da conquista e conservação do Estado em sentido 

estrito; em outras palavras, quase que não se verifica uma relação equilibrada entre “sociedade 

política” e “sociedade civil”, verificando-se um Estado “restrito” cujo movimento revolucionário 

se expressa através do que Gramsci denomina de “guerra de movimento” na qual, ao contrário da 

“guerra de posição” em que a conquista de espaços se faz no seio e através da sociedade civil, 

ocorre quase sempre “choque frontal”, “explosivo” e concentrado no tempo. A classe que se 

encarna na FRELIMO como movimento revolucionário que conduziu a transformação da 

sociedade, antes de ser dirigente já era dominante algo que, conforme Gramsci, na lúcida leitura 

de Coutinho (2008), é desproporcional à obtenção de uma ampla hegemonia que deve preceder a 

tomada do poder. 

Para melhor entender os fatores da crise que resultaram no esgotamento do modelo vale 

recorrer a Manuel (1997), para quem, 

O modelo político adotado pelo vitorioso núcleo revolucionário da FRELIMO começou 
sendo excludente em relação a largas camadas da população e includente em relação as 
camadas que ela elegera para a sua base de alianças. A postura excludente da Frente, 
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respaldada pelos princípios de organização e funcionamento do Estado, contidos no 
modelo, inviabilizaram a operacionalização do modelo, de que resultou sua crise e 
esgotamento [...] Contribuíram para a eclosão da crise, para além da ineficiência do 
estado e do contexto internacional adverso, problemas ‘cogênitos’ que o próprio modelo 
portava (Ibid., p. 80). 

Frcassada a estratégia de desenvolvimento socialista, o fim da década de 198053 e início 

da década de 1990 irá se caracterizar por medidas reformistas de reajustamento estrutural – 

Programa de Reabilitação Econômica (PRE), em 1987, e, o Programa de Reabilitação Econômica 

e Social (PRES), em 1990 –, consubstanciando uma mudança do papel do Estado por um lado e, 

apontando caminho para uma economia de mercado baseada na iniciativa privada, contrária à 

economia centralizada baseada na iniciativa do Estado, de outro. 

Atraída para o comunismo por diferentes razões – circunstâncias históricas da luta de 

libertação nacional contra o imperialismo; heroísmo da resistência dos partidos comunistas – a 

elite revolucionária moçambicana, como se pode depreender, viria a dar os primeiros sinais de 

seu abandono (pelo menos formalmente e em relação ao seu caráter tradicional de repressão), 

entre 1984 e 1985, sobretudo em 1989, durante o V Congresso da Frelimo, culminando com a 

adoção da nova constituição em 1990, em parte, como resultado da pressão exercida pela 

RENAMO. Estes acontecimentos tiveram um relevo substancial na edificação do Estado e da sua 

estrutura administrativa ao contribuir para que houvesse uma descentralização gradual, bem 

como a consolidação das relações regulares entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, dois 

aspectos consubstanciados na reforma lançada em 2000 e implementada entre 2001 e 2011. 

Vários aspectos confluíram na derrocada do modelo socialista ainda na sua fase de 

gestação. Um dos erros crassos cometidos foi a construção do Estado que, em sua organização, 

sempre se confundiu com o partido e, não raras vezes, este com o próprio governo cuja 

composição reflete afinidades – políticas, sócio-econômicas e regionais – resultantes de 

interesses particulares que se sobrepõem ao interesse nacional. Trata-se de uma tendência em que 

se observa a concentração do poder na direção do partido que toma decisões de âmbito 

governamental e permite que indivíduos do partido ostentem posições e conteúdos de trabalho 

tanto no partido quanto na direção do Estado sem distingui-los e não só, como também sempre 

                                                 
53

 A partir de 1983 o IV Congresso da Frelimo reconhece publicamente a centralização excessiva do sistema de 
administração do Estado, destacando o seu sobredimensionamento ao nível central e a sua fraqueza ao nível das 
províncias e distritos. 
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faltou clareza na distinção dos poderes Executivo, Legislativo e Judicial, em todo o processo de 

construção do Estado, fundamentalmente até 1990. 

Em suma, o funcionamento do Estado fundado na coerção que prevalece como uma 

forma de poder mais essencial – sem um complemento fundado no consenso – para a 

conservação do poder da elite política contribuiu para o insucesso do modelo socialista e tem 

implicações nas reformas do Estado iniciadas nos finais dos anos 1980 e inicio dos anos 1990. A 

partir de Gramsci, entretanto, entendemos que o domínio através da hegemonia intelectual e 

moral baseado em organizações verdadeiramente de massas e no desenvolvimento de instituições 

e da cultura de classe (instituições e organizações como alicerce da nova ordem moral e 

intelectual) constitui a forma de poder que garante estabilidade e fundamenta o poder num 

consentimento e aquiescência de largo alcance. 

As instituições arquivísticas públicas fazem parte de um conjunto de instituições que 

concorrem para o fomento das diferentes formas pelas quais os indivíduos organizam suas 

experiências na sociedade no sentido da constituição de uma identidade de classe, respaldadas 

pelos princípios e pelas demandas sociais de transparência administrativa e acesso à informação 

governamental, bem como de produção de conhecimento em sua organização e funcionamento. 

Nesse âmbito, a institucionalização jurídica da organização das instituições arquivísticas promove 

a ampliação do Estado e, por conseguinte, o fortalecimento da cidadania. 

O marco das transformações em curso no país desde 1990 deveria sugerir uma 

reconfiguração do cenário arquivístico moçambicano. Todavia, não se visualizam elementos que 

indiquem alterações significativas, consubstanciadas numa dimensão legal inédita sobre o direito 

constitucional à informação, bem como na ampliação das demandas sociais pela transparência e 

pelo acesso à informação governamental. 

Lugar de um determinado tipo de memória confirmada pelo Estado, a quem se destina o 

seu uso burocrático e a sua garantia de acesso à sociedade, as instituições arquivísticas 

contribuem na construção do patrimônio histórico-cultural que pressupõe valores norteadores de 

políticas públicas dentro de uma estrutura política e social dominantes. Atores informacionais em 

suas ações arquivísticas, as instituições arquivísticas configuram diversas formas de organização 

e um certo dinamismo na sociedade enquanto expressão e causa das alterações na atuação do 

Estado, resultando em políticas públicas arquivísticas na busca por novas formas de governança e 

de estruturação de diversas redes sociais. No contexto moçambicano, entretanto, as ações e atores 
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informacionais enquadram-se numa visão paternalista de Estado em que a crítica na produção do 

conhecimento arquivístico, que se mostra premente para ampliar a visibilidade da instituição 

arquivística enquanto agente de políticas públicas arquivísticas, é vista como uma subversão em 

relação ao Estado. 

Em que pese a estrutura repressiva do Estado herdada do sistema colonial e seus 

diversos mecanismos de controle, falta um modelo de instituição arquivística na estrutura estatal 

moçambicana que estabeleça uma estrutura organizacional dos arquivos e contribua para o 

desenvolvimento de programas de gestão documental na administração pública com 

consequências na preservação e uso social da informação arquivística de natureza pública. Nesse 

âmbito, se, por um lado, o AHM encontra obstáculos para exercer uma liderança arquivística 

junto à estrutura político-administrativa do Estado, de outro, limitam-se as possibilidades de 

políticas públicas arquivísticas no plano nacional como veremos no capítulo a seguir. 

2.3. Estrutura administrativa do Estado pós-colonial e suas características 

Transpondo a então necessidade de reforço da racionalidade burocrática do aparelho 

estatal colonial e de desenvolvimento da política de integração institucional das práticas 

socioculturais nativas preconizada pelo sistema colonial, em 1975, com base no Art. 55 da 

Constituição de 1975 e, sucessivamente, em 1978, nas leis 5/78, 6/78, 7/78, de 22 de abril, 

emerge um sistema de governação na estrutura administrativa moçambicana baseado em três 

níveis – nacional, provincial e local (distritos e localidades) –, em substituição à estrutura 

administrativa colonial. Com efeito, em 1978, as Câmaras Municipais e Juntas Locais foram 

dissolvidas para dar lugar aos Conselhos Executivos de Cidade que passaram a integrar as 

Direções, Serviços e outros órgãos e unidades ou empresas das Câmaras Municipais (Lei n. 

6/78)54. E nessa estrutura de organização do Estado, entretanto, os órgãos provinciais e locais, 

fundados nos princípios da centralização e concentração administrativas que caracterizavam a 

                                                 
54 Em 1978, remetendo-se à Lei n. 6/78, de 22 de abril, o AHM exigia, por meio de correspondência, a todos os 

serviços do aparelho do Estado o cumprimento de determinações legais em relação à necessidade de envio da 
documentação do período colonial das Câmaras Municipais extintas. Essa exigência demonstrada na 
correspondência do AHM e cuja sequência mostra insistência, revela dificuldades na atuação desta instituição, 
nesse caso, em relação ao recolhimento de acervos. E essas dificuldades se revelaram ainda mais após as 
competências dadas ao AHM em 1981 (Diploma Ministerial de 29 de Outubro) para o recolhimento e, bem assim, 
na execução dessas competências, resultando em lacunas no recolhimento de acervos em que parte dos 
documentos do período colonial permaneceram nas respectivas repartições públicas sob os mais diversos riscos de 
preservação que, em alguns casos, ditaram a destruição dos documentos que não foram recolhidos. 
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Constituição da República Popular de Moçambique de 1975, eram desprovidos de poder de 

decisão mesmo em matérias de caráter local, limitando-se a receber e executar as ordens e 

decisões de nível central, como se pode deduzir da análise do Art. 7 da Lei 5/78 do capítulo IV 

das competências do governador provincial. 

Fortemente centralizado – um caráter herdado do regime colonial – o Estado 

moçambicano em todo o seu percurso histórico sempre se sobrepôs a todas as formas de 

organização das comunidades e das instituições, sobretudo a instituição arquivística que se 

apresenta sem um modelo sustentável de organização e funcionamento em nível nacional, muito 

menos competências sobre questões técnico-científicas inerentes ao seu campo de atuação. 

A então estrutura administrativa do Estado de 1975 fundada na necessidade de reforço 

da unidade nacional e da liderança do partido único permanece atual, com pequenas alterações, 

sendo sustentada em bases teóricas e operacionais do modelo de administração pública 

marcadamente vertical e extremamente hierárquico55 que, ao contrário do sistema de 

administração moderna (horizontal), implica ainda uma acentuada distância entre o 

administrador-chefe e os subordinados, mesmo próximos, bem como a obstrução na difusão de 

informações. Trata-se de uma configuração baseada nos postulados do modelo revolucionário 

moçambicano que, ao assimilar o modelo de administração colonial, se ressente dos efeitos da 

ruptura com este, ao mesmo tempo em que reproduz e mantém o patrimonialismo e o alto grau 

de centralização estatal herdados do sistema colonial. (NHARRELUGA, 1999) 

Como descrito acima, em sua gênese e funcionamento, o Estado moçambicano é, por 

natureza, centralizado, numa perspectiva histórica em que a sua organização administrativa 

esteve vinculada aos critérios de administração e planos de governo estabelecidos e traçados pela 

e para a metrópole. Trata-se de um caráter inscrito dentro de uma tendência de assimilação em 

relação à organização administrativa do Estado que transpõe o período de colonização e se 

configura no âmbito do Estado independente (CISTAC, 2009; THOMAZ, 2001), embora numa 

perspectiva que buscará subordinar o direito à política e aos imperativos de defesa e de 

consolidação do novo sistema de governança e desenvolvimento, o socialismo, na construção de 

novas relações sociais. 

                                                 
55 Em princípio, uma sociedade intrinsecamente hierárquica não comporta igualdade como sua bandeira ou distintivo. 
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Nesses termos e conforme os pressupostos da administração executiva56, em 

Moçambique verificou-se “um desenvolvimento do aparelho do Estado com o cuidado de 

respeitar uma ‘legalidade administrativa’, baseado numa “estrutura da organização administrativa 

– movida pelo princípio de legalidade socialista – que se instalou progressivamente depois da 

independência da colónia” (CISTAC, 2009, p. 6). Portanto, observa-se até hoje em Moçambique, 

conforme Cistac (2009), uma relativa continuidade de regime administrativo do Estado, nos seus 

princípios organizacionais, em relação aos regimes administrativos da colônia, ou seja, modos 

organizativos herdados da potência colonial. Como lucidamente observa Thomaz (2001), 

corroborando a ideia de assimilação e continuidade, o Estado moçambicano, a exemplo de outros 

modernos estados africanos – sem depreciar o período revolucionário –, tem sua origem no 

Estado colonial, e não em experiências políticas pré-coloniais, ainda que isso implique assumir 

determinados pressupostos da assimilação ou mesmo a sua radicalização. 

As medidas engendradas pelo Estado colonial, a partir da década de 1930, além de 

imprimir uma nova forma de legitimação ao processo colonial baseada no princípio da unidade 

política entre a metrópole e as colônias (MOURÃO, 1992), buscando legitimar a ideologia do 

Estado Novo e seu sistema político, definiram a estrutura da colônia, consubstanciando uma 

dimensão legal na qual assentava a sua administração tanto na colônia quanto em Portugal. 

Portanto, a década de 1930 representa o período de organização da estrutura administrava e da 

política econômica colonial, de modo a reforçar o poder do Estado colonial e consagrar a ideia de 

uma “essência orgânica” da nação portuguesa. Consolidada e mantida ao longo da vigência do 

Estado colonial em Moçambique, esta estrutura foi adotada, com as devidas ressalvas e 

adaptações inerentes ao período revolucionário, no pós-independência. Essas ressalvas e 

adaptações representam o corpo do processo de legitimação da configuração revolucionária no 

período pós-colonial e refletem categorias sociais do mundo revolucionário, revelando mudanças 

ora decorrentes da necessidade de ruptura com o sistema anterior e exclusão de tudo quanto fosse 

incompatível com o partido – Frelimo, cuja história confunde-se com a do Estado e da 

administração pública em Moçambique – ou inclusão do compatível. 

                                                 
56

 De acordo com Hauriou (1927) citado por Cistac (2009, p. 4), a administração executiva supõe “a centralização 
das funções administrativas sob a autoridade do Poder Executivo” e, de outro, “uma separação das atribuições 
entre o Poder Executivo e o Poder Judicial no que diz respeito à própria administração do Direito”. 
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A estrutura administrativa do Estado a partir de 1975 viria a funcionar então baseando-se 

no chamado centralismo democrático, planificação centralizada, ‘estatização’ da propriedade e 

incremento do monopólio do Estado na atividade econômica (produção, comércio interno e 

externo), sob o amparo do chamado primado da política sobre a técnica, papel dirigente do 

partido e unidade do poder – tal como foi entendido por Manuel (1997) inspirado em Vieira 

(1976) –, uma espécie de princípios norteadores do funcionamento do Estado e da administração 

pública nos quais se destaca também a dupla subordinação que consiste na subordinação de uma 

entidade a dois níveis funcionais de natureza diversa (por exemplo, até meados da década de 

1980 uma direção provincial subordinava-se ao Governo Provincial e ao Ministério respectivo). 

Se o período que precede a década de 1950 foi de busca pela legitimidade da ideologia 

do Estado Novo e do seu sistema político, a partir de 1951, o Estado colonial passa a contemplar 

novas medidas consubstanciadas na Constituição do mesmo ano – que surge em revisão à de 

1933 –, adotando uma democracia liberal em substituição ao caráter, até então, 

predominantemente fascista do Estado Novo (NEWITT, 1997). Com efeito, é no bojo dessas 

medidas que Moçambique passa ao estatuto de província ultramarina. Mais ainda, Moçambique 

viria a deixar formalmente de ser uma província de Portugal, em 1972, para se tornar um ‘estado’ 

do tipo de autonomia local (Ibid., p. 459), evidenciando, até certo ponto, o enfraquecimento do 

regime de Portugal e que culminará com o golpe de Estado de 25 de abril de 1974. Portanto, a 

passagem de província ultramarina ao estatuto político-administrativo de Estado de Moçambique 

– uma mera designação honorífica de Estado – deveu-se à revisão constitucional levada a efeito 

pela Lei n. 3/71, de 16 de agosto, que preconiza que as províncias ultramarinas são regiões 

autônomas com estatuto próprio e determinados direitos, dentre eles, os de possuírem órgãos 

eletivos de governo e de legislar. A revisão constitucional de 1971 seria consagrada pela Lei 

5/72, de 23 de junho, que ao aprovar a Lei Orgânica do Ultramar assegura a realização dos 

princípios referidos na Constituição nos seus artigos 133 e 136 do Título VII da segunda parte. 

Todavia, é importante anotar que a referida autonomia das províncias ultramarinas perde 

relevância e substância pela necessidade de salvaguardar os princípios fundamentais relativos à 

“unidade da Nação e à integridade da soberania do Estado português” referidos na Constituição.57 

                                                 
57 Cf. ARQUIVO Histórico de Moçambique. Fundo do Governo Geral, caixa 520, maço “Projecto de Estatuto-Tipo 

das Províncias de Governo-Geral - 1972” 
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Com o modelo de Estado elaborado e testado nas zonas libertadas no decurso da guerra 

de libertação nacional e sua estratégia de desenvolvimento socialista formada entre 1964 e 1974, 

a Frelimo declara-se um partido marxista-leninista em 1977, em seu III Congresso58. O 

compromisso assumido com o modelo político que aponta para o planejamento centralizado e a 

função dinâmica de recursos produtivos detidos pelo Estado constituíra-se em marca de uma 

ideologia revolucionária, na qual partido e Estado se confundem. Esta marca, que resulta do 

compromisso político e que confunde o partido e o Estado reitera-se na perspectiva da própria 

Frelimo como um partido de vanguarda com restrições na inclusão de seus membros e 

rigorosamente marcado por um controle sobre as instituições democráticas recém-criadas. 

Entretanto, com base nas decisões saídas do seu V Congresso, realizado em 1989, a 

Frelimo abandona a estratégia de desenvolvimento socialista e adota a economia de mercado e o 

multipartidarismo, reiterados pela Constituição de 1990 – que veio alterar a estrutura centralizada 

do aparelho de Estado e adotar uma estrutura descentralizada – e consolidados pela realização das 

primeiras eleições presidenciais multipartidárias em 1994 e as primeiras para os órgãos locais em 

199859. Releve-se que a Constituição de 1990 incorpora elementos que exprimem o abandono da 

concepção socialista do Estado, introduz forças de mercado na ordem econômica, consagra o 

Estado de direito que tem como essência o primado da lei, o pluralismo político e amplia o elenco 

de direitos, deveres e liberdades fundamentais dos cidadãos. Todavia, como anota Manuel (1997) 

ao abordar o dilema da estruturação do Estado moçambicano face ao neopatrimonialismo, a 

racionalidade expressa nas leis degenera-se em totalitarismo burocrático, sustentando a 

sobrevivência de valores neopatrimonialistas em que prevalecem interesses particulares ou 

grupais – próprios de um Estado de classe – que, em vez de proporcionar uma articulação 

benéfica, contribuem para a fragmentação do corpo social. 

                                                 
58

 Estudos indicam que o marxismo da Frelimo era indefinido e ambíguo em função da conveniência face à 
correlação de forças mundiais, sendo adotado, por força das circunstâncias, como estratégia no contexto da guerra 
fria. Assim, em 1977, teria havido uma adoção formal dos desejos e objetivos já implícitos no pensamento da 
liderança da Frelimo. Cf. BRITO (1995); comentários de Marcelino dos Santos e Eduardo Mondlane em 
EGERÖ, 1994, p. 23; CRUZ E SILVA. 

59
 O modelo de administração descentralizado do Estado emerge no quinquénio 1994-1999 com a aprovação da Lei 
3/94, de 13 de setembro, que introduz o quadro institucional dos distritos municipais forçando uma emenda na 
Constituição (através da Lei n. 9/96, de 22 de novembro) para acomodar princípios gerais sobre o poder local à 
Lei fundamental. Após a emenda da Constituição seguiu um conjunto de dispositivos legais que ficou conhecido 
como “pacote autárquico” consubstanciado nas leis 2/97, de 18 de fevereiro; 4/97, de 28 de maio; 5/97, de 28 de 
maio; 6/97, de 28 de maio; 7/97, de 31 de maio; 8/97, de 31 de maio; 9/97, de 31 de maio; 10/97, de 31 de maio; 
11/97, de 31 de maio; 22/97, de 11 de novembro. 
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No contexto atual, Moçambique ainda depara-se com a necessidade de consolidar as 

estruturas do Estado e da administração pública, no sentido de tornar efetivo o projeto de criação 

de nação, situando-se entre a tendência de centralização e autonomização em que a prática não se 

compadece com a teoria inscrita nos instrumentos legais, criando dois mundos opostos. 

O caráter centralizador do Estado moçambicano, fruto da experiência colonial e 

radicalizado pela revolução, imprime marcas profundas na estrutura organizativa do AHM e 

sobre o seu campo de ação. Não menos importante ainda é a invisibilidade e opacidade desta 

instituição perante a sociedade, que opera no marco das medidas institucionais de controle que 

impedem a institucionalização das instituições arquivísticas em nível nacional. Esta centralidade 

que sugere isolamento do AHM não resulta, porém, num protagonismo de intervenção 

arquivística desta instituição em todas as esferas da organização administrativa do Estado. 

O funcionamento do AHM enquanto única instituição arquivística pública em 

Moçambique sugere a existência de compromissos institucionais com eco nas medidas de 

controle estabelecidas nos vários domínios de atuação do Estado que ressalta o monopólio da 

coerção física legitima no exercício de suas funções. Fruto dessas medidas excessivas de controle 

e da coerção que prevalece sem o consentimento como seu complemento no funcionamento do 

Estado, o AHM não pode proceder ao recolhimento sistemático de todos os documentos do 

período colonial, cuja parte permanece no ambiente administrativo do Estado em que foram 

produzidos. Obviamente, relativamente aos documentos desse período, não se trata de uma ação 

deliberada num enuciado jurídico para o seu não recolhimento ao AHM. Trata-se da 

complexidade de um cenário arquivístico contraditório que encontra ressonância nos mecanismos 

de organização e funcionamento do AHM, os quais impõem limites à execução de sua missão 

institucional que também carece de uma definição clara. Este cenário tornaria-se mais crítico nos 

anos 2000. Com base no espírito reformista dos anos 2000, a gestão dos documentos pós-

coloniais no ambiente administrativo, em que permanecem independentemente dos prazos que 

determinam o seu uso primário ou secundário60, não se encontra alocada ao AHM em que se 

resume a ideia de instituições arquivísticas públicas em Moçambique. Ela constitui uma 

competência atribuída a uma instituição estratégica não propriamente arquivística – o CEDIMO –

, representante do aparato administrativo do Estado. 

                                                 
60 Definidos de forma diversa dos critérios arquivísticos em 1992, esses prazos pacerem encontrar melhor definição 

em 2007. 
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Enquanto que outrora a ordem e disciplina de um Estado forte em Moçambique eram 

sinônimas e resultado da existência de uma “ditadura de partido único” que incluía, em sua lógica 

de repressão, entre 1975 e 1990, uma série de mecanismos de controle como guias de macha61, 

operação produção, postos de controle, cartão de residente, entre outros, a partir de 1989/1990 

identifica-se uma repressão mais moderada e seletiva, claramente direcionada e 

metodologicamente fundamentada na nova ordem política, econômica e social. Ou seja, a 

repressão passou a ser limitada sob o manto da legalidade relativamente ilusória no sentido 

prático dos acontecimentos. 

A política desenfreada de “sigilo oficial” seguida por Portugal, nos tempos coloniais, 

como forma de defender-se dos ataques dos países rivais (França, Espanha e Inglaterra) e de 

garantir os empreendimentos mercantilistas da metrópole, foi mantida na construção do Estado 

moçambicano. Indicativa de um modelo de Estado centralizado, burocrático e hierarquizado 

como o de Portugal no Antigo Regime – apontado por Costa (1997)62 –, esta política referencia a 

construção do Estado moçambicano e, a essência de seu modelo talvez explique não somente a 

natureza do AHM, durante o período colonial, e que foi mantido no Estado independente sem 

alterações substanciais, mas também a fragilidade e precariedade da estrutura de e do conjunto de 

decisões políticas sobre arquivos em Moçambique. 

Portanto, é fundamental retomar o processo de reformas acima referido de forma a 

resgatar o momento em que se desencadeou a mais profunda inflexão no campo arquivístico 

moçambicano na dinâmica da reforma do Estado. A “Estratégia Global da Reforma do Sector 

Público” lançada no dia 25 de junho de 2001 durante as celebrações da independência nacional, 

                                                 
61

 Documento expedido pela estrutura do partido no poder (Frelimo) e concedido ao cidadão em suas deslocações de 
um ponto para outro, dentro do país, como um mecanismo de controle no ponto de partida e no de chegada onde 
era apresentado e averbado o período de estadia junto à estrutura do partido neste último local. A “operação 
produção” consistiu no envio de cidadãos desempregados das grandes cidades, sobretudo da cidade capital situada 
a Sul, às áreas rurais situadas a Norte do país. 

62 Esta autora, ao refletir sobre o Estado português, observando seus traços predominantes durante o período que 
antecede a independência brasileira em 1822, sentencia que no mesmo, “o absolutismo funcionou de forma plena, 
com uma burocracia forte e centralizada, em detrimento do poder do parlamento” (COSTA, 1997, p. 57-8), 
mostrando ainda que a política e administração confundiam-se a partir de todo o poder que advinha da burocracia. 
Com base em Faoro, a mesma autora apresenta outra característica marcante de Portugal ao afirmar que este não 
conheceu o feudalismo, tendo o processo histórico de construção do Estado naquele país sido marcadamente de 
caráter patrimonial. 
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retoma o processo de descentralização administrativa iniciado em 1994, preconizando a 

necessidade de sua aceleração. 

Portanto, é no quadro desta reforma que compreendeu o período entre 2001 e 2011 em 

que novos atores institucionais foram introduzidos na área da arquivística nacional, implicando 

novos contornos no percurso histórico institucional neste campo, porém, sem instituir uma rede 

de instituições arquivísticas no plano nacional. No marco desta reforma constatamos que cabe, 

por um lado, ao AHM a guarda e preservação dos documentos referentes apenas ao período 

colonial, a que se restringe igualmente o acesso à informação, vinculando o AHM à construção 

do Estado e da nacionalidade apenas a partir daquele acervo que se encontra liberado à consulta 

do cidadão, da burocracia estatal e à pesquisa histórica. E, na outra vertente, encontramos o 

acervo representativo do período independente sendo guardado diretamente nas diversas 

dependências ou repartições do Estado onde foram produzidos sob o cunho arquivístico dos 

novos atores institucionais no campo arquivístico e suas normas – mesmo esgotada a sua 

utilização primária. Neste último ambiente não de cunho arquivístico, mas intrinsecamente 

político-administrativo, o acesso aos documentos restringe-se à burocracia estatal e aos 

intelectuais credenciados pelo partido-Estado, caracterizando uma política de “sigilo oficial” do 

Estado independente. Aliás, este cenário sustenta uma autonomia do Estado na organização de 

seus próprios arquivos diretamente em seu ambiente político-administrativo construindo, à 

margem da sua importância pragmática, parte significativa da memória nacional. A supressão dos 

documentos do período pós-independência do ambiente arquivístico e sua guarda diretamente no 

ambiente político-administrativo do Estado, onde são utilizados para reforçar o projeto político 

do grupo dirigente, tem implicações tanto pela subtração da informação à utilidade 

pública/construção do espaço público, como pela subjetividade produzida e caracterizada pelo 

interesse no tratamento dos fatos e no uso dos documentos a esses fatos para a formação da 

identidade nacional. 

Esta nova concepção arquivística que emerge na estrutura do Estado em Moçambique na 

década de 2000 ressalta uma concepção de sigilo, indicativa de um determinado modelo de 

organização do Estado e explica o marco do campo arquivístico nacional, bem como da atuação 

do AHM sugerida por um conjunto de decisões políticas que norteiam diversos processos da área 

de arquivos nesse período. Nessa ordem, os segredos do Estado explicam a atual “divisão de 

tarefas” entre o AHM e outras instituições responsáveis, organicamente, por funções 
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arquivísticas, como é o caso do CEDIMO, criando um desarranjo que denota uma bipolaridade 

arquivística e perpassa a suposta política arquivística moçambicana, numa perspectiva que traduz 

as contradições do Estado moçambicano em sua formação. 

Se de um lado, a construção da nação consiste “no exercício ordenado de uma 

autoridade nacional, pública”, de outro, a comunidade política que emerge com a constituição da 

nação baseia-se, no exercício dessa autoridade, no consentimento e envolve “compreensões 

compartilhadas” em suas relações com os subordinados, o que demanda, no domínio de um 

Estado nacional, tanto um espaço público para a nova autoridade política quanto uma certa 

subordinação dos interesses privados ao interesse público (BENDIX, 1996, p. 53-54). Nesse 

contexto, seria apreciável se a constituição de um espaço político nacional se fizesse, 

necessariamente, acompanhar por mudanças nas estruturas de autoridade e nas relações sociais 

por forma a evitar que aspectos de estrutura tradicional convivam e conflitem com a nova 

realidade. Implica, igualmente, que os direitos de cidadania sejam extensivos à parte da 

população que antes estava excluída dos mesmos. Contrariamente a estes postulados, num 

contexto como moçambicano em que, na trajetória da construção do Estado, ainda imperam 

traços marcadamente patrimonialistas que impedem a transição para uma sociedade nacional, 

parece compreensível a fragilidade e precariedade da estrutura e da política de arquivos, 

prevalecendo uma instituição arquivística pública de caráter nacional desprovida de suas funções. 

Com efeito, nesse contexto, as tarefas que seriam próprias aos arquivos nacionais são exercidas 

por uma instituição, sem cunho arquivístico, o CEDIMO, num contexto que parece querer 

sustentar o “sigilo de Estado” e fechar todas as hipóteses de consolidação da cidadania e da nação 

fundadas no acesso à informação. 

Desprovido da parte importante dos documentos produzidos na colônia e destituído da 

perspectiva de guarda dos documentos do período pós-colonial e das funções conquistadas ao 

longo de sua trajetória, o AHM prevalece com uma concepção limitada que, muito embora 

referencie os arquivos nacionais europeus criados no século XVIII e/ou reorganizados no século 

seguinte, não chega à dimensão do papel desempenhado por aqueles arquivos no processo de 

formação das respectivas nações. Aliás, apesar de sua concepção de “arquivo histórico”, nem 

chega a estabelecer um vínculo com a pesquisa histórica nos moldes da historiografia profissional 

isenta de manipulação na interpretação dos fatos. Obviamente esse não constitui um problema do 
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AHM cuja tarefa é fornecer documentos sob sua custódia para a produção historiográfica. É, 

sobretudo, um problema na escrita da história em Moçambique. 

Ao lado destes elementos encontramos a relação entre o campo intelectual e a política na 

construção do Estado. Após a independência nacional, tornava-se necessária e urgente a 

construção de uma “consciência nacional”, condição sine qua non para transformar o país em 

uma nação moderna e civilizada, conforme o padrão europeu. Portanto, é bom lembrar que existia 

na geração de políticos e intelectuais que havia participado do processo de luta de libertação e de 

independência um sentimento nativista, expresso sobretudo por meio da literatura. Acreditamos 

que mais do que um simples registro de existência de um campo literário nacional, observa-se um 

propósito claro de lançar os alicerces de uma forma nacional de sentir, de querer e de pensar. 

Naturalmente que em sociedades essencialmente de comunicação oral como a moçambicana, os 

eruditos que representam o nacionalismo literário possuíam um público ouvinte que incluía a 

própria facção política revolucionária. Entretanto, as condições políticas do final da década de 

1970, início de 1980, permitiram que essa geração da luta de libertação e da independência 

nacionais dimensionasse, de forma clara ou não, os problemas resultantes da colonização e do 

próprio processo de libertação que conduziu à independência e empreendesse um processo de 

centralização julgado necessário à efetivação da unidade e coesão do país. 

É neste contexto que encontramos uma relação umbilical entre o campo intelectual e o 

político na trajetória do Estado moçambicano em que se destaca o intelectual como colaborador 

assíduo do governo e leal servidor do executivo onde, muitas vezes, se acomoda nos cargos 

públicos. Aliás, a aproximação entre a história e a política, interpretada em termos da 

participação de intelectuais na administração pública, certamente revela uma estreita relação 

entre essas duas áreas de conhecimento na escrita da história, sobretudo quando ocorre ou se 

observa antes da profissionalização da história. Como exemplo ilustrativo, até hoje, a história 

como disciplina do ensino universitário em Moçambique ainda luta pela sua autonomia em 

relação à política – em cuja relação se imprime uma marca de cumplicidade na escrita da história 

através do seu sistema de referências informado pelas práticas políticas, partilhando as mesmas 

fontes documentais e o mesmo método de demonstração no julgamento do passado – no 

desenvolvimento da historiografia profissional, através de suas práticas e instituições. 



156 
 

 
 

Estes aspectos são relevantes e definem o lugar do AHM na estrutura administrativa do 

Estado e seu modelo de funcionamento, consubstanciando uma realidade arquivística nacional 

específica determinada pela política estatal. 

2.4. O ideal cívico-institucional do projeto pós-colonial de nação em Moçambique 

O período de revolução que caracterizou a reação ao sistema de dominação colonial em 

Moçambique não trouxe somente o novo modelo de Estado baseado na ideologia revolucionária e 

a independência nacional. Também promoveu a ideia de nação como expressão política do 

Estado emergente. Entretanto, tanto a revolução quanto a ideia de nação encontram suas 

referências no nacionalismo cujos primórdios estão associados ao movimento associativo e à 

atividade sócio-política nos anos 1930 e 1940. 

Resultado da experiência do colonialismo europeu – em particular português – e tendo o 

sofrimento comum como fonte de unidade nacional, o nacionalismo moçambicano surge como 

um ideal de identidade única e específica que se caracterizou pela ausência de uma comunidade 

estável. A unidade linguística, territorial, econômica e cultural teve sua origem associada à 

dominação colonial, a qual, inclusive, criou as bases para uma coerência psicológica, limitando a 

comunicação e a construção de um fator de unificação e chegando mesmo ao limite em que as 

pessoas não tinham a noção de pertencer nem à nação nem à colônia. Esses fatores limitantes, no 

inicio, criaram uma espécie de receio popular, pois, como observa Mondlane (1995), custava à 

população moçambicana acreditar e compreender o significado da luta pela independência. 

De um modo geral e no âmbito do nacionalismo que antecede a ideia de nação, é 

interessante lembrar que esta não se deu em Moçambique sem que antes houvesse desilusão com 

respeito ao movimento nacionalista e falta de fé nas forças comuns. Com efeito, o movimento 

nacionalista ficou marcado por crises – com destaque para a de 1970 no seio da FRELIMO, um 

ano após a morte do primeiro Presidente deste movimento –, acusações que resultaram em 

designações como a de reacionários, bem como deserções – como as que resultaram na 

constituição da RENAMO –, num conflito profundo de natureza ideológica e estratégica. 

Caracterizado pela existência de movimentos nacionalistas dispersos que formam uma 

sociedade heterogênea, portanto, trata-se de uma fase de pensamento “protonacionalista” – para 

usar um termo útil de Hobsbawm (1990) –, marcado pelo sentimento de vínculo coletivo, como 

uma fase do processo de “conscientização nacional” e próprio do nacionalismo que antecede a 
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ideia mais organizada de nação e se distingue dela. Efetivamente, o protonacionalismo 

moçambicano abrange o período que compreende a passagem do século XIX para o século XX e 

se estende até a formação da FRELIMO em 25 de junho de 1962, começando a perder sua feição 

e intensidade “protonacionalista” a partir dos anos 1940 para dar inicio a uma estrutura do 

pensamento nacionalista a partir de ideias e ações de associações como o Núcleo dos Estudantes 

Secundários Africanos de Moçambique (NESAM). 

Contudo, a política irrealista das autoridades portuguesas que a partir dos anos 1930 

intensifica a extensão da administração colonial por todo o território moçambicano e destrói o 

poder tradicional, iria acentuar tanto a repressão assim como a resistência que já se encontrava 

enraizada na cultura popular – não mais das hierarquias tradicionais agora tidas como dóceis 

fantoches dos portugueses, mas dos indivíduos e grupos que passaram a expressar a sua reação 

através de canções, danças e esculturas (CABAÇO, 2007) – contra as autoridades coloniais, 

dando um caráter mais político ao movimento, embora ainda num contexto deplorável em relação 

ao alastramento de ideias nacionalistas por todo o território. 

O nacionalismo moçambicano viria então a surgir dentro deste contexto como parte da 

chamada “última onda” dos nacionalismos (HABERMAS, 2002) cuja origem sustenta uma 

reação ao novo tipo de imperialismo mundial, em particular, o imperialismo português. 

A política de assimilação desprovida de caráter integrador acima referida não ajudou a 

conter o ímpeto do movimento associativo que surge e se reproduz sob a égide de ativistas e de 

intelectuais africanos que clamam contra as injustiças e por uma maior participação nos governos 

dos próprios territórios de que eram nativos. Embora desprovido de uma base social consistente e 

de um poder real esse movimento constituiu o embrião (espaço de gestação) da maioria dos 

dirigentes que se juntaram e deram origem a FRELIMO em 1962. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente a partir dos anos 1950, a 

repressão e a discriminação racial colonialistas encontram nos mecanismos administrativos e 

intervencionistas do Estado colonial consagrados na Constituição de 1951 – e nas cartas a ela 

correlatas – seu maior aliado de articulação nos territórios ultramarinos no quadro de um disfarce 

face aos acontecimentos políticos tanto em Moçambique quanto no contexto internacional. Esse 

disfarce português perante os acontecimentos em Moçambique e no contexto internacional surge 

no contexto da pressão das grandes potências após a Segunda Guerra Mundial. Tal como observa 

Cabaço (2007), os dois expoentes mundiais vitoriosos da Segunda Guerra Mundial – EUA e 
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URSS – marcados por diferenças ideológicas (supremacias heterogêneas) não tinham tradição e 

nem vínculos coloniais.63 E a Guerra Fria que se deflagrou entre essas duas principais potências 

mundiais logo após a Segunda Guerra Mundial provou que a hegemonia econômica e ideológica 

do chamado “Terceiro Mundo” constituía um dos elementos cruciais da confrontação entre o 

bloco capitalista e o bloco socialista, colocando as duas partes na corrida pela simpatia dos 

combatentes da liberdade das colônias que figurava como prioridade em suas diplomacias. 

Mondlane (1995, p. 90) relata as bases do nacionalismo moçambicano enraizadas no 

movimento associativo64 das décadas 1920, 1930 e 1940 que desenvolvia ações políticas sob a 

capa de programas sociais, na emergência de uma imprensa de protesto no inicio do século XX65, 

na influência dos intelectuais no desenvolvimento do pensamento nacionalista e na organização 

política no período após a Segunda Guerra Mundial66, bem como na ação do proletariado sob 

organização de grupos políticos clandestinos, da qual se destacam as greves no cais de Lourenço 

Marques e em plantações junto à cidade em 1947 e 1956, e em 1963, já envolvendo, além de 

Lourenço Marques, os portos da Beira e Nacala. (MONDLANE, 1995, passim). 

                                                 
63 Como se pode ler em Cabaço (2007), sob ideologias distintas e opostas, um desses expoentes se apresentava como 

líder mundial na restruturação capitalista e porta-voz da liberdade e democracia, prescindindo, em sua hegemonia 
internacional, da dominação direta das áreas de sua influência e, o outro, em sua hegemonia de natureza ideológica 
que pretendia debilitar as economias capitalistas europeias ainda ligadas aos impérios europeus em África, 
preconizava o direito dos povos à independência, encorajando e apoiando os movimentos nacionalistas que 
lutavam contra o sistema colonial. 

64 O movimento associativo que criou as bases do nacionalismo moçambicano esteve fundado em organizações 
como: Liga Africana criada em Lisboa em 1920; o Grémio Africano, uma organização criada no inicio dos anos 
1920 e transformada anos depois na Associação Africana; o Instituto Negrófilo criado nos anos 1930 e obrigado 
pelo governo de Salazar a mudar de nome para o de Centro Associativo dos Negros de Moçambique; a Associação 
dos Natuarais de Moçambique; o Núcleo dos Estudantes Secundários Africanos de Moçambique (NESAM) criado 
em 1949; a Casa dos Estudantes do Império (organizada pelo Estado Novo) criada em 1944 e a ação de seus 
membros na criação do Centro de Estudos Africanos. 

65 Entre os jornais, destaca-se o Brado Africano fundado em 1918 (em substituição ao Africano fundado em 1908) 
pelo(a) Grémio Africano/Associação Africana e dirigido pelos irmãos João e José Albasini, tendo como essência 
defender interesses dos naturais da colônia de Moçambique e, em seus editoriais e artigos, clamando pela equidade 
entre colonizadores e colonizados. O Brado Africano de 27 de Fevereiro de 1932 é enfático em seu papel em prol 
do progresso e instrução dos naturais do ultramar. Baseado em Lourenço Marques, o Brado Africano existiu entre 
1918 e 1974, sendo continuado a partir de 1933 pelo Clamor Africano. 

66 O desenvolvimento do pensamento nacionalista e, por conseguinte, a organização política no período após a 
Segunda Guerra Mundial esteve a cargo de destacadas figuras moçambicanas envolvendo, entre outros, pintores 
(Malangatana), escritores (Luis Bernardo Honwana), poetas (José Craveirinha, Noémia de Sousa e Marcelino dos 
Santos). 
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Cabe frisar que nessa altura (princípios do século XX até 1961) a cidadania 

moçambicana67 compreendia as categorias de indígena e do assimilado. Segundo o Estatuto do 

indigenato, são indígenas,  

os indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, nascidos lá [Guiné, Angola e 
Moçambique] ou lá vivendo habitualmente, ainda não possuam a instrução e os hábitos 
individuais e sociais pressupostos para a aplicação integral do direito público e privado 
dos cidadãos portugueses. São igualmente considerados indígenas os indivíduos 
nascidos de pai e de mãe indígenas em lugar estranho a estas províncias, tendo-se os pais 
fixado nelas temporariamente (Estatuto dos Indígenas Portugueses da Guiné, Angola e 
Moçambique, Decreto-Lei  39.666, de 20 de maio de 1954, em seu Art. 2.) 

Esta categorização da cidadania em Moçambique enquadra-se dentro de uma suposta 

política de cidadania nas colônias, consubstanciada numa dicotomia jurídica pervertida pelo 

arbítrio da subjetividade e da discriminação racial e social em cuja distinção era sempre injusta 

numa base legal de dois tipos de população: assimilados e indígenas. Mondlane (1995, p. 43), em 

“Lutar por Moçambique” denunciara essa injustiça nos seguintes termos:  

A população africana ficou dividida em duas categorias distintas, indígenas (africanos 
não-assimilados) e não indígenas (qualquer um que tivesse plena cidadania portuguesa, 
incluindo os assimilados africanos, embora na prática estes fossem muitas vezes 
considerados como pertencendo a uma terceira categoria). O indígena não tinha 
cidadania, era obrigado a trazer uma Caderneta Indígena (cartão de identidade), e estava 
sujeito a todos os regulamentos do regime do indigenato, que lhe impunha obrigações de 
trabalho, não lhe permitia acesso a certas áreas das cidades depois de escurecer, e 
restringia-o a alguns poucos lugares de divertimento, e até os cinemas para indígenas 
passavam filmes cuidadosamente censurados. O não indígena tinha, teoricamente, todos 
os privilégios que acompanhavam a cidadania portuguesa (Ibid., grifo nosso) 

Paradoxalmente, mesmo tendo plena cidadania portuguesa, na medida em que era 

africano que ascendeu, por assimilação, a um modo de vida essencialmente português era muitas 

vezes visto como uma terceira categoria. Aparentemente resolvida em 1961 com o fim do 

Estatuto dos Indígenas, a questão da cidadania, segundo Mondlane (1995), manteve a 

diferenciação em duas classes de “cidadãos” e com duas identidades diferentes que buscavam o 

enquadramento do verdadeiro cidadão português que dispunha de Bilhete de Identidade, e a 

aplicação das leis anteriores – que se achavam teoricamente abolidas – ao outro tipo de cidadão 

portador do Cartão de Identidade. 

                                                 
67 Sobre a suposta política de identidade dos nativos em Moçambique, Cf. o Código do Trabalho dos Indígenas, 

Decreto 16.199, de 6 de dezembro de 1928; Acto Colonial de 1930, em seu Título II – Dos indígenas; e o Estatuto 
dos Indígenas Portugueses da Guiné, Angola e Moçambique, Decreto-Lei  39.666, de 20 de maio de 1954, em seu 
Art. 2. Todos esses dispositivos foram citados neste trabalho em “Estado Novo português e seu impacto em 
Moçambique”. 
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Como se pode ler ainda em Mondlane (1995), os moçambicanos eram feitos 

“portugueses” em consciência, mas não em direitos. Resulta daí que a abolição do indigenato em 

1961 tenha tornado extensivo a todos os nativos africanos, em particular moçambicanos, apenas a 

cidadania formal – agora formalmente cidadãos –, bem como o cumprimento do Serviço Militar 

Obrigatório. 

Na verdade, o movimento associativo e sua degeneração em nacionalismo emerge, em 

parte, do sufoco ou repressão e confinamento de intelectuais africanos – na sua maioria 

assimilados ou filhos de assimilados – pelo poder colonial que endurece medidas discriminatórias 

no início do século XX, e cuja ruptura desse círculo vicioso viria mais tarde da contribuição de 

intelectuais e ativistas africanos na diáspora que fortaleceu o nacionalismo ao proclamar a 

unidade entre os diferentes movimentos. 

Este movimento cooperativo ao nacionalismo e que representa a ação de núcleos 

isolados de resistência pacífica estava fadado ao fracasso e como resultado desse fracasso estava 

evidenciada tanto a ação brutal das autoridades portuguesas para esmagar qualquer oposição ao 

sistema de dominação colonial quanto a ineficácia de ações isoladas que, no entanto, apontava 

para um caminho de unidade. 

Os métodos extremamente brutais para esmagar a ação reivindicativa do povo ficaram 

registrados e demonstrados pelos acontecimentos de 16 de junho de 1960, em Mueda, em que – 

como descreve Mondlane (1995) –, numa agitação espontânea da população, cerca de 500 

pessoas foram massacradas, numa violência que, se para Portugal servia para demonstrar o poder 

da força que se opunha à democracia, para os moçambicanos demonstrava a inutilidade da 

resistência pacífica diante de uma força poderosa. Ademais, essa violência desperta no 

moçambicano, uma consciência comum baseada no sofrimento decorrente da dominação comum. 

O rigor da repressão – em pleno momento de apelos vigorosos à unidade dos 

movimentos nacionalistas, sobretudo a partir de 1961 durante a Conferência das Organizações 

Nacionalistas das Colônias Portuguesas (CONCP) em Casablanca – criou as condições 

necessárias para o desenvolvimento de um movimento nacionalista forte e militante em 1962, a 

FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique resultante da fusão de três movimentos, 

nomeadamente, UDENAMO, MANU e UNAMI, sob o apoio de Kwame Nkrumah (então 

Presidente do Gana) e de Julius Nyerere (então Presidente da República do Tanganyka, hoje 

República Unida da Tanzânia) – que, antes de iniciar a luta armada em 1964, declarava em seu I 
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Congresso realizado em Dar-es-Salaam, entre 23 e 28 de setembro de 1962, a necessidade do 

“desenvolvimento da unidade nacional entre os moçambicanos” como um de seus objetivos. 

Irredutível às exigências pacíficas – que marcam os protestos e reivindicações dos 

ativistas e dos intelectuais africanos que clamavam contra as injustiças e por uma participação 

nos governos dos próprios territórios – ora respondidas com recurso à força, prisão, censura e, 

cada vez mais, com o fortalecimento da PIDE (extensiva às colônias a partir de 1956), Portugal 

não admitiria nunca o princípio de autodeterminação e independência, nem permitiria qualquer 

desenvolvimento democrático sob a sua administração. Esta constatação exigia ao movimento 

nacionalista a adoção de uma nova estratégia que incluísse o emprego de força que fosse 

suficientemente eficaz para prejudicar Portugal sem provocar a sua própria ruína, lê-se em 

Mondlane (1995). Estas conclusões do movimento nacionalista ensejavam uma estratégia 

político-militar e educacional voltada a elevar o nível geral de consciência política não somente 

entre os seus membros, mas alargada envolvendo também a população que deveria saber que a 

pátria lhe pertencia e que apenas ela deveria lutar pela sua libertação. 

Após a formação da FRELIMO um dos grandes problemas era impedir o surgimento de 

facções internas em um movimento cuja natureza de seus membros era heterogênea, 

compreendendo diversos pontos de Moçambique e de diversas posições sociais, e representando 

diferentes grupos étnicos e linguísticos, várias raças, várias religiões, várias origens sociais e 

políticas. 

Portanto, é preciso ressaltar que não havia nada em comum que unisse os moçambicanos 

na criação da FRELIMO – embora este se propusesse a integrar os moçambicanos de todas as 

regiões de Moçambique e todos os setores da população –, se não uma reação ao sistema colonial 

que lhes vinha perpetrando um sofrimento comum, este que se apresenta agora como fonte de 

unidade nacional. Além da unidade linguística, territorial, econômica e cultural que faltava aos 

moçambicanos – e que (qualquer forma de imaginá-la) se encontrava fundada na experiência da 

discriminação, exploração, trabalho forçado e outros aspectos da dominação colonial –, faltava 

lhes também direitos que pudessem lhes amparar como membros de uma nacionalidade no desejo 

por um governo deles próprios juntamente com os demais membros da mesma nacionalidade. 

Esta condição, no entanto, se realiza somente no quadro da transformação de sujeitos em 

cidadãos (sentido político da nação) que instaura o Estado como uma entidade política na qual se 

situa a centralidade do cidadão. Portanto, é a independência que iria instaurar o Estado 
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moçambicano em 1975 que interessava em primeiro lugar e, a partir de então, a nação enquanto 

uma entidade social que vem depois do Estado e, ambas, antes do nacionalismo que engendra as 

mudanças e as transformações, conforme se pode ler em Hobsbawm (1990). 

O movimento nacionalista que inicia de forma incipiente na década de 1920 e ganha 

relevância prática na década de 1960 representa um movimento de gestação do Estado pós-

colonial cuja institucionalização em 1975 inaugura a implantação do projeto de nação no mesmo 

ano. 

Antes, porém, é preciso anotar que a heterogeneidade da FRELIMO aliada à 

coexistência problemática com as lideranças tradicionais68 criou atritos e conflitos internos, numa 

confrontação que consolidava novos dirigentes políticos e constituía diminutas plataformas de 

convergência com o poder tradicional que também se opunha à ordem colonialista. Este mosaico 

de experiências que se revelou na formação e interagiu com o movimento de libertação viria a ser 

responsável também pela concepção do partido-Estado em que a FRELIMO se constituiu ao 

longo do tempo, comprometendo, em parte, o projeto de nação. 

O critério de uma auto-identificação com o território, administrado pelos próprios 
combatentes, encerrava, na ideia de FRELIMO, a de Estado-Nação. A construção de 
uma nova dimensão da identidade cultural ligava-se à convicção dos revolucionários de 
que a cultura se transforma com a transformação da sociedade e que o fato de tomar em 
suas mãos a própria libertação e a reorganização autônoma da vida introduziam na 
cosmogonia das populações uma diferente dimensão da existência e um dinamismo sem 
precedentes. A luta armada criava uma ruptura radical, iniciava uma viagem sem retorno 
cujo destino, em discussão, era, todavia, diferente da sociedade tradicional pré-colonial 
(CABAÇO, 2007, p. 399-400) 

Portanto, ainda de acordo com Cabaço (2007), a luta pela independência proporcionou 

formas culturais renovadas quando, na verdade, numa relação de causa e efeito, deveria ser a 

prevalência da cultura do povo a proporcionar, embora ao longo do tempo podia assumir formas 

novas. A coerência endógena da cultura ganhou-se no interior da luta em que os princípios da 

                                                 
68 Estudos indicam que até quase à conquista da independência nacional Gungunhana (herói da resistência pré-

colonial), por exemplo, era muitas vezes concebido na sua feição de chefe feudal e considerado na sua crueldade 
como rei tribal que oprimiu o seu próprio povo (Cf. Revista Tempo: 413, de 3/9/78, p. 30-35; 595, de 7/3/82, p. 
10-17; 595, de 14/3/82, p. 18-22). Todavia, pouco tempo após a independência, sobretudo na década de 1980, 
período em que se intensifica a guerra que colocou frente a frente a FRELIMO e a RENAMO, a imagem de 
Gungunhana passou a associar-se à identidade nacional, como símbolo de resistência nacional, agora ovacionado 
como herói do povo moçambicano durante a chegada de seus restos mortais à Mãe-Pátria, após cativeiro 
decorrente de sua captura em 1895/6 (Cf. Revista Tempo  767, de 23/6/85, p. 22-24). O livro de contos 
denominado Ualalapi de Ungulani Ba Ka Khossa (Francisco Esaú Cossa), de 1987, romanceando o último 
imperador de Gaza, imortaliza Gungunhana, destacando seu heroísmo na resistência contra a imposição do poder 
colonial e, sobretudo, seu papel preponderante no reforço da “consciência nacional”. 
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convergência e do contraste ficaram subjacentes à construção de uma “identidade nacional”, 

traduzindo a luta de libertação nacional em um ato de cultura. Ainda conforme Cabaço (2007, p. 

417), “com a consolidação da luta de libertação, o nacionalismo ganhou uma dimensão social e 

ao objetivo da independência se associou o da ‘transformação da sociedade moçambicana”. 

Contra todas as vicissitudes, a independência nacional viria a acontecer em 1975 e, 

consigo, a consolidação do processo da nacionalidade em Moçambique. Esta tinha que entrar 

necessariamente em ação. E nesse sentido do despertar da nacionalidade atuou também o “regime 

constitucional”, instaurado durante esse período da proclamação da independência. O 

desenvolvimento dos jornais e da literatura em geral, certa liberdade de imprensa e das 

instituições culturais – exercida em nome da negação do sistema colonial –, o desenvolvimento 

dos teatros populares, entre outros, contribuíram sem dúvida alguma para fortalecer o 

“sentimento nacional”. A Frelimo, com a sua campanha de expansão do modelo revolucionário 

de organização do Estado e da sociedade, animou a nacionalidade, dando nova e ampla 

possibilidade para mobilizá-la. 

A independência nacional que trouxe consigo, entre outras realidades imaginadas, o 

Estado nacional, instituições republicanas, cidadania, soberania popular, bandeira e hino 

nacionais, enquanto produto da luta de libertação nacional conduzido pelo nacionalismo, teria 

sido estimulada também pelo “capitalismo editorial”, referido em Anderson (2008), no momento 

em que se tornara matéria de imprensa, ganhando uma projeção inestimável. Mas antes, é 

fundamental perceber ainda que, de igual modo, e antes da independência nacional, a 

disseminação da imprensa movida pelo capitalismo exerceu um impacto profundo na criação e 

desenvolvimento do nacionalismo popular que animou a FRELIMO a lutar contra o velho 

princípio colonial e impedir os dirigentes coloniais à autonaturalização. 

Sem sombra de dúvida, os efeitos do capitalismo tipográfico podem ser aferidos nos 

primórdios do nacionalismo moçambicano e logo após a proclamação da independência nacional, 

envolvendo diversos meios de comunicação em matéria de imprensa. 

Obviamente, é preciso anotar que o nacionalismo popular que conduziu a luta de 

libertação nacional, com a independência nacional, foi substituído pelo nacionalismo oficial que, 

por exigências práticas, emerge como uma tendência ideológica que une o novo princípio 

nacional com o velho princípio colonial. Portanto, como observa Anderson (2008), o 

nacionalismo oficial representa uma política consciente e autodefensiva intimamente ligada à 
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preservação de interesses. Sendo oficial, ou seja, que emana do Estado, continua Anderson 

(2008), serve antes e acima de tudo aos interesses deste e é aplicável, sobretudo, quando seus 

autores (revolucionários) conseguem assumir o controle do Estado e em condições de usar o 

poder do Estado em favor dos seus objetivos. Essa aplicabilidade do modelo, no entanto, é tanto 

maior em função da herança do Estado legado pelo regime deposto. Uma das heranças mais 

evidentes dos revolucionários vitoriosos em Moçambique, nesse sentido, são as redes de 

funcionamento do antigo Estado colonial, entre elas, os arquivos, as leis, os censos, os mapas, os 

tratados. Aliás, não é surpreendente, conforme Anderson (2008, p. 121-122), que as lideranças 

revolucionárias, conscientes ou inconscientes, se fazem de senhores das mansões do antigo 

regime. 

Nas palavras deste autor visionário, “o ‘nacionalismo oficial’ se infiltra nos estilos de 

liderança pós-revolucionária de uma maneira muito mais sutil”, adotando “facilmente a suposta 

nationalnost dos dinastas mais antigos e do Estado dinástico anterior”. (ANDERSON, 2008, p. 

223). Trata-se de um processo que reflete uma acomodação. 

Como ainda nos lembra Anderson (2008), com a sua fórmula de sucesso, é preciso 

planejar a revolução e imaginar a nação como forma para alcançar o sucesso, ou seja, já no estilo 

Renan (1882), portanto, se a nação precisa de revolução, também inspira o poder imaginativo do 

nacionalismo. Em parte, os excessos do modelo do nacionalismo oficial cometidos pelo regime 

socialista pós-revolucionário em Moçambique refletem a defasagem entre o modelo socialista e a 

realidade sócio-econômica do país. Conforme Anderson (2008), 

nas políticas de ‘construção da nação’ dos novos estados vemos com frequência tanto 
um autêntico entusiasmo nacionalista popular quanto uma instilação sistemática, e até 
maquiavélica, da ideologia nacionalista através dos meios de comunicação de massa, do 
sistema educacional, das regulamentações administrativas, e assim por diante (Ibid., p. 
226) 

A natureza do nacionalismo moçambicano, como todo o nacionalismo africano, que 

nasce da experiência do colonialismo europeu, aliada a toda uma série de repressões 

desencadeadas pelo colonialismo para vingar-se dos nacionalistas pelo seu amor à liberdade 

provocou ou demonstrou em pouco tempo após a independência, como réplica, a prevalência de 

interesses particulares contra os interesses da maioria, inaugurando ou reiterando um 

nacionalismo vindo de cima. 
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Consolidado o processo de liquidação do colonialismo, iniciava a expansão do modelo 

de organização do Estado e, ao mesmo tempo, o processo de agrupamento dos homens em nação 

sob a marcha triunfal da revolução vitoriosa sobre o aniquilamento colonial. Este processo de 

formação da nação representa, neste contexto, e concomitantemente, sua transformação em 

Estado nacional independente, numa modificação do quadro geral em relação ao estado anterior. 

A esse processo de implantação do projeto de nação que inicia em 1975, como consequência 

direta e imediata da institucionalização do Estado, ensejava a implantação de outros projetos – 

como de informação e de memória – que dessem suporte àquele projeto de nação. 

Infelizmente, algumas medidas inerentes a esse processo de construção de nação se 

convertem em repressões, limitando-o. A luta transfere-se da esfera econômica para a esfera 

política. E, consequentemente, verifica-se a limitação de liberdades, restrição dos direitos de 

cidadania. Sujeito a esses fatores, o movimento nacional, ou assume um caráter de massas, 

crescendo mais e mais, ou se converte numa série de pequenos choques que se degeneram em 

escândalos e em contendas por questões de rótulos, expressando uma dificuldade de 

democratização da política, isto é, de transformação de sujeitos em cidadãos, muito embora, de 

acordo com Cruz e Silva (informação verbal)69, em Moçambique nos últimos anos observa-se 

uma tendência de transformação de sujeitos históricos em objetos da ganância do capital. 

Um exemplo nesse contexto é a “Operação Produção” que, numa ideia vaga sobre a 

necessidade de povoamento de extensas terras desabitadas a norte do país, virou um projeto que 

em 1983 viria a desalojar muitos cidadãos de seus habituais locais de residência70. A “Operação 

Produção” em Moçambique representou tanto uma repressão ou um banimento aos indivíduos 

sem-trabalho enviados à força para o norte do país onde, quase que sucedendo a ideia desastrosa 

dos campos de reeducação que fecharam em 1983, deveriam se regenerar, quanto uma forma de 

povoamento daquela parcela do país com gente considerada ociosa, sem trabalho que se 

concebesse como honesto. Além disso, na medida em que alguns não trabalhavam, 

provavelmente, em relutância ou recusa aos baixos salários disponíveis (desemprego voluntário), 

                                                 
69 CRUZ e SILVA, Tereza Maria da. Moçambique e as novas fronteiras na relação entre a natureza e a sociedade no 

século XXI. Comunicação feita em 18 de setembro de 2014 durante o III Encontro Internacional de Estudos 
Africanos da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. 

70 Informação verbal obtida durante uma conversa informal com José Luis Cabaço, então ministro da Informação de 
Moçambique. Essa conversa foi a pedido pessoal e em torno da pesquisa que deu origem a esta tese e aconteceu no 
dia 17 de setembro, durante o III Encontro Internacional de Estudos Africanos da Universidade Federal 
Fluminense, realizado em Niterói, Rio de Janeiro, entre 15 e 19 de setembro de 2014. 
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este processo traduziu-se também numa submissão dos indivíduos sem-trabalho ao trabalho 

forçado. Em que pesem as várias dimensões em que se traduz este processo, ele representa, 

sobretudo, uma negação dos direitos a todos os envolvidos neste processo, visto que não sobrava 

lugar na sociedade para quem não tivesse como se sustentar. 

O afastamento das classes subalternas da participação do processo da revolução que se 

verifica em Moçambique após a independência tem seu fundamento na coerção, primeiro, de 

natureza física que opera por meio de repressão policial armada e, em seguida, de natureza 

simbólica pelo ocultamento da memória histórica em torno não só de sua participação no mesmo 

processo, mas também dos acontecimentos mais recentes. Assim, a ideia de uma revolução 

reduzida a uma única classe social e o processo histórico nacional que o acompanha não passam 

de uma construção da história oficial. 

Assim, ao analisar o processo histórico de construção de nação pós-colonial em 

Moçambique, parece estar-se perante uma experiência histórica em que a constituição da 

liberdade e da cidadania implique necessariamente uma hipertrofia de alguns fatos históricos e a 

supressão ou diminuição de outros (seleção de momentos fundamentais), num processo 

extraordinário de invenção de memória e de uma tradição de liberdade (constituir referência 

fundamental e solidificar uma invenção sobre o passado). O gesto de seleção de momentos 

fundamentais para solidificar uma invenção do passado (memória histórica) na construção do 

Estado nacional se expressa também na construção de cenários arquivísticos concebidos como 

universos paralelos sem interfaces entre si no contexto da gestão arquivística nacional. 

À luz destes elementos, parece-nos que na concepção da revolução havia apenas uma 

luta para enfrentar após a conquista da independência, qual seja, a manutenção do poder. Ao 

contrário dessa luta, não havia uma memória e uma identidade a construir. Aliás, tem sido 

hábito/frequente os protagonistas da luta de libertação nacional e da conquista da independência 

nacional lembrarem-se das circunstâncias de sua luta e conquista (cultura de espólio). Porém, um 

olhar histórico perceberia exatamente que ao mesmo tempo em que se dispõem a lembrar as 

circunstâncias de sua luta e proclamação da independência, o que fazem é esquecer a maior parte 

dessas circunstâncias. É como se o gesto de liberdade de 1975 implicasse amnésia para uma 

invenção possível de liberdades individuais. Falta a construção da liberdade como fator de 

integração nacional e de invenção do novo Estado nascido em 1975. 
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Vale ressaltar, nesse âmbito, que, após a conquista da independência, Moçambique 

caracterizava-se como uma sociedade ainda marcada pelas estruturas do regime colonial. Com 

três regiões distintas, unidas pela língua e religião, constituía um mosaico de atribuições e 

poderes administrativos numa sociedade em que a região sul reproduzia de forma clara e direta a 

civilização colonial através dos benefícios da alfabetização e do contato direto com os 

portugueses. Enquanto isso, as regiões centro e norte se distanciavam da civilização colonial e 

seus costumes proporcionalmente à distância que as separa do sul, num quadro consubstanciado 

pelo grau relativamente baixo de alfabetização de que seus habitantes se beneficiaram em relação 

aos habitantes do sul e de contato com os portugueses. Durante o período colonial, sobretudo 

entre meados do século XVII e princípios do século XX – período em que vigoraram os sistemas 

de prazos e de companhias –,71 se as populações das regiões centro e norte mantinham relações 

com a região sul, à qual se subordinavam em teoria na medida em que é lá onde estava baseado o 

poder colonial, não o faziam de forma direta sem o crivo das companhias de quem dependiam na 

prática e na qual sua educação estava condicionada. É bom lembrar que a precariedade das 

comunicações não contribuía naquela altura para a aproximação das pessoas bem como para 

garantir a eficiência da administração colonial. 

Diante dos aspectos acima colocados encontramos uma sociedade faseada e 

caracterizada por três gerações, com ideais e ideologias distintas. A primeira geração – dos anos 

1960, chamada de “geração 25 de setembro” em referência à data de início da luta armada de 

libertação nacional (25/09/1964) – comporta o grupo que na década de 1960 idealizou a luta de 

libertação nacional rumo à conquista da independência e a consequente organização da nova 

sociedade; a segunda – chamada de “geração oito de março” em referência a uma decisão história 

e estratégica que sustentou a criação do “Centro 8 de Março”72 – compreende o grupo de jovens 

                                                 
71 Os prazos, enquanto uma tentativa de assegurar a soberania portuguesa na colônia, representam a concessão de 

terras da Coroa portuguesa aos portugueses do Vale do Zambeze a prazos definidos por três gerações, com a 
obrigação de herança por linha feminina. Eles vigoraram entre meados do século XVII e princípios do século 
XIX, quando foram extintos em dois momentos, em 1832 e 1854. É importante referir ainda que mesmo após a 
sua extinção nesses dois momentos, os prazos continuaram até sensivelmente o decênio de 1870. Já as 
companhias, majestáticas com direitos soberanos sobre as parcelas de territórios e os habitantes em seu poder – de 
Moçambique e do Niassa – e arrendatárias – da Zambézia, Boror, Luabo, Sociedade do Madal, Empresa Agrícola 
do Lugela e a Sena Sugar States – existiram entre finais do século XIX e a primeira metade do século XX. 

72 O Centro 8 de Março, assim chamado em referência à data de sua criação (8 de março de 1977), surge no quadro 
das recomendações do III Congresso da Frelimo que, realizado em 1977, definiu a necessidade de formação 
rápida de quadros para todos os setores da vida social e econômica, como forma de assegurar a normalização da 
vida em todo o país. Nesse âmbito, para colmatar o problema da falta de quadros, os alunos que deveriam 
prosseguir com seus estudos, sobretudo na 10ª e 11ª classes, receberam tarefas em diversos setores de atividades. 
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que, no final da década de 1970, foi obrigado por força das circunstâncias a interromperem seus 

estudos em áreas por si escolhidas e buscarem, a partir de uma decisão histórica governamental, 

remediar a carência de recursos humanos qualificados na administração do Estado pós-colonial, 

resultante da fuga de quadros da administração portuguesa para, deste modo, prover o país de 

quadros necessários ao funcionamento básico do Estado; uma suposta terceira geração em 

configuração compreenderia o grupo de jovens inconformados com o rumo dos acontecimentos 

na atual sociedade moçambicana capitalista sob a égide das duas primeiras gerações. O mais 

importante nestas notas sobre gerações em Moçambique é que, se a primeira geração conduziu os 

destinos do país sob a orientação socialista, porém, provavelmente ela nunca entendeu o 

socialismo que a preteriu a favor do capitalismo. A segunda, provavelmente, entendendo 

perfeitamente o socialismo, bem como os problemas que advêm do capitalismo, mantém-se fiel à 

primeira geração não só por uma questão ética ligada à sua gênese, mas talvez por entender que 

toda a transição requer elementos que se vão reunindo com o tempo. É contra esta fidelidade e 

tolerância da segunda geração, assim como contra o apego ao poder da primeira e os desvios que 

advêm desse apego e do capitalismo, que se posiciona uma suposta terceira geração. 

A sociedade moçambicana caracteriza-se, deste modo, por desigualdades profundas e 

pela concentração do poder nas mãos de um grupo reduzido de pessoas que forma a elite política 

no poder. Nessas circunstâncias, o exercício do poder adquiriu um caráter de consagração da 

desigualdade, de sanção da lei do mais forte, em cuja ligação ao presidencialismo, a ideia de 

república passou a contar com instrumentos ideológicos e políticos favoráveis ao estabelecimento 

de um regime profundamente autoritário. 

A Constituição de 1990 e a subsequente de 2004/2005 incluem um leque de direitos 

fundamentais e várias espécies de garantias que, porém, na ausência da universalização das leis e 

a não configuração constitucional desses direitos em políticas públicas capazes de contemplar tais 

dispositivos legais faz com que a cidadania moçambicana não seja universal e que os direitos e 

garantias consagrados nas duas últimas constituições não se reflitam no cotidiano dos cidadãos. 

                                                                                                                                                              
Em 1977 foi alojado neste Centro o primeiro grupo de estudantes e, nos anos subsequentes, outros estudantes 
foram encaminhados ao mesmo Centro para importantes tarefas de reconstrução nacional depois da saída em 
massa dos portugueses. Além de terem contribuído para a expansão da educação, os jovens de 8 de Março 
participaram com outros jovens na garantia do curso normal de atividades nos diversos setores da vida política, 
social e econômica. 
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Em Moçambique, se por um lado se contempla o Estado de direito consubstanciado na 

Constituição da República, de outro, falta a prática da liberdade enquanto capacidade para agir no 

domínio público. Aliás, mesmo integrando as possibilidades de intervenção dos indivíduos e 

grupos na história é preciso ir além dessa integração induzida pelo Estado de direito para 

contemplar um equilíbrio entre ambas. Nesse quadro – como ensinam autores como Bignotto 

(2008); Cardoso (2008); Carvalho (2008) –, consideramos que o projeto pós-colonial de nação 

em Moçambique deveria envolver necessariamente o cidadão no sistema de decisões políticas, 

promovendo a integração de todos, sem se iludir com a perspectiva do Estado constitucional de 

direito que funda direitos e confere maior espaço aos seus cidadãos para agir – ausência de 

constrangimento na ação do indivíduo que caracteriza a liberdade negativa –, e nem se 

sobrecarregar com os excessos de virtude e participação cívicas que compreendem a capacidade 

de agir na esfera pública – prática da liberdade enquanto capacidade para agir no domínio 

público, típica da liberdade positiva. 

Por essa via, é importante referir que a igualdade que se busca pela via do aparato legal e 

judiciário para garantir direitos e liberdades dos cidadãos – prerrogativas concedidas pelo regime 

e garantidas por um corpo de leis – deve pressupor o uso social da informação na constituição e 

aceitação da superioridade da esfera pública sobre a esfera privada, apoiando e conduzindo 

debates e embates públicos informados e conscientes, contra a pretensão de uma sociedade 

constituída a partir do encontro dos interesses emanados da esfera privada que não contemplam 

debates. Naturalmente, o pressuposto do uso social da informação na constituição da esfera 

pública identifica-se com a ação das instituições arquivísticas, na esteira da qual reside ou emerge 

uma esfera pública capaz de proporcionar aos homens alguma experiência de vida coletiva, de 

uma vontade e ação comuns, e que pode ser reivindicada no quadro de um espaço de 

universalidade que não seja meramente jurídico-formal, mas plenamente social e político. 

A consolidação da ideia da nação em Moçambique impunha o desenvolvimento do 

comércio, das vias de comunicação, da imprensa, do teatro, do cinema, de lugares de informação 

e de memória – arquivos, bibliotecas e museus – para reforçar o “sentimento nacional”, bem 

como o desenvolvimento de uma camada intelectual imbuída da ideia nacional e que atuasse 

nesse sentido. Paradoxalmente, no que se refere aos arquivos, o Estado pós-independente valeu-

se da única instituição arquivística criada pelo sistema colonial e manteve-a periférica, isolada da 

estrutura administrativa governamental de produção de documentos e sem referências do ponto 
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de vista de uma organização jurídico-administrativa de instituições arquivísticas à imagem da 

estrutura político-administrativa do Estado. Aliás, que se diga em abono da verdade, o AHM 

como única instituição arquivística no cenário moçambicano sempre representou uma mais valia 

para o Estado resultante da revolução apenas como guardião da memória colonial acessível a 

todos os interessados por forma a legitimar o novo Estado independente. Faltou e ainda falta, no 

entanto, a profissionalização da gestão arquivística em relação aos documentos do período 

independente por forma a garantir a construção de uma memória isenta de manipulação cujo 

interesse seria a relação dos indivíduos com o passado da nação, assim como a natureza da 

construção desse passado e a forma como os indivíduos se relacionam com ele. A 

profissionalização da gestão arquivística no seio da administração pública baseada numa 

organização jurídica de instituições arquivísticas à imagem da estrutura do Estado se constituiria 

em um pressuposto de democratização do acesso à informação arquivística e do processo de 

construção da memória recente do país. E, em redor disto, ocorreria a transformação de sujeitos 

passivos em cidadãos. 

Além de não constarem nos organogramas do serviço público, não há indícios da 

existência de arquivos consubstanciados em instalações, recursos financeiros, materiais, jurídicos 

e humanos indispensáveis ao exercício das funções arquivísticas essenciais que, por conseguinte, 

informariam a ideia de nação. A única instituição arquivística existente insere-se no quadro dos 

chamados “arquivos históricos” a partir do qual se encontra desvinculada da administração 

pública e cujo espectro e funções se limitam aos documentos do período colonial e com 

dificuldades inerentes à falta de uma política de recolhimento, bem como de capacidade técnica e 

administrativa para organização e avaliação e seleção de documentos, recorrendo muitas vezes ao 

acaso na realização dessas atividades que deixa muitos fundos documentais sem inventários. 

Em princípio, uma das finalidades das instituições arquivísticas é salvaguardar a 

continuidade das instituições e das comunidades em que se encontram inseridas. Esta finalidade, 

porém, apenas se torna efetiva quando tais instituições se apresentam em suas características com 

a obrigação de servir à administração pública na qual se situa o legado da nação consubstanciada 

na memória das atividades que a distingue. 

Estas condições nem sempre se plasmam conforme o desejado em função da poderosa 

resistência que a nação muitas vezes lhe é imposta pelas camadas dirigentes da própria nação que 

se acham desde muito à testa do Estado. 
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As dificuldades de institucionalização jurídica da organização da instituição arquivística 

em Moçambique condicionam a construção cultural – contrária a uma construção propriamente 

política ou coercitiva – enquanto pressuposto para a formação de “redes de parentesco” ou para a 

existência de uma espécie de “camaradagem horizontal” – algo que faz sentido somente no 

contexto da reprodução e uso cada vez mais intenso de documentos sob a gestão das instituições 

arquivísticas – inerente à nação enquanto entidade social imaginada que emerge da consciência e 

constitui objeto de desejo e projeção e que não supõe um controle absoluto dos governos na 

conformação dos Estados-nação. 
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CONFIGURAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS ARQUIVOS PÚBLICOS 
EM MOÇAMBIQUE 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Certamente, a questão de uma política do 
arquivo nos orienta aqui permanentemente 
[...] Não terminaremos jamais esta questão 
como uma questão política entre outras. Ela 
atravessa a totalidade do campo, e na verdade 
determina, de parte a parte, a política como 
res pública […] A democratização efetiva se 
mede sempre por este critério essencial: a 
participação e o acesso ao arquivo, à sua 
constituição e à sua interpretação. A contrario, 
as ofensas à democracia se medem por [...] 
Archives interdites [...]. 
 

Jacques Derrida 
 
 
 

Representar a realidade político-institucional dos arquivos públicos em Moçambique 

implica reconhecer a produção destes arquivos como escrita de Estado neste país, nos termos 

observados no primeiro capítulo, e avançar para o âmbito de sua organização e configuração 

institucional, empreendendo um investimento que situe as competências políticas e culturais que 

essa produção supõe na sociedade dentro do quadro maior de caracterização do Estado. Com 

efeito, a caracterização do Estado se efetiva, entre outros, com base na relação existente entre a 

sua construção e o crescimento dos níveis de alfabetização da população, considerando a 

imbricação entre o simbólico e o instrumental bem como entre o público e o privado como 

essência dos arquivos. Essa representação faz-se aqui, num primeiro momento, a partir do 

percurso histórico do AHM enquanto objeto desta pesquisa e, num segundo momento, ainda 

neste capítulo, através de seu contraponto, o CEDIMO enquanto uma instituição estratégica que 

representa a hegemonia governamental na área dos arquivos em sua ascensão repentina nesta área 

a partir dos anos 2000. 
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3.1. Da configuração colonial do AHM ao seu reposicionamento pós-colonial: indícios de 
uma ordem arquivística 

Conforme referido no capítulo anterior, o Arquivo Histórico de Moçambique (AHM) é 

uma instituição arquivística pública cuja criação foi sugerida em 1934, pela Portaria n. 2.267, de 

27 de junho, dentro do cenário político que caracteriza Portugal e Moçambique – este enquanto 

território colonial daquele – na década de 1930. Criado junto à Repartição de Estatística73, o 

AHM tinha, de acordo com esta Portaria, como objetivo “reunir, num arquivo único, os muitos e 

importantes documentos existentes nos vários arquivos da Colónia que interessam à constituição 

de um arquivo histórico de Moçambique [...] organizar e manter na Colónia uma colecção 

bibliográfica sôbre Moçambique”. 74 Sugerida a criação do AHM, a sua organização viria a 

iniciar alguns anos depois supostamente devido à falta de recursos (sobretudo pessoal) e 

instalações (diminutas) dentro das disponibilidades orçamentais da Repartição Técnica de 

Estatística que, de acordo com o relatório do Governador Geral (o General José Tristão de 

Bittencourt) referente ao período de 20 de março de 1940 a 31 de dezembro de 1942, até então, 

ainda não contava com qualquer verba específica para o funcionamento do AHM. 

De acordo com o documento “História da fundação do Arquivo Histórico de 

Moçambique”75 de autoria do Tenente Caetano Montez – o primeiro Diretor do AHM –, escrito 

em 1970, a pedido do então Diretor do AHM – Alexandre Lobato, último Diretor do AHM do 

período colonial –, a criação deste seria obra de rotina dos Serviços de Estatística no quadro das 

                                                 
73 Não conseguimos encontrar fontes ou depoimentos que evidenciem o lugar da Repartição de Estatística dentro da 

estrutura administrativa do Estado colonial. Esta dificuldade marcou igualmente as tentativas de representar, com 
precisão, as competências desta instituição que, pelo que apuramos a respeito de seu diretor, era estratégica e 
gozava de muito prestígio e consideração dentro da estrutura colonial. A consulta efetuada à correspondência desta 
Repartição sugere, sobretudo através dos dizeres estampados no logotipo, que a mesma constituía uma subdivisão 
direta do Governo Geral da Colônia de Moçambique, ora denominado por Serviços de Estatística, Repartição 
Central de Estatística, Repartição de Estatística ora Repartição Técnica de Estatística. Seu diretor, António dos 
Santos Figueiredo, pelo menos na correspondência a que tivemos acesso, datada entre 1931 e 1937, assinava a 
correspondência como Chefe dos Serviços ou como Diretor da Repartição. No âmbito dos dispositivos legais 
consultados, em 1929, 1930, 1934 designava-se por “Repartição de Estatística”, em 1939, 1957 e 1958 constava 
como “Repartição Técnica de Estatística”. Presume-se que em algum momento, antes de 1934, tenha se chamado 
de Serviços de Estatística ou de Repartição Central de Estatística. Assim, usaremos, nesta pesquisa, a designação 
de “Serviços de Estatística” para o período anterior a 1934 e que é embrionário à criação do AHM, a de 
“Repartição de Estatística” para o ano de 1934 e a de “Repartição Técnica de Estatística” para o período posterior a 
1934. 

74 A missão de organização de uma coleção bibliográfica sobre Moçambique, enquanto uma responsabilidade legal 
atribuída ao AHM, seria um marco histórico no processo de criação de bibliotecas públicas em Moçambique, 
consagrado em 1961 com a criação da Biblioteca Nacional de Moçambique. Nesse sentido, o AHM constitui um 
marco na criação da primeira biblioteca pública em Moçambique, a qual se constituiu através da primeira coleção 
bibliográfica por si organizada a partir de 1934. 

75 Trata-se de uma nota com referência Proc. 10/70, n. 793, de 29 de setembro. 
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dificuldades inerentes à “falta de bibliografia e documentação” para o cumprimento do programa 

editorial da revista “Moçambique Documentário Trimestral” mantida junto daqueles Serviços 

pelo então Governador-Geral da Província de Moçambique, José Cabral76, em fins de 1934, em 

cumprimento da missão de “informação e propaganda da Província” que estava adstrita àqueles 

Serviços. Se a “falta de bibliografia e documentação” era uma dificuldade a ser suprida pelos 

Serviços de Estatística no âmbito da missão de “informação e propaganda da Província” sob sua 

responsabilidade, ora executada no quadro do programa editorial da revista “Moçambique 

Documentário Trimestral”, porém, a criação do AHM se traduz atrelada formalmente ao objetivo 

maior de se estabelecer um lugar de guarda e preservação de documentos voltados para 

propósitos administrativos referidos no quadro geral do processo de gestão da administração 

colonial em suas diferentes vertentes. Nesse âmbito, o AHM viria a ser criado dentro das 

“medidas para a organização da Colecção Bibliográfica de Moçambique e a reunião dos núcleos 

documentais dos arquivos dos diversos Serviços e Repartições” de forma a assegurar o 

andamento e execução dos trabalhos da referida revista que, conforme Caetano Montez, seguia os 

moldes da “Revue de Madagascar”77, num enquadramento que referencia sobretudo objetivos 

gerais de administração colonial. Assim inspiradas pela necessidade de se resolver a falta de 

bibliografia e documentação que afetava negativamente o programa editorial da revista e, por 

conseguinte, o cumprimento da missão de informação e propaganda da Colônia por parte dos 

Serviços de Estatística, as medidas voltadas para a organização da coleção bibliográfica e a 

reunião de núcleos documentais arquivísticos dos diversos Serviços e Repartições coloniais 

conformam a criação do AHM. Deste modo, se estes Serviços cumpriam, então, a informação e 

propaganda da Colônia – um aspecto político-administrativo –, logo, entende-se que o AHM teria 

sido criado como um instrumento de administração voltado para a viabilização do projeto político 

do Estado e nação portugueses.  

Estes dados que mostram o cometimento dos Serviços de Estatística à causa do AHM 

não invalidam a origem desta instituição e sua história ligada à Portaria n. 2.267, de 27 de junho 

de 1934. Pelo contrário, assumindo que o “Arquivo não tem outra história além da que ‘vem nos 

                                                 
76 De acordo com Newitt (1997, p. 395), José Cabral teria sido o primeiro a ocupar o cargo de governador-geral de 

Moçambique logo após a reinstitucionalização deste cargo em 1926 em substituição ao de alto-comissariado 
abolido no mesmo ano. Ainda de acordo com a mesma autora, José Cabral teria ocupado o cargo durante três 
mandatos de quatro anos, no período que medeou entre a República e o Estado Novo em Portugal. 

77 Não conseguimos informações sobre esta revista e sua dimensão editorial. 
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despachos e portarias’”, Caetano Montez sustenta a existência de ‘propostas’ e ‘informações’ 

apresentadas pelos Serviços de Estatística ao Governador-Geral. O que se depreende é que por 

traz de um processo burocrático consubstanciado em despachos e documentos, observa-se 

também um “trabalho obscuro e lento” – como ficou anotado pelo próprio Montez – de 

articulação envolvendo diversas individualidades interessadas na viabilização das propostas 

contidas nos despachos e documentos oficiais. Aliás, Montez evidencia, nesse contexto, 

intervenções que se fizeram necessárias não só dentro daqueles Serviços como também através 

do Conselho de Câmbios e que visavam sanar dificuldades com que o AHM se defrontava, entre 

as quais, “carência de pessoal (em qualidade e número), de instalações e meios pecuniários” e, 

deste modo, agilizar o processo de implementação das determinações contidas em documentos 

oficiais. Portanto, a história do AHM narrada por Montez refere-se, sobretudo, à viabilização do 

processo de organização do AHM que teve início entre 1938 e 1939, quase cinco anos após a sua 

criação formal, mostrando o envolvimento direto dos Serviços de Estatística através da pessoa do 

próprio Caetano Montez na altura afeto na Secção do Censo da População daqueles Serviços. 

Outra figura evidenciada nesse processo é a do Capitão Figueiredo que, em nome do Conselho de 

Câmbios (então autônomo dos Serviços da Fazenda), mobilizou apoio financeiro indispensável 

ao funcionamento do AHM, e do próprio Governador Geral.78 A demora no processo de 

organização do AHM evidencia não somente questões financeiras, mas um Estado colonial muito 

burocrático nas suas decisões e, destarte, no seu funcionamento. Soma-se a estas questões, a falta 

de tradição na relação entre os “serviços arquivísticos” das diversas repartições e o AHM em 

gestação e para onde se deveriam recolher os documentos produzidos nas diversas repartições da 

administração colonial. Outro aspecto que ressalta esse processo de organização do AHM é a sua 

dependência de determinadas figuras, supondo uma fragilidade institucional. 

Num outro ângulo e numa perspectiva em longo prazo, o surgimento do AHM atrelado a 

propósitos administrativos identificados com a missão de “informação e propaganda da 

Província”, a serem viabilizados através do programa editorial da revista “Moçambique 

                                                 
78 Apesar deste percalço organizativo, em 1942 já se encontravam incorporados no AHM os seguintes núcleos 

documentais: “Da Direcção dos Serviços de Administração Civil (antiga Secretaria Geral), documentos até 1900; 
Da Repartição Central dos Negócios Indígenas; Da Direcção dos Serviços de Saúde; Da extinta Intendência do 
Govêrno na Beira; Do antigo Govêrno do Distrito de Quelimane (até 1900); Do antigo Govêrno do Distrito de 
Tete (até 1900); Do antigo Govêrno do Distrito de Cabo Delgado (até 1900); Do antigo Govêrno do Distrito de 
Inhambane (até 1900); Diversos documentos recolhidos na Câmara Municipal e Administração do Conselho de 
Moçambique; Administração da Circunscrição do Mossuril, Câmara Municipal de Inhambane, Administração da 
Circunscrição de Sena.” (BETTECOURT, p. 345) 
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Documentário Trimestral”, implicava não somente divulgar trabalhos de história colonial, de 

etnografia e de outras áreas de ciência como botânica, agronomia, mas a necessidade de se 

elaborar os primeiros estudos para essa revista. Deste modo, os dados aqui arrolados, inseridos no 

quadro histórico da construção do império colonial abordado no capítulo anterior, evidenciam 

também a tentativa do governo colonial de criar as bases de um movimento científico e cultural 

voltado para a sustentação do papel ideológico do império, cuja inscrição no âmbito dos planos 

de fomento, congressos coloniais, propaganda política e exposições que caracterizaram a década 

de 1930 compreendia uma visão de integração entre a Metrópole e as colônias. De fato, em parte, 

a criação do AHM parece estar aliada a uma perspectiva de estabelecimento das bases de um 

movimento científico e cultural na Colônia, na medida em que, antes de sua criação em 1934, em 

1930 já havia sido criada, pela Portaria n. 10.186, de 6 de setembro de 1930, a Sociedade de 

Estudos da Colônia de Moçambique – designação que viria a mudar em 1957 com base na 

Portaria n. 11.795, de  19 de janeiro de 1957, para a de Sociedade de Estudos da Província de 

Moçambique em função das novas disposições legais (Decreto n. 2048, de 11/7/1951) – enquanto 

um organismo que visava  

[…] promover e apoiar o estudo e levantamento dos problemas de Moçambique 
(geográficos, humanos e outros), das potencialidades económicas para atrair o 
investimento nacional e estrangeiro e, deste modo, assegurar não só a extracção de 
matérias-primas para alimentar a indústria metropolitana mas, também, as possibilidades 
internas para o progresso económico de Moçambique. (MACHAVA, 1990, p. 84) 

Esta opinião é partilhada por um dos nossos entrevistados que entende que  

[…] se olharmos assim agora com uma perspectiva a longo prazo, o Arquivo, a essência 
do Arquivo Histórico insere-se numa tentativa, talvez na segunda tentativa que o 
governo colonial fez de criar as bases de um movimento científico e cultural em 
Moçambique, porque é nos anos 1930 que aparece a Sociedade de Estudos, que aparece 
o núcleo da arte e aparecem outras instituições mais ou menos ligadas a questões 
científicas e culturais. Então, podemos ver que o Arquivo Histórico nasce nesse 
movimento que o governo colonial tentou implementar a partir dessa altura. (E3, 
24/02/14) 

Portanto, o AHM se insere dentro deste contexto colonial mais amplo como lugar de 

memória destinado a preservar os feitos do império colonial assim como fornecer a informação 

que era exibida em exposições coloniais. O AHM seria, nesse âmbito, por meio dos documentos 

sob sua guarda, instrumento privilegiado de definição da geografia do território colonial, da 

natureza dos grupos nele existentes e, acima de tudo, que contribuiu para a criação de realidades 
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unificadas – embora social e culturalmente distintas – a partir das quais o sistema colonial passou 

a imaginar seu domínio imperial.79 

A partir de 1939, ano em que além de se fixar a sua organização, jurisdição e regime de 

incorporações e reversões de núcleos documentais80, suas funções foram melhor definidas, o 

AHM destaca-se, segundo o Art. 2 do Diploma Legislativo n. 635, de 19 de abril de 1939, como 

“instrumento de cultura histórica” e “arquivo do Governo da Colónia”. Este diploma, em que 

pese o fato de que parte de suas determinações viria a ser implementada apenas em 1940 e 1958, 

tornara-se o verdadeiro estatuto orgânico do AHM. Ademais da necessidade de responder à 

questão do “Moçambique Documentário Trimestral”, a avaliar pelo prestígio que a Repartição de 

Estatística representava na gestão colonial, a vinculação do AHM a essa Repartição de Estatística 

eventualmente previa o fornecimento de dados à própria administração colonial com vista a 

alimentar o processo de tomada de decisões, orientando, deste modo, a visão instrumental desta 

instituição em relação à administração. Deste modo, a vinculação do AHM à Repartição de 

Estatística torna a dimensão administrativa do AHM mais proeminente do que qualquer outra, ao 

menos nessa fase inicial. Vinculado à Repartição de Estatística como uma subseção durante os 

primeiros 23 anos de sua existência, o AHM passa, a partir de 1957 – através do Decreto-Lei 

41.472, do então Ministério do Ultramar e da Educação Nacional –, a subordinar-se à Direção 

                                                 
79 O livro de Thomaz (2002) é enfático e ilustrativo em relação às exposições coloniais. Ele documenta imagens de 

nativos africanos e suas atividades, retiradas de diversos arquivos e exibidas em exposições coloniais 
internacionais, numa clara demonstração do domínio português em África. 

80 A organização do AHM, cuja materialidade se efetiva, de acordo com o relatório do então Governador Geral, o 
General José Tristão de Bittencourt, em meados de 1940, encontra-se estabelecida no Art. 2 do Diploma 
Legislativo n. 635, compreendendo a Secção de Biblioteca (1), Secção de História (2), Secção Administrativa (3) e 
Cartório Geral da Colónia (4). A jurisdição do AHM é objeto do Art. 8 do mesmo Diploma, abrangendo “todo o 
território da Colónia, encorporando os nucleos documentais dispersos pelos diversos arquivos e cartórios 
existentes”. As incorporações e reversões acima referidas e que suscitam, pela primeira vez na história dos 
arquivos em Moçambique, o processo de recolhimento se encontram definidas nas alíneas de a) a i), bem como no 
parágrafo único, todos do Art. 10 daquele Diploma. O corpo deste Art. 10 define a idade dos documentos a 
incorporar no AHM e os prazos de reversões de documentos ao AHM. Já os Art. 11 e 12, conjugados, atribuem 
competência exclusiva de “alienação ou destruição de documentos” ao AHM. O Art. 13 do mesmo Diploma atribui 
à Repartição Técnica de Estatística, mediante proposta do AHM, a competência de elaboração de regulamentos de 
serviço interno e de exposição e consulta pública a documentos sob custódia do AHM. Deve notar-se, ainda, que, 
sugerido o processo de recolhimento nas disposições de 1939 através de incorporações e reversões que só tiveram 
lugar a partir de meados de 1940, como apontamos nesta nota, a Portaria n. 5.104, de 17 de abril de 1943, passaria 
a regulamentar o processo de eliminação de documentos (a consulta ao Fundo da Administração Civil do AHM, 
Caixa 2, comprova a existência de “autos de inutilização de documentos”), fazendo jus ao processo de avaliação 
institucionalizado na forma da portaria de 27 de novembro de 1942 que criou a respectiva comissão, “àqual 
compete ‘seleccionar, de entre os núcleos documentais enviados ao Arquivo Histórico de Moçambique, quais os 
que deverão ser conservados e decidir da inutilização daqueles cuja conservação julgar desnecessária’” 
(BETTENCOURT, s/d, p. 347). 
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dos Serviços de Instrução do Governo da Colónia, onde permaneceu até a proclamação da 

independência nacional. 

No ano seguinte à sua ligação aos Serviços de Instrução, em 1958, além de ter o seu 

quadro de pessoal fixado (Art. 3), dando corpo às disposições de 1939, as suas funções foram 

ampliadas, sendo reconhecido (Art. 2) – com base no Decreto 42.030, de 31 de dezembro de 

195881 – como Arquivo Geral e Depósito Legal do Governo da Província de Moçambique.82 

Como prerrogativa destas atribuições de 1958 que remontam a 1924 junto dos Serviços de 

Estatística, retomadas sucessivamente em 1934 (Portaria n. 2.267, de 27 de junho de 1934) e 

1971 (Diploma Legislativo 90/71, de 21 de agosto) e confirmadas no período pós-colonial em 

1991 pela atual Lei da Imprensa (Lei 18/91, de 10 de agosto), o AHM detém, até hoje, parte do 

Depósito Legal que obriga ao depósito, em suas instalações, de dois exemplares de toda a 

produção bibliográfica que tem lugar em Moçambique.83 Entretanto, é preciso reter que, com a 

conquista da independência nacional e a consequente transição do Governo da Colônia em 

Governo da República Popular de Moçambique – hoje Governo da República de Moçambique –, 

a Direção dos Serviços de Instrução daquele transforma-se, em 1975, em Ministério da Educação 

e Cultura. 

Decorrido um ano da conquista da independência de Moçambique do domínio colonial 

português, o AHM seria transferido, através do Decreto 26/76, de 17 de Julho de 1976, do 

Ministério da Educação e Cultura para a sua atual vinculação, a Universidade Eduardo Mondlane 

(UEM).84 A transferência aqui aludida é interna e refere-se à desvinculação do AHM do nível 

                                                 
81 O mesmo dispositivo legal refere-se à subordinação do Museu Histórico Militar da Fortaleza de Nossa Senhora da 

Conceição (hoje Fortaleza de Maputo) ao AHM. 
82 O relatório do então Governador Geral refere que o Depósito Legal teria sido criado em 1924 pelo Regulamento da 

Repartição de Estatística (portaria n. 9, de 20 de dezembro de 1924), sendo mantido pela Portaria n. 2.267, de 27 
de junho de 1934 e efetivamente implementado junto ao AHM a partir de 1 de janeiro de 1938 (Portaria n. 3182, 
de 3 de novembro de 1937. 

83 Se antes a ideia era funcionar como fonte para alimentar a “colecção bibliográfica sôbre Moçambique”, cuja 
reunião e organização estavam a seu (AHM) cargo e, deste modo, funcionar como apoio – ou subsídio – à 
Repartição de Estatística, que produzia a revista “Moçambique Documentário Trimestral”, porém, esta 
responsabilidade partilhada com a Biblioteca Nacional mantém-se como parte das atribuições do AHM definidas 
em 1934 e que compreendiam a organização de uma coleção bibliográfica sobre Moçambique. Assim, o AHM, 
depois de ter controlado e documentado a totalidade da produção bibliográfica da Colônia, continua a exercer 
parcialmente esta função no contexto da República e numa perspectiva diferente da anterior, fornecendo dados 
para a construção da história nacional. 

84 A Universidade Eduardo Mondlane – UEM – constitui a maior, a mais antiga e mais prestigiada instituição pública 
de ensino superior em Moçambique. Esta Universidade passou a designar-se assim desde 1 de maio de 1976, em 
alteração à designação de Universidade de Lourenço Marques que, por sua vez, resultou da elevação a esta 
categoria, em 1968, através do Decreto-Lei n. 48790, de 23 de dezembro, de Estudos Gerais e Universitários, 
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central do Ministério e sua vinculação a uma das unidades orgânicas deste, a UEM, o que pode 

ser caracterizado como uma depreciação na vinculação administrativa do AHM dentro da 

estrutura do Ministério e, deste modo, na estrutura do Estado. 

Justificada pela necessidade de infraestruturas indispensáveis ao desenvolvimento do 

AHM, como se pode depreender não só a partir da direção do AHM, mas também dos 

interlocutores estatais dessa posição85, a transferência do AHM para UEM torna esta instituição 

arquivística mais periférica no novo Estado moçambicano do que no período colonial. Situada na 

periferia em relação à estrutura administrativa do Estado, porém, na prática, o AHM sempre se 

colocou, desde o início do processo de seu reposicionamento em 1975, sobretudo a partir de 

1976, sob a influência do Estado, lado a lado à historiografia moçambicana86 neste período que, a 

avaliar pelos princípios e orientações revolucionários apresentados no capítulo dois, supõe-se que 

nem sempre era exercida como profissão, consubstanciando uma história oficial. 

No âmbito das medidas de 1976, entendidas no seio do AHM como inerentes “à criação 

de infraestruturas” bem como ao provimento de uma “orientação científica adequada”, o AHM 

reconhecia em 1991 em seu documento intitulado “Relatório e perspectivas do Arquivo Histórico 

de Moçambique”, o início de uma nova fase que, idealizada em 1977 “a nível de Documentos, 

Arquivo e História”, estaria consubstanciada, dez anos depois, na “divulgação de informação de 

interesse para o ensino e a investigação” – divulgação da história – publicando, deste modo, a 

partir de 1987 o boletim semestral “Arquivo” que comporta as Séries “Instrumentos de 

Pesquisa”, “Documentos” e “Estudos”. Os sumários e editoriais desta revista do AHM 

apresentam temas que abrangem vários domínios de desenvolvimento nacional, abordados por 

autores nacionais e internacionais, na sua maioria historiadores. É fundamental ressaltar que a 

                                                                                                                                                              
criados em 1962 pelo Decreto-Lei n. 44530, de 21 de agosto. Ao ler o texto de Machava (1990, p. 88), depreende-
se que os Estudos Gerais e Universitários foram criados como parte do Centro de Investigação Científica de 
Moçambique instituído pelo Decreto-Lei n. 40.078, de 7 de março de 1955, para satisfazer as disposições legais de 
1953 que autorizam a constituição de centros de investigação científica em Moçambique, quebrando assim o 
monopólio do saber até então detido pela Sociedade de Estudos desde a sua criação em 1930. 

85 Em 1979, a então Ministra da Educação e Cultura, Graça Machel, deixou transparecer que a necessidade de 
infraestruturas indispensáveis ao desenvolvimento do AHM teria determinado a integração deste na estrutura da 
UEM, justicando esta vinculação nos seguintes termos: “decidimos entregar o Arquivo Histórico à 
responsabilidade da Universidade Eduardo Mondlane porque sabíamos que esta era a única estrutura capaz de 
realizar este trabalho correctamente”. Cf. Jornal Notícias n. 17875, Maputo, 15 de março de 1979, p. 1. 

86 Salvo estudos envolvendo o acervo arquivístico sob sua custódia que, aliás, tem alimentado a historiografia 
nacional, entretanto, até à data, o AHM enquanto instituição ainda não despertou a atenção da pesquisa 
historiográfica, o que tem limitado não só a determinação do seu lugar na estrutura do Estado e papel na sociedade 
como também a construção de uma imagem e discurso próprios ao longo de toda a sua existência. 
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criação da revista Arquivo foi sugerida pelo projeto de lei que integrou o AHM na estrutura da 

UEM, como se pode ler no n. 1 do Artigo 3 desse projeto. 

Este projeto de lei, ao sugerir a subordinação do AHM na estrutura da UEM, fê-lo 

“considerando a necessidade de se integrar [o AHM] na estrutura cultural da Universidade […]” 

e numa concepção voltada “a desempenhar as funções de Arquivo Nacional enquanto não for 

possível limitar a sua actividade à de Arquivo Histórico do período colonial como 

estabelecimento de âmbito nacional” (Artigo 1). O projeto de lei, nesses termos, concebe o AHM 

como um Arquivo Nacional87, perspectivando, porém, a possibilidade de sua conversão num 

“Arquivo Histórico” voltado para a custódia dos documentos do período colonial. Em que pese a 

orientação historicista de atuação arquivística do AHM em quase toda a sua trajetória e as 

manifestações de novos atores arquivísticos registradas nos últimos anos, sobretudo a partir de 

2007 que, embora ambíguas, parecem querer estabelecer essa tendência de um “Arquivo 

Histórico”, esta perspectiva de limitar as funções do AHM à atividade de um “Arquivo Histórico” 

nunca chegou a ser assumida formalmente. Ainda no quadro da vinculação do AHM à UEM 

desenha-se, além ou dentro da visão de proteção desta instituição acima referida, uma visão mais 

culturalista e de estudos que se configura, de acordo com um dos nossos entrevistados, na medida 

em que “a Universidade era uma instituição científica mais importante naquela altura. Tinha 

dinheiro, tinha um bom orçamento e, portanto, [em 1976] era um momento de colocar o Arquivo 

numa situação vantajosa.” (E3, 24/02/14) 

Em que pese a situação de suposta vantagem que se perseguia com a integração do 

AHM na UEM, o nosso entrevistado refere que teria havido tentativas de “integrar o Arquivo 

Histórico dentro da estrutura da Secretaria de Estado da Cultura” (E3, 24/02/14), algo deplorado 

pelo mesmo entrevistado, pois entende que, a maioria das unidades de informação integradas à 

área da cultura, ou não lograram crescimento notável comparativamente ao AHM e sobretudo em 

relação às unidades ligadas a algumas empresas públicas, ou ficaram numa situação ambígua em 

suas funções.88  

                                                 
87 Esta concepção de Arquivo Nacional contida no Artigo 1, é reiterada pelo n. 1 do Artigo 4 do mesmo projeto nos 

seguintes termos: “Toda a documentação existente nos Serviços Públicos do país passará a pertencer ao Arquivo 
Histórico logo que deixe de interessar ao funcionamento dos mesmos serviços, e deverá por eles ser preservado até 
à sua entrada no Arquivo Histórico, não podendo por isso ser destruída, ou alienada.” 

88 Para maiores esclarecimentos, passamos a transcrever uma das passagens da entrevista: “Quando se cria a 
Secretaria de Estado da Cultura, a Cultura quis absorver também o Arquivo. Não só o Arquivo, outras instituições 
que eles chegaram a absorver [...] foi o arquivo de filmes do Instituto Nacional do Cinema. Portanto, aquilo estava 
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É de interesse anotar que em relação ao desenvolvimento do AHM aqui referido e que 

concerne ao período pós-colonial, a exemplo do que se deu no início do processo de sua 

organização entre 1938 e 1939 em que, além do empenho do então Governador Geral, se 

destacaram o Capitão Figueiredo do então Conselho de Câmbios e o então Diretor do AHM, 

Caetano Montez, o desenvolvimento da instituição no período pós-colonial também esteve 

atrelado a determinadas figuras proeminentes como Alexandre Lobato, Fernando Ganhão89 e 

Maria Inês Nogueira da Costa90 cuja visão sobre o AHM e seu papel levou-as a se interessar e 

lutar pela sobrevivência desta instituição.91 Fundamental para a sobrevivência institucional, 

porém, essa dependência do AHM de certas figuras sinaliza a fragilidade da instituição desde a 

sua criação. A atuação das diversas figuras em torno do AHM, atrelada às conexões resultantes 

das redes sociais e políticas por elas criadas, configura um cenário que permite entender o 

                                                                                                                                                              
debaixo da informação e, depois, não sei se há alguma lei, mas até hoje aquilo ficou debaixo da Cultura. Como 
não há nenhuma lei a fazer a passagem [...] aquilo [...] vive também uma situação ambígua. [...] Então, o Arquivo 
fez muita questão, até pela experiência do passado colonial de estar ligado aos órgãos de governação, que não 
devia ficar ali porque não estava muito bem, mas foi uma guerra. Havia naquela altura dentro da Secretaria de 
Estado da Cultura uma Direção Nacional do Patrimônio Cultural que era dirigida pelo Dr. Cândido Teixeira. Foi 
ele que liderou, pelo menos criou a cara nesse processo para tentar integrar o Arquivo Histórico dentro da 
estrutura da Secretaria de Estado da Cultura, que tinha criado, entretanto, um órgão chamado Arquivos do 
Patrimônio Cultural e, nesse órgão dos Arquivos do Patrimônio Cultural seriam introduzidos todos esses arquivos 
que eles haviam criado.” (E3, 24/02/14) 

89 Filho de pais portugueses, Fernando dos Reis Ganhão participou do movimento pro-independência de 
Moçambique, tendo seu sentido político e nacionalista sido despertados na Casa dos Estudantes do Império, em 
Portugal, no confronto com várias personalidades das colônias portuguesas de então. Quadro sénior da Frelimo, da 
qual foi membro do respectivo Comitê central e que o efetivou como parlamentar da então Assembleia popular 
(hoje Assembleia da República), ele foi o primeiro Reitor da Universidade Eduardo Mondlane (este nome foi 
adotado em batismo ao nome do primeiro Presidente da FRELIMO e ícone da unidade nacional) no período 
independente, cargo que ocupou entre 1975 e 1986, quando foi sucedido por Rui Baltasar dos Santos Alves. Um 
dos poucos historiadores de renome nacional naquela altura, Ganhão tutelava o arquivo daquele partido no poder, 
parte dele sob custódia do AHM, onde seu acesso é condicionado pelo seu produtor. 

90 Integrada no quadro de pessoal acadêmico da UEM em março de 1977, foi membro do Comitê Central da Frelimo 
e diretora do Arquivo Histórico de Moçambique, cargo que ocupou entre 1978 e 1999, e durante o qual contou 
com apoio inestimável de figuras como Manuel Lemos e António Dinis Sopa, ingressos no quadro do AHM no 
final da década de 1970, e ao qual foi sucedido pelo atual diretor daquela instituição, Joel das Neves Tembe.  

91 “[...] há duas coisas fundamentais que passam por duas figuras, o Dr Lobato e o Fernando Ganhão que era 
historiador. Eu acho que os dois se entenderam que para o Arquivo era importante estar debaixo da Universidade. 
Mais ainda, estar sob a dependência do Ganhão. O Lobato era o Diretor do AHM [...] Tentou fazer a transição do 
período colonial para a independência, sem que o Arquivo fosse muito afetado. Você sabe que muitas das 
instituições naquele período sofreram grandes perturbações. Então, ele tentou fazer essa transição por uma via 
muito calma sem que o Arquivo ficasse muito afetado e teve a sorte que o Reitor era um historiador importante e 
era sensível a essa questão, mas o próprio Ganhão era tutor dos arquivos da Frelimo e ele precisava de um sítio 
onde pudesse proteger aqueles arquivos [...] e que ele pudesse supervisionar, ficar perto deles. Então esses 
interessezinhos todos se juntaram e permitiram que fosse feita essa… para mim é a leitura que faço hoje disso.” 
(E3, 24/02/14) 
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processo histórico de configuração desta instituição arquivística pública em Moçambique e, na 

esteira desse entendimento, é possível relacionar esse processo ao projeto pós-colonial de nação, 

tendo em vista os efeitos sociais da organização e funcionamento de tal instituição. Em que pese 

o capital simbólico dessas figuras, representado pela sua posição política que teria sido 

determinante na sua atuação, a diferença que se verifica é que em relação ao período colonial, as 

ações das respectivas figuras que se empenharam em torno da causa do AHM, ressalvadas as 

possibilidades que definiram a permanência desta instituição na UEM em cuja vinculação 

determinou a capacidade institucional na recolha de núcleos documentais do período colonial, 

tiveram pouco impacto legal-institucional, consubstanciando uma ação do Estado não muito 

salutar na área dos arquivos do ponto de vista da estrutura organizacional e da produção de 

legislação neste período pós-colonial. De fato, nada se pode aferir a partir de 1975 sobre a 

organização do AHM ou legislação que, com base nesta instituição, apontasse para existência de 

uma estrutura organizacional dos arquivos em Moçambique. 

Outorgadas pelo Decreto 26/76, de 1976, em seu Art. 3, ao então Ministério de 

Educação e Cultura, as competências de estabelecer, em Portaria, as normas do funcionamento do 

AHM, que as exercia sob a proposta do Reitor da UEM, no entanto, salvo as funções de Arquivo 

Geral do Governo da Província de Moçambique herdadas do Decreto 42.030 acima referido, o 

funcionamento do AHM nunca foi objeto de regulamento específico no período pós-colonial, 

limitando-se à regulamentação de suas funções de órgão coordenador do Sistema Nacional de 

Arquivos no âmbito das disposições contidas no Decreto 33/92, de 26 de outubro. Fora desta 

regulamentação ocorrida em nível mais alto do Estado e que implicou uma nova dimensão 

organizativa, a única regulamentação sobre a organização do AHM que apuramos ao longo da 

pesquisa, relativa ao período pós-colonial, é interna e refere-se ao funcionamento desta 

instituição como parte da UEM. De alguma forma, não conseguimos encontrar fontes que 

sustentem essa regulamentação. Sabe-se, no entanto, da existência de mudanças internas na 

organização do AHM observadas ao longo do período pós-colonial. Embora não obtida no 

âmbito desta pesquisa, supõe-se que a documentação que sustenta essas mudanças faça parte do 

acervo da UEM e cuja restrição se enquadra dentro dos procedimentos normais de funcionamento 

interno da UEM. Enquanto regulamentação de uma unidade orgânica da UEM, os documentos 

sobre a organização interna do AHM são aprovados pelo Conselho Universitário desta 

Universidade. Esta realidade contradiz a visão colonial que coloca o AHM como uma instituição 
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de dimensão nacional. Observada essa contradição, porém, a visão do AHM como um arquivo 

nacional é sustentada, no período independente, tanto pelo projeto de lei que integra o AHM na 

estrutura da UEM quanto pelo Decreto 33/92 que outorga, ao AHM, funções de um arquivo 

nacional. 

Por conta da complexidade de um cenário contraditório como acabamos de ressaltar, não 

conseguimos apurar, com precisão, as várias alterações ocorridas na estrutura do AHM, assim 

como as datas em que isso se deu. Contudo, sob o impacto do Decreto 33/92 que instituiu a 

primeira versão do sistema nacional de arquivos, o AHM passou a contar com um setor de 

coordenação do sistema designado por Departamento de Coordenação do Sistema Nacional de 

Arquivos, que viria a sofrer uma alteração em sua designação alguns anos após a aprovação do 

Decreto 36/2007 que instituiu a segunda versão do sistema, em 2007, o SNAE. Funcionando 

apenas com um diretor-adjunto até sensivelmente 2003, a partir dessa altura, o AHM passou a 

contar com dois diretores adjuntos em sua estrutura. Apuramos ao longo da pesquisa que o AHM 

conta, neste momento, com um regulamento que, aguardando a sua aprovação pelo Conselho 

Universitário, no terreno, porém, confirma-se que está em prática. Esse regulamento interno 

resultaria do processo de restruturação autorizado pelo Reitor da UEM em 2004 (por meio do 

Despacho Reitoral n. 197/RT/2004, de 14 de dezembro) e nas sucessivas articulações entre o 

AHM e a UEM, cujos documentos a que tivemos acesso, um de 2006 e outro de 2010, sugerem a 

necessidade de restruturação. (AHM, 2006; 2010) 

Assim, com base nesse regulamento interno que, embora não tenha sido aprovado está a 

ser implementado, a organização interna do AHM compreende, além dos conselhos do AHM, de 

Direcção, e Técnico-cientifico, todos criados nesta última regulamentação, um Director 

(coadjuvado por dois diretores adjuntos), um Departamento de Arquivos Permanentes; um 

Departamento de Gestão de Documentos (então Departamento de Coordenação do Sistema 

Nacional de Arquivos); um Departamento de Investigação e Extensão (então Departamento de 

Investigação e Divulgação que se estima sua criação tenha iniciado no âmbito do processo da 

produção da revista Arquivo); um Departamento de Arquivos e Colecções Especiais; um 

Departamento de Tecnologia de Informação e Transferência de Suportes; um Departamento de 

Administração e Finanças e um Departamento do Arquivo Central da UEM (este último criado 

pela primeira vez na segunda metade da década de 2000 para gerir o arquivo desta Universidade). 
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Portanto, a transferência do AHM para a UEM representa um dado importante na análise 

do processo de reposicionamento da instituição arquivística moçambicana e, por conseguinte, na 

determinação de seu lugar na estrutura do Estado e papel na sociedade no contexto do novo 

Estado em construção e da ideologia que o distinguia. 

O momento aqui referenciado em que o AHM é vinculado à UEM que, logo à primeira 

vista se apresenta, nessa altura, como uma espécie de instituto histórico – nos moldes 

institucionais do L’institut Historique de Paris e do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil 

(IHGB) todos referidos em Guimarães (2011) e Costa (1997) –, é relevante na historiografia 

moçambicana e, decerto, teria determinado os parâmetros pelos quais deveria ou passou a ser 

escrita a história do país daí em diante. A importância da relação do AHM e a UEM na análise do 

processo de reposicionamento daquele pode estar vinculada à guarda e preservação dos 

documentos no AHM e elucidar um mecanismo que viabiliza a utilização desses documentos pela 

UEM enquanto fontes para a escrita da história.  

Sob a alçada da UEM e no contexto de um país recém-independente, o AHM foi 

construindo um percurso histórico próprio, aglutinando características que, se por um lado 

tendem a agregar ênfase nas competências definidas no âmbito de sua criação em 1934, passando 

pela sua especificação em 1939 e ampliação em 1958, de outro, refletem o seu enquadramento 

numa instituição de ensino superior. O AHM apresenta, nesse sentido, uma dupla subordinação 

sustentada pela sua ligação administrativa a uma universidade pública e pela sua competência 

técnica que o liga ao aparelho do Estado onde atua ou deveria atuar.  Esta dupla subordinação do 

AHM faz do mesmo uma instituição peculiar em seus elementos básicos e ações que 

caracterizam o seu percurso histórico, fundamental no seu funcionamento interno como uma 

instituição arquivística, e sua posição no quadro de uma suposta política de informação e de 

memória vigente em Moçambique. 

Portanto, no âmbito dessa competência técnica o AHM desenvolveu, neste período 

independente, uma série de atividades que, possantes de sua essência como campo de informação 

arquivística e lugar de memória que dá sustentação à memória coletiva da nação moçambicana, 

identificam condições sociais que definem competências institucionais. Nesse sentido, foi criado, 

em 1981, junto ao AHM, o Museu Nacional da Moeda92 e, no mesmo ano, com base no Diploma 

                                                 
92 O Museu Nacional da Moeda e a Fortaleza de Maputo foram recentemente desvinculados das competências do 

AHM, situando-se atualmente como unidades da Direção de Cultura da UEM. Importante ainda é o relato que 
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Ministerial de 29 de Outubro de 1981 (do Ministério de Estado na Presidência)93 determinou-se 

que todos os documentos de arquivo e outras coleções de interesse nacional referentes ao período 

colonial até à data da independência nacional fossem recolhidos ao AHM até 31 de março de 

198294, uma medida que, ao ser implementada por esta instituição, significou a revitalização das 

suas funções arquivísticas de caráter nacional, colocando-a como um verdadeiro arquivo nacional 

que, além de dar acesso aos documentos do período colonial, configura um determinado tipo de 

memória voltada à construção da nação moçambicana. 

                                                                                                                                                              
passamos a transcrever, o qual situa os projetos de criação destas duas instituições culturais ao período colonial: 
“O Museu da Moeda também era um projeto que vinha do tempo colonial. Portanto, inicialmente o Museu da 
Moeda era para ser instalado ali na Cadeia Civil, onde está a Imprensa Nacional. Portanto, esses projetos eram 
projetos que estavam de pé por quê? Porque o Lobato fazia parte da Comissão Nacional dos Monumentos e 
Relíquias Históricas e, portanto, ele também supervisionava essas áreas. Quando se dá a transição para a 
independência… Então, praticamente o Lobato é que ficou a assegurar todas essas coisas. Então, Lobato era 
mesma coisa que o Arquivo. Então, o Arquivo ficou a tomar conta disso. Obviamente que depois da 
independência esses projetos pararam todos. Portanto, o projeto Museu da Moeda só foi retomado uns anos mais 
tarde. Mesmo a Fortaleza, tentou-se… O projeto da Fortaleza era isolá-la, acabar com aqueles prédios todos. 
Ainda se deitou alguns prédios abaixo, mas muito poucos [...] Mas esses eram todos projetos que já existiam, que 
não estavam diretamente ligados ao Arquivo Histórico, mas a figura do Lobato. (…) E como o Lobato ficou cá e 
era o único que ficou cá, ele acabou por assumir aquilo. E quando o Arquivo passou para a Universidade essas 
coisas também entraram atrás para a Universidade.” (E3, 24/02/14) Notório em sua ação consensual entre as 
figuras históricas do AHM e sobretudo em volta da transição deste do período colonial ao período republicano, 
portanto, a figura de Lobato é central e indica um maior investimento de sua personalidade em torno da causa do 
AHM. 

93 Conseguimos localizar este documento pontualmente referido em alguns relatórios do AHM, na pasta denominada 
“Recolha da Documentação do Período Colonial” do AHM. Apesar de ter sido implementado, este diploma parece 
que nunca foi objeto de publicação oficial. Outro aspecto importante é que, conforme informação geralmente 
difundida no seio do AHM, mas em que não encontramos nenhuma fonte que a sustenta, todos os documentos do 
período colonial foram considerados históricos e isentos de avaliação. Já os poucos documentos do período pós-
colonial sob guarda do AHM estão inseridos dentro de recolhimentos compulsivos e interventivos de resgate feito 
para impedir a destruição dos acervos. Nesse quadro, todos os processos de recolhimento referidos no quadro da 
atuação do AHM não resultam de processos de avaliação que, em princípio, determina os documentos a transferir e 
a recolher. 

94 O processo de recolhimento previsto pelo Diploma supracitado ocorreu no período compreendido entre 1982 e 
1984, abrangendo todos os organismos da função pública, com ênfase para as Direções Provinciais e Distritais; 
Conselhos Executivos de Distrito, cidade e localidade, os quais após a recolha dos documentos canalizavam-nos à 
respectiva Direção Provincial de Apoio e Controlo, a quem cabia a responsabilidade de embalar e enviar os 
documentos ao AHM em Maputo. (Cf., Pasta “Recolha da Documentação do Período Colonial” do AHM). É 
interessante referir, porém, que nem todos os documentos do período colonial foram recolhidos ao AHM devido a 
dificuldades de várias ordens. Ademais, cabe destacar que as bases do processo de recolhimento do período pós-
colonial encontram-se consubstanciadas no conjunto de dispositivos legais encaminhados, sobretudo, entre 1976 e 
1977. Isto se pode comprovar através dos avisos de 5 de abril (assinado pelo então Reitor da UEM) e 7 de maio 
(assinado pela então Diretora do AHM), ambos de 1977, mandados publicar pelo AHM no Boletim da República. 
Esses avisos exortam “todos os serviços públicos do Estado e antigas autarquias locais” a enviarem “relações da 
documentação que aqueles queiram entregar-lhe, nos termos da lei”, de forma a permitir que o AHM possa 
recolher a documentação que as relações indicarem. 
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Aliás, é importante incorporar, nesse âmbito de recolhimento, a totalidade de seu acervo 

arquivístico que abrange o período compreendido entre o século XVIII e o século XX95, para 

além de que, mercê das suas atribuições definidas em 1934 e ampliadas em 1958, com 

atualização, neste domínio, em 1971, através do Diploma Legislativo 90/71, de 21 de agosto, 

possui uma biblioteca que constitui uma referência indispensável à pesquisa sobre História de 

Moçambique e da África Austral em geral. A referida biblioteca do AHM integra, além de obras 

raras, uma bibliografia que abrange diferentes temáticas, entre outras, história de Moçambique e 

de África, sociologia e antropologia. À perspectiva de recolhimento que amplia o acervo do 

AHM soma-se o projeto de Recolha de Fontes Orais para a História de Moçambique96 que, a 

partir de 1980, situa uma nova dinâmica na ampliação do acervo desta instituição, passando a 

agregar relatos de história que passam de geração em geração, testemunhos de vivências mais 

recentes, entrevistas de história de vida e outras individuais ou coletivas, com vistas a suprir 

lacunas de informação necessária à reconstrução da história de Moçambique. Entre os objetivos 

centrais deste projeto, portanto, situa-se “a recolha, a conservação e tratamento sistemático das 

fontes orais, tornando-as acessíveis à investigação sobre períodos e temas da História de 

Moçambique, que constituem lacunas de informação na documentação escrita depositada no 

Arquivo Histórico de Moçambique.” (OLIVEIRA, 1987, p. 11). 

O mesmo propósito de ampliação de acervo do AHM atrelado, sobretudo, aos propósitos 

de construção da história nacional pode ser anotado em relação ao projeto de recuperação da 

                                                 
95 Respondendo a um pedido de informação que se presume tenha sido endereçado por um pesquisador, Maria Inês 

Nogueira da Costa, ex-Diretora do AHM, refere, em um documento mimeografado e sem data (presumindo-se que 
seja de 1997), que a “Documentação primária” sob a custódia do AHM compreende o século XVIII ao período 
pós-independência enquanto a “documentação bibliográfica” abrange o período de 23/5/1609 a 17/12/1997. 

96 O Projeto de Recolha de Fontes Orais para a História de Moçambique do AHM foi criado em 1979 pelo próprio 
AHM, inspirado pela necessidade de suprir as lacunas de informação necessária para a escrita da história nacional, 
tendo sido impulsionado pelo apoio financeiro da SIDA/SAREC a partir de 1980. De acordo com os principais 
temas definidos e na sua abrangência que contemplam “tradições de origem; tradições dinásticas; genealogias; 
relatos sobre as campanhas militares coloniais e a resistência popular; história familiar e do trabalho; introdução de 
culturas e técnicas; e movimentos migratórios” (OLIVEIRA, 1987, p. 12), este projeto sugere que segue a 
perspectiva de coleta de relatos de chefes de resistência, entrevistas de história de vida com membros de grupos 
sociais (camponeses e trabalhadores) – enquanto “História ‘militante’ vindo de baixo” que, de acordo com Alberti 
(2011), se configura entre final da década de 1950 e década de 1970. No entanto, apesar desta constatação que 
advém da análise dos principais temas definidos, baseando-nos ainda em Alberti (2011), o referido projeto segue, 
como esta autora entende, em princípio e sobretudo no que toca aos temas do período pós-colonial, a linha do 
Programa de História Oral da Universidade de Culumbia (Culumbia University Oral History Office), cuja 
fundação coincide com o ano de 1948 – considerado por Alberti (2011) como o marco do início da História oral 
moderna –, entrevistando, na sua maioria, personalidades destacadas da história moçambicana, homens públicos 
que tiveram participação reconhecida na vida política, econômica e cultural do país – “História da elite ou dos 
vencedores” (ALBERTI, 2011). 
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documentação sobre o país, existente em Portugal, implementado pelo AHM em 1978 com apoio 

financeiro da Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), através do seu 

Department for Research Cooperation (SAREC)97, incluindo ainda contatos estabelecidos com 

outros países para o efeito. 

Todas estas iniciativas que logo à primeira vista parecem estar vinculadas a uma mera 

necessidade de ampliação do acervo do AHM, portanto, enquadram-se dentro de um processo de 

empoderamento do AHM no período pós-independência, em termos mais políticos que sociais, 

tendo em vista a sustentação do projeto político do novo Estado. Com efeito, consideramos que a 

ordem de forças que explica esse movimento estaria no projeto que vincula o AHM na UEM, não 

propriamente a partir da figura de Alexandre Lobato, mas sobretudo de Fernando Ganhão 

enquanto historiador ou intelectual ligado ao partido Frelimo e que estava empenhado não só em 

cuidar dos documentos deste partido político no poder, mas sobretudo em preparar o processo de 

construção da história de Moçambique na qual se debatia com questões como a identidade. 

O rol de ações visando à ampliação de seu acervo e capacidades institucionais teve 

maior impacto quando, entre 1983 e 1985, esta instituição, com o respaldo da Universidade 

Eduardo Mondlane, organizou um Programa de “Licenciatura em História com especialidade em 

Documentação” que, com término no dia 31 de julho de 1985, formou os primeiros licenciados 

que viriam dar impulso ao desenvolvimento do trabalho e das perspectivas do AHM. A partir de 

então, o AHM assumiu uma dianteira na formação de quadros na área de informação e 

documentação, com destaque, neste âmbito, para o início, em 1986, do I Curso de Capacitação 

Profissional para Técnicos Auxiliares de Documentação (nível básico), complementado pelos 

cursos de nível médio de documentação cuja organização teve início nos anos subsequentes; o 

envio, em 1995, dos primeiros funcionários seus ao estrangeiro (Brasil) para formação superior 

em arquivologia – por sinal, os primeiros no país; o lançamento, em 2007, do Programa de 

                                                 
97 No período pós-independência, além da figura individual de Fernando Ganhão que de imediato teria entendido e 

lutado pela sobrevivência do AHM, a SIDA/SAREC, durante a gestão da Maria Inês Nogueira da Costa, 
desprovida de uma visão impositiva no financiamento das atividades do AHM, desempenhou um papel importante 
no desenvolvimento desta instituição. Como aponta um dos nossos entrevistados: […] acho que a figura do 
Ganhão foi fundamental sobretudo para os primeiros anos logo a seguir a independência. Se não houvesse o 
Ganhão acho eu que muita coisa se teria destruído. Quando fala do Arquivo ter atingido um ponto grande foi 
porque o Arquivo rapidamente se apropriou de uma oferta que foi feita pelos Suecos de microfilmar os arquivos 
coloniais que existiam em Portugal, etc. E no caso, em Moçambique eles foram além do que isso. Forneceram 
todas as infraestruturas técnicas para o Arquivo poder funcionar, porque o Arquivo naquela altura não tinha nada. 
E, realmente, enquanto eles deram esse apoio o Arquivo pôde manter-se e crescer e não é o que acontece hoje.” 
(E3, 24/02/14) 
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Formação de Técnicos Profissionais de Arquivos que, com efeito, amplia a perspectiva dos 

cursos básicos e médios em termos de duração e habilitações literárias (nível acadêmico) de 

ingresso dos candidatos. As ações de formação em matéria de arquivos e que têm no AHM o seu 

alicerce, consolidam-se com a aprovação em 2008 e entrada em funcionamento em 2009 na 

Universidade Eduardo Mondlane do Curso de Licenciatura em Ciência da Informação, 

especialidade em Arquivística e Biblioteconomia98, um curso cujo projeto surge com o 

envolvimento de quadros do AHM em projetos conjuntos com outros setores da UEM. 

No quadro desta trajetória, importa referir que ao AHM sempre predominou a concepção 

nefasta de “arquivo histórico” que marca os arquivos nacionais criados no século XVIII e/ou 

reorganizados no século XIX, a qual relegou – segundo Rodrigues (1969) – as instituições 

arquivísticas a um plano secundário dentro do quadro da administração pública. Situado nesse 

plano, contudo, o AHM não conseguiu desempenhar papel importante no processo de formação 

da nacionalidade, se comparado aos arquivos nacionais europeus criados nos séculos XVIII e 

XIX. Ainda que essa concepção nacional de arquivo seja reflexo da consciência histórica e da 

consequente publicização do saber histórico e da organização da história como disciplina – 

elementos ou aspectos que, como indica Costa (1997), prevaleciam na Europa nesse período –, 

não se pode suplantar o papel primordial dos arquivos como instrumentalizadores da 

administração pública, a favor de uma das suas dimensões – a pesquisa histórica. Aliás, é 

importante observar que, apesar dessa postura historicista, nenhum vínculo teria sido estabelecido 

entre o AHM e a pesquisa histórica nos moldes da historiografia profissional isenta, o que se 

sustenta com a subtração de parte dos documentos pós-coloniais (como veremos mais adiante) e a 

falta de condições para o tratamento integral de todos os documentos do período colonial 

depositados em suas instalações. Este último caso impõe restrições de acesso aos documentos, 

inúmeras vezes aberto apenas aos intelectuais ligados à elite política e burocrática. 

Se no âmbito da fundação do AHM estava a veneração da nação portuguesa, o 

reposicionamento desta instituição nos primeiros dez anos da independência representava 

sobretudo o brilho da nação moçambicana. Em ambos os casos, a história situa-se como 

instrumento para elevar o brilho e a honra da nação, estabelecendo um laço entre a 

fundação/reposicionamento do AHM e o sentimento nacional. Isso se expressa também nas 
                                                 
98 O currículo deste curso sofreu alterações, com aprovação, no dia 28 de agosto de 2014, pelo Conselho 

Universitário da UEM, dos cursos de Arquivística e Biblioteconomia cuja implementação prevista para 2016 
sugere o fim daquele currículo (Cf. Deliberações n. 16/CUN/2014 e n. 17/CUN/2014). 
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prioridades e ações do AHM no período, desde a escolha de fundos a serem descritos às outras 

atividades arquivísticas então desenvolvidas, em particular as expressas no âmbito do projeto de 

Recolha de Fontes Orais para a História de Moçambique. Em que pese a dimensão adimistrativa 

do acesso à informação arquivística, cujos documentos não tratados tornam o acesso interditado, 

nota-se uma proporcionalidade entre os fundos tratados e a produção historiográfica desde 1975. 

Aliás, a história esclarecia princípios e orientações revolucionários (função esclarecedora da 

história) e apontava caminhos para os fazedores da política. De um lado, temos a criação do 

AHM no momento em que Portugal buscava a integração das colónias à metrópole e, de outro, o 

seu reposicionamento no momento em que Moçambique buscava a proteção dos ideais 

revolucionários como garantia e pressuposto para a integração do país, em direção à consolidação 

da independência e do consequente processo de fundação do Estado independente. 

Importa referir que do ponto de vista do acervo documental e de acordo com dados 

fornecidos pelo Departamento de Arquivos Permanentes (DAP), o AHM possui, só neste 

Departamento, 26.500 metros lineares de documentos textuais tratados, agrupados em 76 fundos 

arquivísticos provenientes de diversas instituições públicas e privadas, e mais de 30.000 metros 

lineares de documentos textuais ainda em fase de tratamento técnico. A seguir apresentamos, nas 

tabelas 1, 2, 3 e 4, parte deste acervo constituído em fundos e suas datas-limites. 
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TABELA 1: FUNDOS DOCUMENTAIS TRATADOS – SÉCULO XIX 

DESIGNAÇÃO DO FUNDO DATAS-

LIMITE 

DESIGNAÇÃO DO FUNDO DATAS-

LIMITE 

Governo Geral de Moçambique 1802-1908 Distrito de Manica 1890-1900 

• Espólio António Enes 1868-1933 Governo do Distrito de Tete 1834-1900 

• Espólio Eduardo Alfredo 

Braga de Oliveira 

1878 Distrito de Tete 1933-1900 

• Espólio João Belo s/d Governo do Distrito de Zumbo 1890 

• Espólio Gago Coutinho 1933 Distrito de Zumbo 1863-1899 

Procuradoria da Corôa e Fazenda de 

Moçambique 

1891-1900 Governo do Distrito de Quelimane 1829-1900 

Governo do Distrito de Lourenço 

Marques 

1850-1900 Distrito de Quelimane 1827-1900 

Distrito de Lourenço Marques 1851-1900 Governo do Distrito de 
Moçambique 

1895-1900 

Governo do Distrito de Inhambane 1835-1900 Distrito de Moçambique 1839-1900 

Distrito de Inhambane 1833-1900 Governo do Distrito de Angoche 1868-1893 

Governo do Distrito Militar de Gaza 1887-1900 Distrito de Angoche 1861-1897 

Governo do Distrito de Sofala 1810-1967 Governo do Distrito de Cabo 

Delgado  

1824-1899 

Distrito de Sofala 1824-1900 Distrito de Cabo Delgado 1826-1894 

Governo do Distrito de Manica 1882-1892   

Fonte: Departamento de Arquivos Permanentes do AHM 

Todos os fundos que compõem a tabela 1 (acima) e a tabela 2 (abaixo) foram produzidos 

no período colonial e incorporados – com a exceção do 1º Cartório Notarial de Maputo (1940-

1995) – no AHM através do recolhimento ocorrido entre 1982 e 1984. Cumpre esclarecer que 

alguns fundos cujos documentos foram produzidos no período colonial e que constam das duas 

tabelas, em termos de datas-limites, extrapolam o período colonial, porém, sem exceder o período 

de recolhimento efetuado até 1984 com base no Diploma Ministerial de 1981. O fundo do 1º 

Cartório Notarial de Maputo (1940-1995), embora a sua produção tenha iniciado no período 

colonial, constitui uma exceção porque a sua incorporação no AHM se enquadra no contexto dos 

fundos da tabela 3 e cujo esclarecimento é feito logo a seguir a tabela 2. 
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TABELA 2: FUNDOS DOCUMENTAIS TRATADOS – SÉCULO XX – ANTERIOR À 
INDEPENDÊNCIA 

DESIGNAÇÃO DO FUNDO DATAS-

LIMITE 
DESIGNAÇÃO DO FUNDO DATAS-

LIMITE 

Governo Geral de Moçambique 1900-1974 Administração do Concelho do 

Chibuto 

1942-1974 

Direcção dos Serviços de 
Administração Civil de Moçambique 

1885-1974 

 

Câmara Municipal de Chibuto 1951-1973 

Direcção dos Serviços de Negócios 

Indígenas 

1886-1973 Administração do Concelho de 

Bilene 

1925-1971 

Inspecção dos Serviços 

Administrativos e dos Negócios 

Indígenas (ISANI) 

1836-1974 Administração do Concelho da 

Maxixe 

1891-1959 

Direcção dos Serviços de Comércio e 
Indústria 

1924-1970 Governo do Distrito da Beira 1942-1974 

Direcção das Obras Públicas 1874-1906 Administração do Concelho do 

Búzi 

1942-1975 

Repartição Saúde 1902-1980 Administração do Concelho de 
Chimoio 

– 

Repartição Educação 1944-1978 Administração do Concelho de 

Cheringoma 

– 

Quartel General (Secretária Militar) 1897-1948 Administração do Concelho do 
Dondo 

– 

Administração do Concelho de 

Lourenço  

Marques 

1918-1974 Administração do Concelho de 

Barué 

1918-1976 

Câmara Municipal de Lourenço 

Marques 

– Administração da Circunscrição da 

Gorongosa 

1920-1975 

Administração do Concelho de 

Maputo 

1906-1974 Administração do Concelho de 

Chemba 

1942-1974 

Governo do Distrito de Lourenço 

Marques 

1947-1973 Administração do Concelho de 

Quelimane 

1941-1974 

Instituto de Trabalho, Previdência e 

Acção Social 

– Governo de Tete (Arquivo 

Confidencial) 

1963-1971 

Automóvel e Touring Clube de 

Moçambique 

1946-1979 Administração do Concelho da 

Macanga 

1921-1974 
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DESIGNAÇÃO DO FUNDO DATAS-

LIMITE 
DESIGNAÇÃO DO FUNDO DATAS-

LIMITE 

Companhia de Moçambique 1892-1944 Administração da Circunscrição da 
Marávia 

1941-1974 

Correios, Telégrafos e Telefones s/d Administração do Concelho da 

Moatize 

1939-1975 

Brigada Técnica de Fomento e 
Povoamento do Limpopo 

1959-1976 Administração do Concelho da 
Mutarara 

1941-1972 

Assistência Pública de Manica e 

Sofala 

1942-1972 Administração da Circunscrição  de 

Cahora Bassa 

– 

Gabinete Distrital de Acção 

Psicológica de Manica e Sofala 

1963-1974 Administração do Concelho de 

Fernão Veloso 

1933-1974 

Almoxarifado de Fazenda – Administração do Concelho de 
Mogovolas 

– 

Direcção de Fazenda – Administração do Concelho de 
Malema 

1944-1973 

Associação dos Antigos Estudantes 

de Coimbra 

1965-1978 Administração do Concelho de 

Imala 

1931-1969 

Administração do Concelho de 
Magude 

1908-1972 Administração do Concelho de 
Meconta 

1933-1977 

Administração do Concelho da 

Moamba 

1924-1974 Administração do Concelho de 

Memba 

– 

Administração do Concelho de 

Marracuene 

1903-1973 Administração do Concelho de 

Mossuril 

– 

Administração do Concelho da 

Namaacha 

1948-1974 Administração do Concelho de 

Porto Amélia 

1929-1975 

Administração do Concelho da 
Manhiça 

1898-1974 Administração do Concelho de Ibo – 

Administração do Concelho de 

Matola 

1940-1973 Delegação da Fazenda do Concelho 

do Ibo 

– 

Câmara Municipal da Matola 1932-1975 Juízo de Direito da Comarca de 
Cabo Delgado – Ibo 

– 

Governo do Distrito de Gaza 1904-1974 Administração do Concelho de 

Montepuez 

1936-1979 

Administração do Concelho do 
Limpopo 

– 1º Cartório Notarial de Maputo 1940-1995 

Administração do Concelho dos 
Muchopes 

1903-1976   

Fonte: Departamento de Arquivos Permanentes do AHM 
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A tabela 3 (abaixo) reune fundos tratados do período pós-independência que, produzidos 

nesse período, passam além da data-limite do período de recolhimento de 1982-1984, por 

pertencerem a um conjunto de fundos – incluindo o do 1º Cartório Notarial de Maputo – cuja 

responsabilidade ainda é detida pelos respectivos produtores. Mais do que isso, a guarda desses 

fundos documentais no AHM não é feita ao abrigo de algum dispositivo legal ou dentro dos 

procedimentos arquivísticos de transferência de documentos. Baseia-se em entendimentos 

institucionais isolados e muitas vezes sustentados pela respectiva figura do dirigente da 

instituição produtora que então cedeu a guarda dos documentos ao AHM. Neste caso, com a 

exceção dos fundos da Comissão Nacional das Aldeias Comunais; do 1º Cartório Notarial de 

Maputo (parte da tabela 2) e o da Universidade Eduardo Mondlane (Gabinete do Reitor), em que 

seus produtores autorizaram o acesso, os outros fundos desta tabela, mesmo tratados, não estão 

sob consulta pública. 

TABELA 3: FUNDOS DOCUMENTAIS TRATADOS – SÉCULO XX – PÓS-INDEPENDÊNCIA 

DESIGNAÇÃO DO FUNDO DATAS-

LIMITE 
DESIGNAÇÃO DO FUNDO DATAS-

LIMITE 

Comissão Nacional das Aldeias 

Comunais 

1977-1985 Secretaria do Estado das Pescas – 

Universidade Eduardo Mondlane 

(Gabinete do Reitor) 

1911-1996 Partido Frelimo – 

ONUMOZ 1992-1993 Millennium Challenge Account 
(Mozambique) 

– 

Gabinete do Primeiro Ministro –   

Fonte: Departamento de Arquivos Permanentes do AHM 

Alguns dos fundos documentais não tratados apresentados na tabela 4 (a seguir) foram 

produzidos no período colonial e outros – os destacados em itálico – no pós-independência. Estes 

últimos fundos, incluindo o do 1º Cartório Notarial de Maputo que consta da tabela 2 e que foi 

referido na descrição da tabela 3, são fundos incorporados ao AHM pelos seus respectivos 

produtores que, reclamando falta de espaço, solicitaram esta instituição a proceder ao 

recolhimento desses acervos que corriam risco de destruição. Algumas exceções se aplicam, 

porém, ao fundo da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e ao do Ministério do Comércio. A 

incorporação daquele fundo não tratado da UEM – mais abrangente que o da tabela 3 tratado e 

composto apenas por documentos do Gabinete do Reitor – no AHM enquadra-se no âmbito da 
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criação, nesta instituição, do Departamento do Arquivo Central da UEM, cuja competência é 

gerir os arquivos desta Universidade. Por seu turno, o fundo do Ministério do Comércio 

representa, segundo o DAP do AHM, um dos casos mais extremos dos riscos que os acervos 

documentais em Moçambique atravessam. Seus documentos, hoje constituídos em fundo, foram 

recuperados pelo AHM, a caminho da lixeira ou de destruição na FAPACAR, então empresa com 

vocação para a reciclagem de papel. 

TABELA 4: FUNDOS DOCUMENTAIS NÃO TRATADOS 

DESIGNAÇÃO DO FUNDO DESIGNAÇÃO DO FUNDO 

Estudos Gerais e Universitários Administração do Concelho de Palma 

Universidade de Lourenço Marques Administração do Concelho de Sanga 

Universidade Eduardo Mondlane (UEM) Administração do Concelho de Vila Pery 

Instituto de Algodão de Moçambique Administração do Concelho de Maua 

Instituto de Cereais de Moçambique Administração do Concelho de Murrupula 

Instituto de Investigação Agronómica de Moçambique Administração do Concelho de Nampula 

Caminhos de Ferro de Mocambique Administração do Concelho de Mongicual 

Lusalite de Moçambique Administração do Concelho de Balama 

Electricidade de Mocambique Administração do Concelho de Sena  

Administração do Concelho de Quissanga Administração do Concelho de Chibabava 

Administração do Concelho de Inhambane Sociedade de Noticias 

Administração do Concelho de Zavala Administração do Concelho de Angónia 

Administração do Concelho de Vilanculos Telecomunicações de Moçambique 

Administração do Concelho de João Belo Polícia Judicial 

Administração do Concelho de Manica Companhia do Búzi 

Administração do Concelho de Vila Cabral Companhia de Sena 

Administração do Concelho de Moma Tribunal Judicial de Maputo 

Administração do Concelho de Lagos Todas Comarcas de Moçambique 

Administração do Concelho de Inharrime Ministério do Comércio 

Administração do Concelho de Milange Ministério da Informação  

Administração do Concelho de Gurué  Câmara Municipal da Beira 

Administração do Concelho de Alto Molocue Brigada Técnica do Fomento do Revué 

Administração do Concelho dos Macondes  Alfândega de Inhambane 

Administração do Concelho de Trigo de Morais  

Fonte: Departamento de Arquivos Permanentes do AHM 
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A par das realizações acima destacadas em torno da trajetória que configura o AHM, 

várias matizes se apresentam em seu papel como instrumento de informação, memória, 

conhecimento e poder conectado ao movimento de seu reposicionamento e empoderamento no 

período pós-independência, suscitando, contudo, um projeto arquivístico não devidamente claro. 

Em parte, isso decorre do lugar que ocupa na estrutura do Estado e dos mecanismos de 

funcionamento que esse lugar lhe reserva, dificultando a produção de um discurso próprio e 

adequado à dimensão das funções de uma instituição arquivística. Com efeito, ademais das 

medidas que apontam no sentido da ampliação das atividades do AHM a partir dos anos 1980, 

observado atentamente, nessa perspectiva, como ficou enfatizado anteriormente, o AHM ressalta 

uma orientação periférica e precária em sua vinculação (não direta) à estrutura político-

administrativa do Estado e, consequentemente, uma fragilidade em sua estrutura e funcionamento 

enquanto lugar de informação e de memória consubstanciado por práticas arquivísticas. 

Em que pesem as ações aqui arroladas e que traduzem um processo de ampliação de 

acervo e de capacidades institucionais no âmbito da competência técnica do AHM, entretanto, um 

conjunto de fatores sobressai e condiciona o seu desempenho como uma instituição arquivística 

limitando, sobretudo, suas funções de gestão, recolhimento, preservação e acesso de documentos 

produzidos pela esfera governamental central e, deste modo, a sua visibilidade como lugar de 

informação e de memória. 

Neste quadro, o papel desta instituição como instrumento e testemunho de gestão 

governamental nem sempre se torna evidente. De fato, o AHM nunca conseguiu assumir as 

funções arquivísticas de gestão. No entanto, é de reconhecer que, do ponto de vista prático, as 

ações de formação acima destacadas visavam ou poderiam sustentar essas funções, sobretudo, no 

âmbito do processo de coordenação do Sistema Nacional de Arquivos que, ao supor uma 

tentativa de institucionalizar a gestão de documentos no país, esteve a seu cargo desde a sua 

institucionalização em 1992 até à sua extinção em 2007. Quanto às funções de recolhimento, 

preservação e acesso de documentos produzidos pela esfera governamental central, que sempre 

caracterizaram a sua atuação, observam-se limitações que dão conta da realização desses 

processos apenas na dimensão dos documentos produzidos no período colonial. Como se pode 

depreender, a limitação na atuação do AHM não se refere apenas aos períodos de produção dos 

documentos na história deste país, mas também se concentra na dificuldade em contemplar todos 

os processos técnico-arquivísticos inerentes ao ciclo documental. Aliás, a função de recolhimento 
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acima aludida não foi realizada na abrangência dos documentos do período colonial considerado 

como o de abrangência da sua atuação. Ao analisarmos o conjunto de documentos que compõem 

a pasta “Recolha da Documentação do Período Colonial” do AHM constatamos que dificuldades 

de vária ordem – em particular, recursos humanos e financeiros – teriam obrigado à permanência, 

nas diversas repartições do Estado, de muitos documentos do período colonial. E acredita-se que 

muitos desses documentos que não foram recolhidos na altura tenham se degradado ou estejam 

em péssimas condições de conservação. 

Concebe-se facilmente que a instrumentalidade do AHM é repleta de dificuldades. Se 

por um lado se observam lacunas quanto à gestão de documentos na atuação do AHM, as 

dificuldades que o caracterizam se apresentam ainda sobrepostas e ocorrem, sobretudo no quadro 

de sua tentativa de operar com os documentos do período independente que, contrariamente aos 

documentos do período colonial, são os únicos que podem instruir a gênese das funções 

arquivísticas de gestão enquanto atividade-fim de uma instituição arquivística cuja realização se 

dá no campo administrativo de produção de documentos. É fato para afirmar que o AHM nunca 

conseguiu, durante toda a sua trajetória, sobretudo no período pós-colonial, produzir um discurso 

próprio capaz de fazer face às representações discursivas existentes nos documentos de arquivos 

que sempre pretendeu organizar para sustentar um suposto projeto arquivístico nacional. 

Com efeito, podemos admitir que, se os elementos anteriormente descritos parecem 

sugerir que a constituição do AHM no período colonial e sua reorientação no período pós-

colonial como primeira instituição arquivística pública no contexto moçambicano – e única com 

esta concepção em Moçambique até hoje99 – resultaria da necessidade de preservar a memória e 

tradição do povo moçambicano, no entanto, eles traduzem uma instrumentalidade desta 

instituição resumida apenas ao nível dos documentos do período colonial. Aliás, isso sugere que 

o papel do AHM como instrumento de informação, memória, conhecimento e poder também se 

deduz limitado ao que os documentos do período colonial podem instruir. Nesta vertente, se a 

constituição e reorientação do AHM, bem como o desenvolvimento da prática arquivística em 

Moçambique reflete as necessidades da sociedade, considerando as funções do Estado e a 

centralidade do poder, porém, essas necessidades se identificam somente na dimensão das 

representações do sistema colonial traduzidas pelos documentos daquele período, configurando 
                                                 
99 A despeito da falta de rigor no uso de conceitos arquivísticos, os estatutos da UEM, aprovados pelo Decreto n. 

12/95, de 25 de abril, reconhecem o AHM, no âmbito da estrutura interna e organização da UEM, como 
“simultaneamente arquivo histórico e arquivo nacional”. 



197 
 

 
 

esta instituição como um instrumento para legitimar o sistema de governação pós-colonial 

enquanto prenúncio de uma ordem que desponta a partir do arquivo. Nesse contexto, sob o 

movimento de seu reposicionamento que conota um empoderamento político, o AHM situa-se 

como um instrumento do Estado que analisado, sobretudo no contexto da baixa institucionalidade 

que o caracteriza, revela-se como um instrumento para as políticas de governo. 

A realidade arquivística moçambicana subjacente aos elementos aqui descritos sugere 

assim que o Estado neste país, mais do que uma esfera potencial de liberdade consciente derivada 

da relação de sua construção com o uso dos arquivos pela população vis-à-vis o crescimento dos 

níveis de alfabetização desta como um povo de uma nação, se mantém somente pela força e pela 

coerção legal. Assim, o AHM enquanto instrumento de informação, memória, conhecimento e 

poder se enquadra nestes moldes, participando no projeto de nação apenas na construção da 

legitimidade do Estado. Consideramos, por isso, que a compreensão do AHM relaciona-se com a 

dimensão de sua instrumentalidade referida ao seu lugar na estrutura do Estado e dentro de um 

determinado período e âmbito de sua atuação. 

3.1.1. Orientação arquivística do AHM: missão institucional entre ruptura e continuidade  

Ademais dos elementos aqui descritos, depreende-se a existência de uma visão histórica 

dos arquivos no decurso da atuação do AHM, a qual se estabelece nos moldes do modelo de 

instituição arquivística típica do século XIX e que privilegia a dimensão patrimonial de acervos 

custodiados para servirem à produção historiográfica. Nesse sentido, há que reconhecer um 

constrangimento na ampliação das funções arquivísticas desta instituição, o que corrobora a não 

ocorrência de interseções entre a visão histórica e a gerencial e informacional100, cuja 

                                                 
100 Ao refletir sobre o conceito de informação arquivística, Silva (2010) identifica três abordagens. A primeira – 

visão histórica dos arquivos – associada ao modelo de instituição arquivística que surge no século XVIII com a 
exclusividade de preservar e dar acesso aos documentos públicos sob sua custódia. A segunda – visão gerencial 
dos arquivos –, evidenciada no âmbito das iniciativas do governo dos Estados Unidos da América em aprimorar 
métodos em relação à sua produção documental, privilegia a compreensão das funções arquivísticas e estabelece 
uma relação entre essas funções com o processo político-decisório, mediante a implementação de programas de 
gerenciamento arquivístico dos documentos dentro das administrações. A terceira – visão informacional dos 
arquivos – surge como desdobramento dos desenvolvimentos da segunda, porém, sob a alavanca da emergência 
da chamada sociedade da informação e enfatiza uma reformulação de domínio da arquivologia para assumir a 
informação relacionada aos processos de trabalho de uma entidade produtora de arquivo – informação arquivística 
– como seu objeto privilegiado, inscrevendo assim o arquivo na dinâmica da importância que a informação 
assume na contemporaneidade. Consideramos as três abordagens aqui apresentadas, em prticular os 
desdobramentos da última visão – informacional – que têm orientado, nos últimos anos, a concepção de novos 
modelos de organização arquivística que levam em conta a noção de redes em ambiente virtual. Contudo, neste 
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convivência traduziria continuidade uma com a outra e complementaridade em algumas 

situações, estabelecendo categorias profissionais em contextos específicos e sistematizando 

possíveis deslocamentos do saber arquivístico nacional em formação. 

Segundo Duchein (1988) o termo arquivo histórico reflete a concepção dos arquivos no 

século XIX após a Revolução Francesa ter popularizado a ideia de que em cada país os 

documentos do governo e os da administração pública deviam ser preservados como símbolos de 

identidade nacional. Decorre daí, segundo o mesmo autor, que cada país ao se tornar 

independente estabelecesse os arquivos como um instrumento de sua memória nacional no 

âmbito de um processo que corresponde ao despertar da consciência nacional no século XIX. 

Duchein (1988) observa ainda dentro dessa concepção que, ao contrário daquele período em que 

não havia preocupação em recolher documentos recentes e, menos ainda, em adaptar os quadros 

de arranjo à evolução administrativa, hoje em dia, as instituições arquivísticas estão 

especialmente preocupadas com a posse e administração dos documentos atuais, mantendo 

relações estreitas com as administrações produtoras dos documentos, e enfrentando os problemas 

inerentes à integração em seus depósitos de documentos, onde se tornam objetos de estudos, de 

comprovação de direitos e de reflexões profissionais. 

Se de um lado Duchein (1988) explicita a evolução da noção de arquivos nacionais, de 

outro, ele esclarece a relação entre o contexto organizacional de produção de documentos e o 

contexto arquivístico inerente à finalidade das instituições arquivísticas e, bem assim, a 

integração de documentos recentes no quadro destas instituições arquivísticas. 

Para Michel Duchein, antigo Inspetor-geral dos Arquivos de França, na relação entre o 

contexto organizacional em que os documentos são produzidos, vinculados ao processo decisório 

governamental, e o contexto arquivístico inerente à finalidade das instituições arquivísticas, não 

existe descontinuidade. Entre o documento administrativo e o documento ‘histórico’ – que um 

dia foi administrativo e, em alguma dimensão, ainda o é –, existiria um continuum, fruto de uma 

reflexão recente traduzida pela teoria das três idades com origem nos EUA após a Segunda 

Guerra Mundial. 

Hoje, em nenhum país considera-se que os documentos ‘históricos’ e os documentos 
recentes constituem duas entidades distintas. Admite-se, por toda parte, que entre um e 
outro não existe uma fronteira estanque, mas uma gradação. Alguns documentos são 

                                                                                                                                                              
trabalho, iremos referenciar duas visões de arquivos – visão histórica e a gerencial e informacional –, numa 
concepção em que a visão informacional e suas matizes se integra com a visão gerencial, formando uma só visão. 



199 
 

 
 

‘históricos’ desde sua criação, outros, ao contrário, são desprovidos de interesse 
histórico, mesmo que tenham cem anos ou mais. (DUCHEIN, 1988, p. 92). 

Contrário aos pressupostos arquivísticos relatados por Duchein (1988), encontramos o 

AHM, no quadro de seu reposicionamento pós-colonial, relacionado com a política 

governamental que molda a sua estrutura e funcionamento e, destarte, dos arquivos públicos em 

Moçambique, atuando numa perspectiva arquivística descontínua. Nesse âmbito, a atuação do 

AHM a partir de seu reposicionamento em 1975, com ênfase no ano de 1976, também sugere 

uma ruptura com os processos técnicos arquivísticos que, identificados com a gestão de 

documentos, foram sugeridos e/ou institucionalizados no período colonial, sobretudo entre 1939 e 

1943101. 

Assim, enquanto a dimensão gerencial e informacional dos arquivos não é prestigiada na 

atuação do AHM, esta instituição enfraquece a preponderância no domínio da concepção 

arquivística de lugar de memória visto que – tal como ficou evidenciado no primeiro capítulo – a 

existência da dimensão de memória nos arquivos pressupõe a gestão destes como lugares de 

informação. 

Se todas as condições no âmbito das obrigações de uma instituição arquivística nunca 

foram reunidas102, pelo menos, podemos estimar que os elementos acima descritos, ao 

caracterizarem o percurso histórico do AHM, sugerem uma perspectiva de recolhimento, 

preservação e acesso aos documentos gerados pela administração pública colonial, nos seus 

diferentes níveis de organização, e revelam um investimento efetivo na recuperação da memória 

da nação moçambicana. Reconhece-se, deste modo, o enquadramento do conjunto de atividades e 

ações aqui descritas e desempenhadas pelo AHM como consequência, em parte, das suas 

competências como arquivo do governo (a quem serve tecnicamente) – pelo menos no plano de 

suas atribuições do período colonial, por vezes não reconhecidas nos últimos anos – e como 

arquivo vinculado a uma instituição de ensino superior à qual, além de servir como laboratório 

para a pesquisa documental e bibliográfica, se serve de sua vocação de ensino. Talvez aqui, neste 

último aspecto, situem-se as condições que determinam a limitação da atuação do AHM aos 

                                                 
101 Cf. nota de rodapé n. 80. 
102 Entre as condições não reunidas ou assumidas pelo AHM em sua trajetória histórica consta, a perspectiva da 

gestão de documentos (que tem na avaliação, que estabelece temporalidade e destinação aos documentos, uma 
referência essencial) e da integração de todo o ciclo da informação arquivística na administração pública – 
produção, processamento, uso e armazenamento da informação – em seus dois contextos interativos que se 
fundam no ambiente organizacional de produção da informação e no marco ou finalidade das instituições 
arquivísticas. 
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documentos do período colonial para, deste modo, justificar o seu enquadramento a uma 

universidade onde funciona como laboratório para a produção do conhecimento histórico, nos 

moldes em que a UEM representa o núcleo intelectual que aproxima o arquivo e a escrita da 

história aos objetivos da política. Deste modo, consideramos que a vinculação do AHM à 

Universidade limitou a ação daquela instituição arquivística, circunscrevendo sua ação apenas 

aos documentos do período colonial, os quais ela recolhera para assegurar suas funções de 

suporte à pesquisa histórica junto à UEM. 

Ao contrário de muitos países onde os arquivos nacionais foram previstos nas 

respectivas constituições e idealizados no momento de afirmação da independência e da 

nacionalidade – como o foram os casos de Argentina, do México e do Brasil apontados por 

Franco e Bastos (1986) –, o Estado moçambicano herdou do sistema colonial um arquivo 

histórico que o manteve sem grandes transformações à luz da ou mesmo após a afirmação da 

independência e da nacionalidade, sendo agravado pelo fato de não estar vinculado a nenhuma 

estrutura de arquivos que o referenciasse em suas funções arquivísticas de caráter nacional. Este 

fato, provavelmente justifica o lugar reservado ao AHM na estrutura do Estado assim como a 

orientação arquivística de sua atuação, sustentando a falta de estrutura de arquivos que parece 

reiterar um dado adquirido da política governamental vigente, cuja análise pode revelar 

elementos interessantes. 

Concebido como órgão central do Sistema Nacional de Arquivos em 1992, o AHM, 

todavia, não foi legalmente institucionalizado no período republicano e suficientemente forte em 

termos administrativos, mantendo o país sem um modelo de organização na administração de 

arquivos públicos e a única e principal instituição arquivística pública bastante desamparada. Esta 

perspectiva não ficou tão clara na altura até a institucionalização da nova versão do Sistema 

Nacional de Arquivos do Estado (SNAE) em 2007. 

Enquanto arquivo do governo, o AHM assumiu, em 1992, o papel de órgão coordenador 

do Sistema Nacional de Arquivos – extinto em 2007 –, numa perspectiva que parecia reiterar as 

competências definidas no âmbito de sua criação em 1934 e ampliadas em 1958. Essa visão está 

plasmada também no projeto de lei que integra o AHM à UEM. Convictos desta perspectiva, 

porém, não encontramos mais documentos que a sustente. A explicação para a inexistência de 

documentos que apoiem esta nossa convicção reside na ruptura dos processos técnicos 

arquivísticos institucionalizados no período colonial que caracteriza a atuação do AHM no 
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período pós-colonial, sobretudo a partir do processo de seu reposicionamento que tem sua ênfase 

em 1976. Outra explicação, nesse sentido, reside na vinculação do AHM à UEM, onde os 

documentos são aprovados internamente e não no nível mais alto do Estado, sustentando uma 

discussão muita fechada sobre o AHM e sua finalidade na sociedade. Aliás, em que pesem os 

problemas inerentes à concepção sistêmica adotada como mecanismo para a organização dos 

arquivos, o quadro acima parecia anunciar um cenário ampliado na realização de atividades 

arquivísticas de caráter e em nível nacional por parte desta instituição. Entretanto, a perspectiva 

de sistema impulsionada pelas ações de pujança nacional levadas a cabo pelo AHM nos anos 

1980 – conforme descritas acima – fracassou e consigo também se perdeu o vigor desta 

instituição como arquivo nacional. 

Consideramos que teria precipitado o seu fracasso como arquivo nacional com funções 

de gestão, e sua sentença sendo anunciada com a extinção, em 2007, do sistema sob sua 

coordenação, o fato de não ter conseguido assumir a perspectiva, de um lado, da gestão de 

documentos que indicaria a ampliação das funções arquivísticas para além da custódia de acervos 

e, de outro, da integração de todo o ciclo da informação arquivística na administração pública no 

processo de sua gestão arquivística de âmbito nacional, sobretudo entre 1992 e 2007. Sabe-se que 

a lei que instituiu o sistema por si proposto e coordenado era bastante facultativa103 e não teria 

permitido a criação de condições favoráveis à implementação do mesmo, ainda mais se levarmos 

em consideração o fato do AHM, enquanto seu coordenador, ser uma instituição periférica 

vinculada a uma universidade e não diretamente à estrutura político-administrativa do Estado. 

Aliás, não podemos ignorar também as diversas anomalias104, muitas vezes apontadas e 

denunciadas pela literatura – com destaque para a obra de Jardim (1995b) – sobre o tema de 

sistemas nacionais de arquivos, que têm orientado a concepção deste tipo de mecanismo sem 

                                                 
103 Por exemplo, o Artigo 22 do Decreto 33/92 que institui o Sistema Nacional de Arquivos de 1992 expõe que “a 

implementação do Sistema Nacional de Arquivos será feita gradualmente, mediante plano de prioridades e de 
acordo com as disponibilidades orçamentais e financeiras do Estado.” Nesse âmbito, deixou a desejar a 
necessidade de criação dos arquivos centrais que, de acordo com o n. 4 do Artigo 14 do mesmo Decreto, seriam 
“criados por diploma conjunto do Ministério da Administração Estatal, do Ministério das Finanças e do dirigente 
do respectivo sector.” Entretanto, passados 15 anos de vigência daquela versão do sistema nacional de arquivos, 
os arquivos centrais, integrantes da estrutura do sistema e entidades fundamentais na implementação do mesmo, 
nunca foram criados. 

104 Entre as anomalias, Jardim (1995b) aponta, além da falta de aplicação do enfoque sistêmico na concepção e 
implementação dos projetos nacionais de sistema, a concepção equivocada de sistema como órgão executor de 
políticas arquivísticas. 



202 
 

 
 

considerar a existência de políticas como pré-requisito a esse empreendimento de ordenação de 

recursos e infraesruturas de informação arquivísticas via sistema. 

Fracassado ou não em sua perspectiva de ampliação das funções arquivísticas para além 

da custódia de acervos na direção dos “serviços arquivísticos”, estruturados ou não em unidades 

administrativas nos diversos órgãos da administração pública, o AHM teria tentado, nas décadas 

1980 e 1990, implantar um projeto para a sua reconfiguração em direção às funções 

contemporâneas de um arquivo nacional, marcando um passo importante desde a sua criação em 

1934 e acenando em direção à institucionalização e organização de um campo propriamente 

arquivístico constituído por si e pelos “serviços arquivísticos” que ele pretendia reger nos 

diversos órgãos da administração pública. Mais adiante voltaremos ao tema sobre o Sistema 

Nacional de Arquivos em Moçambique, intercalando-o nos itens que se seguem, para situar a 

origem desse projeto e traçar seu percurso assim como as conexões e/ou problemas daí 

resultantes e que, inseridos no quadro da ação dos vários atores sociais nele envolvidos e da 

legislação arquivística nacional, podem contribuir para a análise dos sujeitos históricos dessas 

ações e sua posição no campo político nacional. Neste âmbito, o tema de sistema nacional de 

arquivos em Moçambique tem sido bastante recorrente no cenário arquivístico nacional desde a 

primeira versão de sistema, a de 1992, até a atual versão, a de 2007. Este fator recorrente que 

caracteriza o projeto de sistema em Moçambique, talvez explique as ações arquivísticas dos 

sujeitos históricos e as posições políticas destes, visto que a criação do que se pode designar de 

legislação arquivística nacional foi induzida pelo processo de implementação do sistema. 

Emanada das duas versões do projeto de sistema em Moçambique, essa legislação passou a 

orientar, em sua constituição e implementação, todo o projeto de sistema nacional de arquivos, 

projetando uma certa realidade arquivística em Moçambique. Com efeito, importa demonstrar, de 

forma intercalada nos itens seguintes, o que ficou afirmado acima sobre este tema e compreender 

suas implicações no contexto da configuração da instituição arquivística em estudo nesta 

pesquisa. 

3.1.2. O AHM e os demais lugares de informação e de memória em Moçambique 

Transpondo os elementos acima descritos que caracterizam a constituição e 

reposicionamento do AHM – e sua orientação arquivística – e que deveriam sugerir um 

movimento representativo de um projeto de informação e de memória – em toda a sua dimensão, 
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traduzida pelos atos passados e históricos evidenciados pela totalidade dos documentos 

produzidos pelo Estado em toda a sua trajetória –, encontramos as bibliotecas, os museus e os 

centros de documentação inseridos no contexto do projeto de nação implantado em 1975. Estas 

unidades de informação que, em princípio, são simultaneamente lugares de memória – salvo os 

centros de documentação que, muitas vezes, não são dotados dessa representação –, representam 

um cenário privilegiado da esfera pública de reprodução e divulgação de memória social, 

inseridos dentro da perspectiva dos aparelhos ideológicos do Estado cuja função se compadece 

com a formalização progressiva das memórias públicas. Juntamente com o AHM, essas unidades 

de informação ao servirem como centros de pesquisa na compilação e conservação de 

informações e assumirem um papel na conservação de registros e/ou recordações sobre os feitos 

do passado agregam, deste modo, um conjunto de funções que autoriza a elite política a atualizar 

impressões ou informações passadas ou que ela representa como passadas, evocando traços e 

problemas da memória histórica e da memória social, numa configuração que nos remete à 

perspectiva de um projeto estatal de informação e de memória. Com efeito, como sugere a 

literatura pesquisada (ANDERSON, 2008; LE GOFF, 1990), observadas em sua natureza, estas 

unidades, sobretudo o AHM, convertem atos institucionais em práticas de poder e de cidadania 

envolvendo, nesse processo, documentos e arquivos como elementos relacionados ao processo de 

constituição de memória. 

No caso moçambicano, é importante ressaltarmos, a representação dessas unidades de 

informação (onde a informação é ordenada) em lugares de memória (em que a partir da 

perspectiva de tratamento da informação naquelas se supõe a transferência da informação) apenas 

se manifesta no quadro das práticas políticas dos grupos dominantes, os quais autorizam ou a 

partir dos quais se evidencia uma possível ressonância social. Ou seja, como observado no 

primeiro capítulo, se os arquivos, bibliotecas e museus são instituições ligadas à formação de 

uma memória comum, compartilhada, ao mesmo tempo, eles também se encontram relacionados 

ao esquecimento como o outro lado dessa memória que representam. Esse processo se conecta às 

disputas por poder entre o grupo político no poder e os distintos estratos da sociedade 

moçambicana. Aliás, conforme anotado no segundo capítulo, a elite política em Moçambique 

opera, através de mecanismos de controle, como filtro não só sobre o que se deve conservar, mas 

também sobre o que se pode aceder, embasando ou fomentando, deste modo, um projeto estatal 

de informação e de memória baseado em dispositivos de controle não só de informação, mas 
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também do que pode ser memorável, tudo na perspectiva de se fixar o estado de coisas 

compatíveis com o exercício e a manutenção do poder. Neste quadro, portanto, evidencia-se um 

regime ou política não somente de memória, mas também de arquivos, sugerindo um projeto 

estatal de informação arquivística e de memória decorrente das relações entre Estado e sociedade 

neste país. 

O movimento que liga as bibliotecas ao projeto estatal de informação e memória inicia-

se em 1961 quando da criação da Biblioteca Nacional de Moçambique (BNM) – 27 anos depois 

daquele que liga os arquivos – e consolida-se com o estabelecimento do estatuto orgânico desta 

unidade em 1992 – ano da criação do projeto de Sistema Nacional de Arquivos –, bem como com 

a criação das bibliotecas públicas provinciais em 2007. Na prática, como ficou referenciado 

anteriormente, as bases institucionais de criação da Biblioteca Nacional estão associadas à 

criação do AHM, em 1934, quando foram previstas na forma do acervo que fazia parte da seção 

bibliográfica que compunha a estrutura deste e na qual desponta como parte integrante. 

Inviabilizada a sua criação inicialmente devido a “dificuldades de instalação” e prevista a sua 

instituição apenas no quadro da estrutura do AHM ao qual fora confiado o seu funcionamento na 

fase de instalação, a Biblioteca Nacional viria a ser criada junto aos Serviços de Instrução, em 

1961, através do Diploma Legislativo n. 2116, de 28 de agosto do mesmo ano. 

A avaliar pelos acontecimentos no cenário político nacional descritos no capítulo dois, o 

estabelecimento do estatuto orgânico da Biblioteca Nacional em 1992, ano que coincide com a 

institucionalização do Sistema Nacional de Arquivos neste país, não é fortuito. Constitui uma 

ação conectada à perspectiva de transição democrática e de consolidação das instituições 

democráticas cujas bases foram lançadas pela Constituição de 1990. Ainda nesse âmbito, há que 

observar as novas conexões que se desenham na relação entre o grupo político no poder e o grupo 

político oposicionista que nasce com o Acordo Geral de Paz, entre a Frelimo e a Renamo, 

alcançado em Roma e que veio pôr fim à guerra dos 16 anos, implicando uma urgência na criação 

de novos espaços de influências e de orientações em termos de administração e de políticas 

públicas para arquivos, bibliotecas, etc. Neste caso, consideramos que esse movimento que se 

verifica na área dos arquivos e de bibliotecas em 1992 e atinge a área dos museus em 1996, tem 

em vista a configuração destas instituições como atores sociais dentro de um processo que parece 

buscar um redirecionamento da política cultural/ “informacional” entre o início dos anos 1990 e o 

início dos anos 2000.  
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Assim, o AHM, a BNM e os museus se conectariam a um movimento de 

institucionalização de espaços culturais e, até certo ponto, instrucionais, através dos quais se pode 

explicitar a categoria “memória” cuja dimensão simbólica é acionada ou mobilizada pelas 

políticas postas em marcha nesse movimento. Associado a esse movimento, temos também o 

Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema (INAC), criado em 2000, em sucessão ao então 

Instituto Nacional de Cinema criado em 1976, cujo papel se destaca pela singularidade do seu 

acervo e linha específica de sua atuação na área de audiovisuais e cinema. 

Entre as manifestações importantes ou significativas do movimento de criação de 

espaços culturais e que explicita a categoria de memória, destaca-se igualmente a criação, em 

1993, do ARPAC – Arquivo do Patrimônio Cultural –, uma instituição de caráter público, não 

propriamente arquivística muito menos envolvida na prática arquivística, voltada para a 

identificação, registro, estudo, preservação e valorização dos bens materiais e imateriais do 

patrimônio cultural moçambicano que, em 2002, passou a designar-se ARPAC – Instituto de 

Investigação Sócio-Cultural. A mudança de nome do ARPAC em 2002 indica a existência de um 

processo de redirecionamento da política cultural/ “informacional” à luz do cenário político 

nacional do início dos anos 1990 como colocamos acima. Acreditamos que todas as atividades 

desenvolvidas pelo ARPAC são canalizadas para o objetivo primordial da instituição, que é o de 

construir uma história nacional, colaborando dessa forma com o projeto de construção da nação e 

com o desenvolvimento da disciplina histórica no país. Portanto, a criação do ARPAC, também 

pode estar associada à necessidade de promover o desenvolvimento de um país ainda 

desconhecido que comporta uma parcela da população fundamentalmente rural e analfabeta, cuja 

história era narrada por historiadores e/ou escritores que, mesmo sob orientação nacionalista, 

ainda podiam estar mentalmente presos ao espírito e interesses da antiga metrópole. Aliás, como 

se pode anotar a partir do Chilundo (1997), nos primórdios do nacionalismo moçambicano, os 

interlocutores do movimento associativo que antecedeu o nacionalismo, na sua maioria 

constituídos por intelectuais mestiços (descendentes portugueses) e negros (africanos elevados à 

categoria de assimilados), gravitavam entre a exigência de igualdade entre cidadãos portugueses 

na colônia e os da metrópole, e a crença na possibilidade de um colonialismo reformado e mais 

humanista sem, no entanto, conjeturar o fim do mesmo. 

No domínio dos museus, além do Museu da Revolução criado em 1978, 

fundamentalmente ligado ao Partido Frelimo, do Museu da História Natural ligado à UEM e o da 
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Moeda, já referenciado, esse movimento inicia-se em 1996, com a criação do Museu Nacional de 

Etnologia e do Museu Nacional de Arte (nesse mesmo ano) e, sucessivamente, do Museu da Ilha 

de Moçambique em 2004 e do Museu de Chai em 2005. A criação desses museus sugere a 

existência de um processo geral de incorporação de heranças políticas em andamento, como ficou 

abordado no primeiro capítulo, servindo como base para sustentar e instruir programas 

educacionais do Estado, além de permitir que este seja visto como guardião de uma tradição 

generalizada que conforma uma legitimidade alternativa não só ao domínio colonial, mas 

sobretudo à Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) que moveu a guerra interna desde 

1976 e cujo fim se deu em 1992. 

Este aparato – constituído por arquivos (que congregam entre os documentos sob sua 

custódia, censos, mapas), bibliotecas e museus –, representativo de lugares de informação e 

memória, embora não enunciado explicitamente ao nível governamental, no entanto, constitui o 

pano de fundo na configuração de um projeto de informação e memória do Estado moçambicano 

que o permite imaginar seu domínio, a natureza de seus governados e a geografia de seu 

território, conformando uma certa legitimidade em relação ao passado. Todavia, é importante 

ressaltar que tanto o conceito de informação quanto o de memória são menos mobilizados na 

ação pública moçambicana. E isso faz com que o projeto de informação e memória do Estado não 

seja evidente. O conceito bastante mobilizado na ação pública tem sido o de cultura, através do 

qual o governo tem vindo a consubstanciar uma retórica que parece fundamentar a falta de 

clareza do projeto estatal de informação e de memória. Mesmo assim, consideramos que este 

movimento de reposicionamento do AHM, de bibliotecas, museus e centros de documentação, 

entre outros lugares susceptíveis de informação e memória, configura um projeto de informação e 

memória do Estado – em sua ação que representa uma política governamental de informação e de 

memória –, nomeado como tal ou não.105 Com efeito, sem explicitar o conceito de memória, o 

Plano Estratégico da Cultura (PEC) – concebido para o período de 2011 a 2015 – do Governo de 

                                                 
105 Entre as poucas referências encontradas, podemos citar Graça Machel, então Ministra de Educação e Cultura que, 

durante uma cerimônia pública de inauguração de instalações do AHM em 1979, relaciona este com a perspectiva 
de memória coletiva e de construção da identidade nacional nos seguintes termos: “Termos um Arquivo Histórico 
no nosso País, é termos onde buscar o nosso passado, é termos o que valoriza o nosso passado, o que valoriza a 
nossa História e isso permite-nos saber de onde viemos, para onde vamos e porque escolhemos a via socialista. É 
termos o que nos permite perspectivar o futuro.” Cf. Jornal Notícias n. 17875, Maputo, 15 de março de 1979, p. 1. 
Mesmo no meio acadêmico nacional o conceito de memória é muitas vezes referido apenas como um conceito 
residual que não goza de um estatuto  teórico próprio no conjunto dos estudos das ciências sociais onde, além de 
uma formulação conceitual, deveria contar com um espaço privilegiado de debates. 
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Moçambique, que não integra o AHM, refere que o patrimônio cultural nacional enquanto reflexo 

da riqueza e da diversidade cultural da humanidade constitui memória das comunidades que o 

produziram, vetor de identidade. Portanto, a categoria de memória se explicita dentro deste 

contexto da suposta política cultural neste país. 

Em que pese a falta de referenciação do AHM no PEC, o qual se restringe aos setores 

tidos como culturais enquanto instituições subordinadas e tuteladas do Ministério da Cultura, dos 

quais fazem parte, entre outros, todos os museus acima referidos, a Biblioteca Nacional de 

Moçambique (BNM), o ARPAC e o Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema (INAC), 

consideramos que esta instituição arquivística constitui um lugar de informação e de memória no 

seio dos demais lugares de informação e de memória em Moçambique. Esta afirmação encontra 

nexo em fontes oficiais que consubstanciam uma retórica que embasa a ação pública neste país. 

Essa retórica pode ser identificada no quadro das resoluções 3/97 (de 18 de fevereiro de 1997) e 

12/97 (de 10 de junho de 1997), ambas do Conselho de Ministros. A primeira Resolução, 

declarada formalmente pelo Conselho de Ministros como “Política de Informação”, porém, além 

de não conter elementos da área de informação, como arquivos, bibliotecas e museus, ela também 

não se refere, em momento algum, à questão da informação em seu conteúdo. Ao contrário, a 

Resolução 12/97, nomeada pelo Conselho de Ministros como “Política Cultural”, ela concebe os 

arquivos, as bibliotecas e os museus em seu sentido cultural que exprime a preservação da 

memória institucional e ações de pesquisa histórica. Os arquivos, nesse caso, não são concebidos 

em sua dimensão informacional em que assuem papel de liderança enquanto repositórios de 

informação e sujeitos e/ou objetos de políticas de informação arquivística, muito menos como 

instrumentos ao serviço da administração e de apoio ao processo decisório governamental. Este 

último aspecto parece fundamentar a perspectiva de reposicionamento do AHM no período pós-

colonial e a orientação de sua atuação nesse período. 

O projeto de memória aqui aludido, movido pelo interesse documental, faz-se 

acompanhar também de outros elementos de urdidura essencial do pensamento “classificatório” e 

“totalizante” do Estado que transforma datas em eventos e momentos em marcos fundadores 

nacionais. Como bem afirma Le Goff (1990), as festas nacionais encontram-se relacionadas à 

instituição política existente num país e, destarte, à independência de uma nação como uma 

necessidade reconhecida e posta em prática por todos os governos. Com efeito, Moçambique tem 

o seu calendário de festas nacionais estabelecido a partir de 1976 (Decreto-Lei 15/76, de 17 de 
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abril), ano que marca o início do processo de reposicionamento do AHM no período pós-colonial 

e dois anos após a assinatura dos acordos de Lusaka que conduziram à independência do país em 

1975. A partir de então, muitos instrumentos de suporte – moedas106, medalhas, selos de correio, 

monumentos aos heróis nacionais107, estátuas108 – emergem para dar sustentação à memória 

coletiva da nação moçambicana.109 

No rol dos lugares de informação e memória, há que destacar também o Centro Nacional 

de Documentação e Informação de Moçambique (CEDIMO). Adstrito à administração pública 

com uma certa especificidade do seu acervo e atuação profissional, pelo menos antes de sua 

integração na área dos arquivos, coube a ele a tarefa de representar o progresso político-

administrativo alcançado na gestão do Estado e que era continuado pela historiografia. Enquanto 

isso, o ARPAC apresentava o processo civilizador – representado pelos objetos reunidos e 

expostos nos vários museus do país e pela produção literária disponível nas bibliotecas públicas – 

atravessado pelo país ao longo de sua existência e que o aproximava dos demais países em África 

e no mundo em geral. Nesse âmbito e com base nos elementos que temos vindo a descrever, 

parece-nos que cabia ao AHM o dever de resgatar o passado colonial para promover a integração 

do país vis-à-vis a legitimidade do novo Estado independente e, bem assim, a construção da 

nação. Consideramos que a partir deste ponto, desenham-se aspectos de ruptura e continuidade na 

atuação do AHM em relação ao CEDIMO. Por isso, abordaremos o CEDIMO mais adiante e de 

forma detida para resgatar a dimensão de sua participação na área dos arquivos a partir dos anos 

2000. 

Ainda a respeito desta nossa abordagem que destaca elementos e instrumentos de 

suporte para referenciar um possível projeto de informação e memória do Estado em 

Moçambique, uma análise atenta das manifestações importantes ou significativas do movimento 

de criação de lugares de memória em Moçambique, em particular na área dos arquivos, revela 

uma ênfase especial concentrada no AHM ao qual nos remete de forma recorrente. O AHM, 

                                                 
106 A moeda nacional foi criada em 1980 e no ano seguinte era criado o Museu Nacional da Moeda junto ao AHM. 
107 Em 1976 foi construído o Monumento aos Heróis Nacionais em Maputo, inaugurado em 3 de fevereiro de 1977, e 

onde seriam depositados, em 1979, os restos mortais de Eduardo Mondlane, primeiro Presidente da FRELIMO, 
símbolo da unidade nacional que deu forma ao nacionalismo revolucionário. 

108 Em 1989 era inaugurada, em Maputo, a estátua de Eduardo Mondlane, primeiro presidente da Frelimo. 
109 E nos últimos anos acompanhamos uma espécie de projeto presidencial que consiste na inauguração de 

monumentos de heróis , numa espécie de apropriação da imagem dos homenageados. Ademais, acompanhamos 
igualmente nos últimos anos uma onda de produção de livros de memórias do núcleo duro da Frelimo que, 
reveladores de um determinado projeto, são acompanhados pelo silêncio. 
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portanto, constitui uma referência indispensável no contexto arquivístico nacional e em seu 

percurso que nos lança forçosamente à perspectiva das instituições arquivísticas públicas em 

Moçambique com as quais se confunde pela “falta” das mesmas. 

Portanto, é neste âmbito que interessa compreender o AHM em sua trajetória e atuação 

no quadro da estrutura político-administrativa do Estado e no conjunto das demais unidades de 

informação que referenciam ou podem referenciar um possível projeto estatal de informação e 

memória. Com efeito, a análise da especificidade do AHM como uma instituição arquivística e 

sua contribuição na formação da identidade nacional obriga-nos a reconhecer a trajetória do 

CEDIMO na administração pública e examinar esta instituição – considerando a sua posição 

estratégica na administração pública a partir dos anos 1970 e, sobretudo, a sua participação 

hegemônica nas ações da área dos arquivos a partir dos anos 2000 – como contraponto ao 

empreendimento analítico referente ao AHM e sua contribuição. 

3.2. O ideal governamental dos arquivos públicos em Moçambique e a consolidação da 
ordem arquivística 

O ideal governamental dos arquivos públicos no período pós-colonial em Moçambique 

surge com a integração do Centro Nacional de Documentação e Informação de Moçambique 

(CEDIMO) na área dos arquivos neste país. Em nosso estranhamento, consideramos que esta 

participação do CEDIMO nas ações arquivísticas, a partir dos anos 2000, representa um momento 

rico na análise da configuração do AHM em toda a sua trajetória e papel na sociedade 

moçambicana e, acima de tudo, consubstancia o ideal governamental dos arquivos públicos em 

Moçambique. 

Antes de circunscrevermos o ideal que a integração do CEDIMO representa para a área 

dos arquivos interessa traçar o perfil institucional desta instituição, tendo em vista o processo de 

sua criação e trajetória funcional.  

Na opinião da diretora do CEDIMO, o fundamento da criação desta instituição reside, 

independentemente da sua vinculação (subordinação) formal a um ou outro ministério, na 

necessidade de “preservar a memória institucional e de dar o acesso à informação” (E2, 

11/10/13). Trata-se de um aspecto relevante e fundamental não somente do ponto de vista da 

trajetória funcional do CEDIMO, mas também das relações, paralelismos, conexões ou mesmo 

embates entre esta instituição e o AHM, sobretudo no processo de preservação da memória e de 
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acesso à informação, tendo em conta o tipo de documentos preservados e acessíveis em cada uma 

dessas instituições. Sabe-se, no entanto, que diferentemente do AHM que mantém sob sua 

custódia documentos arquivísticos resultantes de atividades de diversas instituições do Estado, o 

CEDIMO guarda e preserva estudos produzidos pela e/ou sobre a administração pública assim 

como legislação a ela referente. Nesse âmbito, ao contrário de uma instituição arquivística, o 

CEDIMO constitui um centro de documentação e referências no verdadeiro sentido da palavra e 

nos termos profissional e internacionalmente reconhecido e preconizado. 

Com gênese na estrutura do Banco de Moçambique (Banco Central), onde nasce com 

um caráter e funções puramente de centro de documentação e informação daquela instituição, o 

Centro Nacional de Documentação e Informação de Moçambique – assim batizado em 1977 

quando foi determinada a alteração de sua designação pelo Decreto 40/77, de 27 de setembro, e 

designado, abreviadamente, daí em diante, por CEDIMO – emerge na estrutura da administração 

direta do Estado, em 1977, da “necessidade de dispor [o governo] de uma estrutura de 

documentação e informação classificada [...] nacional, como primeiro passo para a planificação e 

implementação do Sistema Nacional de Documentação”, refere o preâmbulo do Decreto 40/77. 

Ainda nesse âmbito, encontramos referências que indicam que a origem do CEDIMO no quadro 

do Banco de Moçambique estaria associada a uma biblioteca particular penhorada pelo então 

Banco Nacional Ultramarino nos princípios dos anos 1970. Com a independência nacional e a 

integração do Banco Nacional Ultramarino na estrutura do novo Estado encontramos o Banco de 

Moçambique dentro do qual o CEDIMO se desenvolveu e se estabeleceu como um centro de 

documentação.110 

                                                 
110 “O CEDIMO nasce nos anos 70 a partir de uma biblioteca particular do antigo proprietário da Minerva Central 

chamado João António de Carvalho [...] Segundo o que consta, o tipo tinha uma dívida grande no Banco 
Nacional Ultramarino. Então, uma forma de pagar essa dívida foi oferecer sua biblioteca particular que estava 
bem encadernada. Aquelas bibliotecas antigas tradicionais. Então, o Banco recebeu essa biblioteca e criou o 
CEDIMO com essa biblioteca, isto já no princípio dos anos 70. Então, o CEDIMO foi essa biblioteca e que 
geralmente iam comprando outras obras. E quando chega altura da independência já era uma instituição talvez 
mais rica, estou a falar do ponto de vista documental porque o Banco sustentava aquilo tudo [...] Então, acho que 
foi a partir daí que provavelmente, isto é apenas uma hipótese, que o Elídio Rocha, que era uma pessoa muito 
próxima do CEDIMO ou era já diretor do CEDIMO, deve ter feito a proposta de recriar-se um CEDIMO 
diferente, que era Centro de Dcumentação Nacional. E, portanto, nasce o Centro de Documentação Nacional 
como o órgão não só de recolha de informação, mas também de divulgação, de transmissão dessa informação. E 
acho que o CEDIMO viveu muito da informação que fornecia aos serviços do Estado porque naquela altura 
deixou de haver importações de obras estrangeiras. E eles eram a única instituição que recolhia essas obras. E o 
trabalho que faziam era fotocópia de artigos, não sei quê, e punham uma capa e mandavam para os serviços 
públicos. Só que aquilo tornou-se uma máquina brutalmente pesada, com muita gente, muitos especialistas disto e 
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Mantido ainda na estrutura do Banco de Moçambique, o CEDIMO funcionou 

inicialmente na forma de uma comissão, com amplos poderes interministeriais, tutelada pelo 

então Ministério de Estado na Presidência, ou seja, o mesmo que, em 1981, deu competências ao 

AHM para efetuar a recolha de documentos em todo o país. Com a extinção deste Ministério, o 

CEDIMO teria passado para a tutela do então Secretariado do Conselho de Ministros antes de ser 

vinculado ao Ministério da Administração Estatal (MAE)111 em 1986, conforme o Decreto 

Presidencial n. 66/86 que cria o MAE e refere, no seu Art. 2, como uma de suas 

responsabilidades, entre outras, “[...] a organização dos sistemas de documentação, registo e 

arquivo do Estado”. 

No primeiro ministério (Ministério de Estado na Presidência), o CEDIMO teria surgido 

no âmbito da tarefa que recaía àquele ministério de “organizar o Centro Nacional de 

Documentação [...] destinado a preparar estudos e organizar inquéritos sobre os problemas 

nacionais por indicação dos órgãos do Estado”. Entretanto, não há referência de que o centro a 

ser organizado no âmbito das atribuições do Ministério de Estado na Presidência seria o 

CEDIMO. Já neste último ministério (MAE), o CEDIMO aparece como um órgão a ser tutelado 

no âmbito da responsabilidade de “[...] organização dos sistemas de documentação, registo e 

arquivo do Estado”. Esta atribuição do CEDIMO viria a manter-se em 2009 – e com alguma 

especificidade em relação à informação da administração pública – após a sua restruturação 

visada no âmbito da reforma do setor público iniciada em 2001, nos seguintes termos: “o 

CEDIMO é a instituição responsável pela organização dos Sistemas de Documentação, Registo, 

Arquivos do Estado e Informação da Administração Pública”, refere o Art. 1 (definição e 

natureza) do Estatuto do CEDIMO aprovado pela Resolução 15/2009, de 8 de julho. 

É interessante observar que, no quadro do conhecimento arquivístico sustentado pela 

literatura da área, a responsabilidade de “organização de sistemas” acima referida enquadra-se em 

mais do que um sistema, ou seja, é do âmbito de um sistema de documentação (e informação) – 

genérico e que extrapola a área dos arquivos – e de um sistema de arquivos. Pela natureza destes 

                                                                                                                                                              
daquilo e, quando essas pessoas começaram a ir embora, começando pelo próprio Elídio Rocha, aquela 
[instituição] não se aguentou e caiu.” (E3, 24/02/14) 

111 Desde 1986 até meados da década de 2000, quando foi criada a Autoridade Nacional da Função Pública em 2006, 
o Ministério da Administração Estatal (MAE) respondia pelos documentos produzidos na e pela administração 
pública, porém, sem reger diretamente a execução de processos arquivísticos até então a cargo do AHM, embora 
todos os processos que abrangiam os documentos da administração pública passavam pela sua chancela. Dentro 
dessa prerrogativa, havia um diálogo permanente entre este ministério e o AHM. E os dispositivos legais de então 
se referem ao MAE enquanto representante do Estado na área dos arquivos da administração pública. 
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dois subsistemas de informação, o primeiro seria de tutela do CEDIMO enquanto o segundo seria 

de tutela do AHM. Em outros moldes, neste último caso, a constatar-se a necessidade de uma 

tutela deste último subsistema por uma instituição que não seja o AHM, exigiria a criação e 

organização de tal “Arquivo do Estado”, como indica a matéria legislativa que temos vindo a 

citar, constituindo um sistema de arquivos que inclui o “registo” enquanto ato de registrar 

inerente às atividades de protocolo, porém, não como área independente como tal. 

Considera-se que até os anos 1990 ainda não existia uma justaposição de funções em 

relação ao AHM, pois até essa altura o CEDIMO funcionava apenas como um centro de 

documentação e informação nos moldes adotados internacionalmente, cujas funções são distintas 

das de um arquivo.  Parece-nos que o governo tinha consciência deste fato. Prova disso, é a 

indicação do CEDIMO, em 1978, pela Comissão Permanente da então Assembleia Popular para 

representar o país na Federação Internacional de Documentação (FID), confirmando a adesão de 

Moçambique àquele organismo internacional (Resolução n. 5/78, de 22 de abril) que, segundo 

Pinheiro (1997), em 1938, definia documentação, como “a reunião, classificação, distribuição de 

documentos de todos os tipos, em todos os campos da atividade humana”. Ao contrário, hoje o 

CEDIMO tem representado o país, com mandato do governo, junto ao Conselho Internacional de 

Arquivos (CIA), um organismo cuja representação nacional, pelo menos até os primeiros anos da 

década de 2000, era feita apenas através do AHM. 

Esta abordagem é relevante e deveria determinar a definição das atribuições do 

CEDIMO e orientar a sua atuação como um verdadeiro centro de documentação, ou então, o 

contrário, um Arquivo. Ao abrigo das alterações no enunciado jurídico que comporta os 

dispositivos legais anteriormente referidos, a Resolução n. 15/2009, de 8 de julho, aprova o 

Estatuto Orgânico do CEDIMO e revoga a Resolução n. 2/2003, de 2 de julho. O novo estatuto, 

como atesta o preâmbulo daquela Resolução, resultou da “necessidade de restruturar o Centro 

Nacional de Documentação e Informação de Mocambique, por forma a responder aos desafios de 

organizar um centro de documentação e informacao da Administracao Publica”. 

Nesse quadro, as atribuições do CEDIMO seriam definidas nos seguintes termos e tendo 

em conta: 

“a) A elaboração de propostas de normas para a implantação e desenvolvimento dos 
sistemas de documentação, registo e arquivos do Estado; b) A divulgação e promoção da 
aplicação dos sistemas de documentação, registo e arquivos do Estado; c) A criação e 
gestão de uma rede integrada de Centros de Documentação e Informação das instituições 
da Administração Pública; d) A recolha, sistematização, divulgação e arquivamento da 
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informação de interesse da Administração Pública; e) A divulgação das normas que 
regem o funcionalismo público; f) Criação de uma base de dados de fundos documentais 
das instituições da Administração Pública.” (Art.2) 

De alguma forma, como referido anterirmente, estas atribuições confirmam a 

necessidade de desdobramento da responsabilidade de “organização de sistemas” em dois 

subsistemas de áreas distintas. Para operacionalizar essas atribuições, a organização interna do 

CEDIMO compreende, além do Coletivo de Direção, a Direção constituída por um diretor que 

dirige coadjuvado por um diretor adjunto (previsto no estatuto, na prática, porém, ainda não 

existe); o Departamento de Documentação e Arquivo do Estado (DDAE); o Departamento de 

Informação (DI); o Departamento de Planificação e Cooperação (DPC); o Departamento de 

Recursos Humanos (DRH) e o Departamento de Administração e Finanças DAF). (Art. 5 do 

Estatuto do CEDIMO) 

Importa ilustrar com especificidade as atribuições técnicas do CEDIMO, destacando as 

funções dos seus dois departamentos técnicos, nomeadamente, o Departamento de Documentação 

e Arquivo do Estado (DDAE) e o Departamento de Informação (DI), pois são eles que realizam 

as competências técnicas desta instituição. Ao primeiro (DDAE) cabe: 

“Propor normas de funcionamento e actualização dos sistemas de documentação, registo 
e arquivo do Estado; Investigar e propor técnicas de gestão de documentos, informação e 
arquivos aplicáveis à Administração Pública; Elaborar propostas de política de gestão de 
documentação, registo e arquivo do Estado; Assistir tecnicamente as unidades de 
arquivo nas instituições do Estado; Recolher, custodiar, preservar e disponibilizar 
informação de interesse para a Administração Pública; Elaborar propostas de políticas de 
digitalização e microfilmagens de documentação da Administração Pública.” (Art. 7) 

Já ao segundo departamento (DI) compete: 

“Propor políticas e estratégias de comunicação e imagem; Desenvolver acções de 
projecção e divulgação da instituição; Promover campanhas de publicidade e marketing 
das actividades inerentes à gestão de documentos e arquivos do Estado; Garantir uma 
adequada articulação com os meios de comunicação social para a divulgação dos 
eventos de interesse da Administração Publica; Coordenar a edição da revista e do 
Boletim Informativo sobre as actividades desenvolvidas no sector da Administração 
Pública; Editar documentação informativa da Administração Pública; Estabelecer e gerir 
a rede de Intranet e “Internet” que sirva de fonte de alimentação e divulgação da 
informação do CEDIMO; Garantir, a elaboração de resumos de informações de interesse 
para a Administração Pública; Propor modelos de sistemas de informação.” (art. 8) 

Se o primeiro departamento apresenta funções tidas como as que ligam o CEDIMO aos 

arquivos, o segundo reflete as funções específicas desta instituição enquanto um centro de 

documentação e referências por excelência. 
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A despeito da abordagem acima que coloca o CEDIMO inicialmente apenas como um 

centro de documentação e informação voltado para a representação do progresso político-

administrativo alcançado na gestão do Estado, observado em sua atuação a partir da década de 

2000112, sobretudo com base em sua estrutura definida em 2009, o CEDIMO apresenta-se como 

uma instituição (não arquivística) estratégica do governo, subordinada, a partir de 2006, à então 

Autoridade Nacional da Função Pública (criada pelo Decreto Presidencial n. 2/2006), hoje 

Ministério da Função Pública (MFP), que emerge na área dos arquivos com uma certa identidade 

e legitimidade entre 2006 e 2007. Nesse âmbito, o CEDIMO vem estabelecendo uma abordagem 

arquivística que inscreve o arquivo na dinâmica da importância que assume a informação 

arquivística na política para o exercício do poder e, provavelmente, menos para o exercício da 

cidadania. 

O surgimento do CEDIMO na área dos arquivos estaria a configurar, deste modo, 

perspectivas e enfoques variados e, decerto controversos, em relação ao saber arquivístico, além 

de haver duas instituições – AHM e CEDIMO – que se propõem a atuar na mesma realidade, sob 

identidades e legitimidades distintas, fragmentando o processo arquivístico que, em princípio, se 

revela único. Esta distinção destaca-se quer no âmbito de atuação quer de vinculação das duas 

instituições (AHM e CEDIMO) na estrutura administrativa do Estado. Vinculado a uma 

universidade pública, o AHM atua formalmente desde os anos 2000 apenas no campo dos 

documentos do período colonial sob a orientação da legislação que regula a ação arquivística em 

Moçambique desde 1934 até finais da década 1990 e início da década de 2000. Enquanto isso, 

vinculado ao MFP, o CEDIMO atua, desde meados da década de 2000, com amplos poderes, 

como uma instituição hegemônica no campo dos documentos de arquivo do período 

independente e sobre os “serviços arquivísticos”, estruturados ou não em unidades 

administrativas, nos diversos órgãos da administração pública, sob a orientação da nova 

legislação que regula a sua ação e rompe com o percurso histórico arquivístico constituído 

inicialmente pelo AHM. 

                                                 
112 O ano de 2000 coincide com o início do debate voltado para a introdução do que se convencionou chamar de 

sociedade da informação em Moçambique, culminando com a aprovação da Resolução 28/2000, do Conselho de 
Ministros, que oficializa aquele discurso de sociedade de informação sob a denominação de “Política de 
Informática”. No ano seguinte (2001) foi lançada a Reforma do Setor Público (RSP) e consigo forjou-se o 
discurso de revitalização de estruturas e processos de prestação de serviços públicos; de políticas públicas; de 
recursos humanos; da gestão financeira; e de governança e combate à corrupção. 
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Parece-nos que o conflito que se destaca na atuação entre o AHM e o CEDIMO não é 

recente. Sua origem tem sido associada a uma das figuras que teve papel fundamental na 

trajetória do CEDIMO nos anos 1970, presumindo-se mesmo que a manifestação desse conflito 

nos últimos anos reflita o ressuscitar de um processo antigo que provavelmente prevaleça na 

memória de uma ou outra figura que viveu aquele momento e sendo suscitado para reanimar a 

hegemonia do CEDIMO. 

 […] havia crise entre o Arquivo e o CEDIMO e o Elídio Rocha. E o Elídio Rocha falava 
mal do Arquivo [...] Uma das crises que havia com o Arquivo é que o CEDIMO também 
fez o trabalho de recolha de fundos. Como o Elídio Rocha tinha muitas ligações políticas 
sobretudo aos movimentos oposicionistas no período colonial, o tipo recolheu muita 
coisa que depois quando o CEDIMO acabou o Arquivo acabou por ir lá buscar as coisas 
sobretudo biblioteca que tinha recolhido. Então, havia uma crise também com o Arquivo 
por causa disso [...] Quer dizer, o CEDIMO queria ser um órgão, queria ser o único 
órgão hegemônico [...] Eu acho que alguém, desse tempo, deve ter fornecido ao 
Ministério da Administração Estatal informações de que o CEDIMO era um órgão ideal 
para liderar esse projeto. E como o Ministério da Administração Estatal não tinha mais 
que nenhuma estrutura ressuscitou o CEDIMO, mas com outros objetivos. Por exemplo, 
é muito estranho o CEDIMO, um centro de documentação, liderar um projeto de recolha 
de documentação do Estado. Mas pronto, eu acho que foi alguém, exatamente essa ideia 
que vinha do Elídio Rocha de um órgão hegemônico que absorvesse tudo. (E3, 
24/02/14) 

A atuação do CEDIMO neste contexto parece pretender instituir não só uma perspectiva 

hegemônica institucional para absorver tudo, mas também dois subsistemas de arquivos, um de 

arquivos correntes e intermediários sob a tutela de uma instituição, neste caso o próprio 

CEDIMO, e outro de arquivos permanentes sob a tutela do AHM. No entanto, a falta de uma 

estrutura orgânica dos arquivos ou de clareza na atuação das duas instituições para subsidiar a 

formação de um modelo de organização de arquivos em nível nacional, bem como de integração 

dos estágios correntes, intermediários e permanentes no âmbito dessa atuação, traduz a existência 

de dois polos opostos que se repelem, instituindo uma realidade arquivística nacional 

fragmentada – fragmentação dos acervos e da gestão arquivísticos – sob um conflito institucional 

declarado e evidente na atuação dos dois atores arquivísticos institucionais. 

Vale observar que o início da atuação do CEDIMO na área dos arquivos foi marcado 

pela realização de seminários e outro tipo de estudos cujo diagnóstico, acreditamos, teria 

orientado a concepção da Estratégia para a Gestão de Documentos e Arquivos do Estado 

(EGDAE), aprovada pelo Conselho de Ministros, em 2006, na forma da Resolução n. 46/2006, 26 

de dezembro. Com efeito, a Estratégia observa, considerando a situação da “área de 

documentação e arquivo”, a falta de inclusão da componente “documentação e arquivo” nos 
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programas e projetos de desenvolvimento e investimento aprovados para os vários setores de 

atividade na Administração Pública; a subestimação das qualificações técnicas necessárias para a 

realização do trabalho nesta área, que decorre do “fraco conhecimento dos princípios básicos de 

organização dos sistemas de documentação e arquivos, por parte dos decisores e quadros 

técnicos”; o funcionamento deficiente e insustentável de arquivos, centros de documentação e 

bibliotecas assegurado por “consultores externos e por vezes internos que criam sistemas que só 

duram o tempo de vigência do projecto que os criou”; a ausência de uma estratégia específica 

para a “área de documentação e arquivos” e de normas reguladoras, a exiguidade de recursos 

financeiros, a falta de técnicos qualificados e com formação profissional ou superior necessários 

para o desenvolvimento desta área (EGDAE, 2006, p. 6). 

A partir deste quadro que caracteriza a “área de documentação e arquivos”, a Estratégia 

constatou que: em relação ao enquadramento institucional, os arquivos e centros de 

documentação não faziam parte dos organogramas das instituições a que pertencem, além de não 

terem objetivos nem tarefas claramente definidos e padecerem da falta de verbas regulares para 

assegurar o seu funcionamento; em relação ao desenvolvimento de recursos humanos, existiam 

poucos profissionais qualificados e com formação técnica específica, agravada pela ausência de 

carreiras específicas no quadro do Sistema de Carreiras e Remunerações. Ademais, a Estratégia 

sublinha que a área dispõe de uma fraca capacidade institucional, sobretudo, a nível das 

províncias e distritos e que, em relação ao acesso à informação, a sua realização dependia “muito 

mais da vontade e iniciativa individual do funcionário do que de orientações institucionais”. 

Acima de tudo, estas observações se agravam, de acordo com a mesma Estratégia, com a 

constatação de que, em relação à legislação, a área padecia da falta de institucionalização de 

normas e regras para assegurar o seu funcionamento e desenvolvimento (Ibid., p. 6-7). 

O conteúdo da Estratégia ilustra ainda, em relação à legislação, o desajustamento dos 

decretos 33/92, de 26 de outubro e 30/2001, de 15 de outubro, ambos do Conselho de Ministros, 

preconizando a sua revisão. Na sequência desta recomendação, no ano seguinte era revogado o 

primeiro decreto – o segundo, dedicado às normas de funcionamento do aparelho do Estado e na 

qual consta matéria sobre arquivos, permanece atual – com a aprovação do Decreto 36/2007, de 

27 de agosto, que cria o Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE). 

Perante estes desafios, a Estratégia preconizava como prioridades em suas ações 

estratégicas, a necessidade de institucionalização de unidades de gestão de documentos dentro 
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das instituições públicas, incluindo a sua integração nos respectivos organogramas 

(enquadramento institucional); de desenvolvimento de recursos humanos, adotando medidas de 

profissionalização dos técnicos afetos na área e formas para o seu reconhecimento e valorização, 

além de rever os qualificadores profissionais e promover a formação de quadros nesta área; de 

reforço da capacidade institucional, alocando meios para a organização e funcionamento de 

arquivos; de regulamentação do acesso à informação conforme o plasmado na Constituição da 

República; de estabelecimento de um quadro legal ajustado às necessidades de organização e 

funcionamento dos arquivos. (EGDAE, 2006, p. 10-11) 

Se a referida Estratégia decorre de disfunções que afetavam e/ou afetam a área dos 

arquivos em Moçambique, uma avaliação em torno das principais constatações contidas na 

mesma em contraposição aos resultados alcançados na implementação das recomendações dessa 

Estratégia pode sugerir um diagnóstico em relação ao desempenho do AHM em sua configuração 

histórica e, por conseguinte, indicar aspectos relevantes em relação à forma e aos mecanismos 

encontrados para a solução dos problemas detetados no campo dos arquivos em Moçambique. 

Aliás, foi em resposta às necessidades de mudanças na área dos arquivos que o governo 

moçambicano, sob proposta do CEDIMO e através do Decreto 36/2007, de 27 de agosto, instituiu 

o SNAE como uma nova versão de Sistema Nacional de Arquivos em substituição à antiga 

versão do sistema de 1992, instituída através do Decreto 33/92, de 26 de outubro, ignorando 

todos os esforços até então empreendidos.113 O Decreto 33/92 viria a ser revisto no quadro do 

processo de implementação da Estratégia de Gestão de Documentos e Arquivos do Estado 

(EGDAE) aprovada pelo Conselho de Ministros na sua 26ͣ Sessão Ordinária, de 24 de outubro de 

2006, configurando assim o SNAE que tem suas bases inscritas no seio desta Estratégia. 

                                                 
113 Sob o amparo do enquadramento da noção de sistema nacional de arquivos que nasce no quadro da experiência 

da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e encontra uma articulação 
sistêmica na abordagem científica de Jardim (1995b), a perspectiva de sistema nacional de arquivos em 
Moçambique nasce como um projeto fracassado. Sem levar em conta a nova postura assumida por aquela 
organização internacional cujo enfoque, a partir dos anos 1980, enfatiza a perspectiva de políticas de informação 
como um pré-requisito ao empreendimento de sistema, aquele projeto se encontra atualmente na sua segunda 
versão. Com efeito, o projeto de sistema nacional de arquivos em Moçambique reitera um empreendimento cujo 
fracasso foi denunciado no contexto internacional. Ao que se pode observar, em 1992, Moçambique herdou um 
modelo essencialmente equivocado na sua estrutura e, em 2007, insistiu na adoção do mesmo modelo. O mais 
interessante nesse processo, no entanto, é a prevalência de dois momentos que constituem intentos de 
institucionalização tanto de modelos de gestão arquivística quanto de organismos como atores que se propõem a 
atuar no campo dos arquivos públicos em nome do Estado, ainda que sob identidades e legitimidades distintas. 
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A despeito dos problemas característicos da lei (Decreto 33/92) – caráter facultativo da 

mesma – que instituiu a versão de sistema de 1992, que impediram a criação de arquivos setoriais 

e centrais – os quais, de acordo com essa lei, seriam criados “mediante plano de prioridades e de 

acordo com as disponibilidades orçamentais e financeiras do Estado” (Art. 22) –, limitando-se 

assim à sua previsão legal, a nova versão de sistema de 2007 (o SNAE) compreende um Órgão 

Diretor Central (Ministério da Função Pública que integra o Conselho Nacional de Arquivos 

(CNA)114 e a Comissão Nacional de Avaliação de Documentos (CNAD)115), órgãos centrais 

(ministérios), órgãos provinciais (governos provinciais) e órgãos distritais (governos distritais). 

Estes órgãos que formam a estrutura do SNAE, por sua vez, são constituídos, de acordo com as 

alíneas a), b) e c) do n. 3 do Art.5, cada um e em seu nível, por arquivos correntes, unidades de 

gestão de documentos dos arquivos intermediários e por comissões de avaliação de documentos. 

Portanto, o AHM, parte da estrutura do sistema de 1992 da qual faziam parte também os 

arquivos centrais, os arquivos correntes nos diferentes órgãos do Estado116, faz parte da nova 

versão do sistema de acordo com as suas funções previstas pelo n. 4 do Art. 5 e pelas alíneas a) e 

b) do Art. 8, todos do Decreto 36/2007.117 Nesse sentido, as funções atribuídas ao AHM no 

âmbito do SNAE são marginais e demonstram uma tendência estratégica à redução da dimensão 

desta instituição no cenário arquivístico nacional. A integração do AHM no SNAE pode ser 

entendida, neste contexto, como resultado da necessidade de acomodação desta instituição 

incontornável no cenário arquivístico nacional, mediante o enxerte de funções que, no fundo, não 

fazem jus à dimensão da experiência que caracteriza o AHM na gestão arquivística nacional.118 

                                                 
114 O Conselho Nacional de Arquivos (CNA) foi criado pelo Diploma Ministerial n. 35/2010, de 16 de fevereiro, 

como “órgão de consulta do Órgão Director Central do Sistema Nacional de Arquivos do Estado, na definição da 
política nacional de arquivos públicos e privados e na orientação técnico-normativa da gestão de documentos” 
(Art. 2). 

115 A Comissão Nacional de Avaliação de Documentos (CNAD) foi criada pelo Diploma Ministerial n. 36/2010, de 
16 de fevereiro. 

116 De acordo com o n. 2 do Artigo 5 do Decreto 33/92, de 26 de outubro, “integram o Sistema Nacional de 
Arquivos, sem prejuízo das respectivas subordinações administrativas, o Arquivo Histórico de Moçambique, os 
arquivos centrais, os arquivos correntes nos diferentes órgãos do Estado, e outras entidades e os arquivos especiais 
existentes ou a serem criados.” 

117 O n. 4 do Art. 5 do Decreto 36/2007 estabelece que “o Arquivo Histórico de Moçambique é o órgão de gestão de 
documentos na fase permanente e de assessoria ao órgão director central do Sistema”. Enquanto o Art. 8 do 
mesmo Decreto define que “São funções do Arquivo Histórico de Moçambique, além das previstas no número 4 
do Artigo 5 do presente Sistema: a) Participar na elaboração de normas técnicas de gestão de documentos; b) 
Participar na harmonização e monitoria dos processos de avaliação de documentos dos arquivos intermediários. 

118 “[…] não houve praticamente nenhuma negociação. Houve uma decisão governamental. A única negociação que 
posso aqui referir foi o fato do AHM ter reclamado fazer parte do sistema nacional de arquivos [SNAE] quando a 
lei [Decreto 36/2007, de 27 de agosto, que cria o SNAE] tinha omitido completamente esta possibilidade. E, 
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Ademais, se na versão de 1992 os arquivos setoriais subordinavam-se tecnicamente aos 

arquivos centrais, enquanto unidades administrativas incumbidas de funções arquivísticas nos 

diversos órgãos da administração pública onde se supunha o seu funcionamento, na nova versão 

os órgãos que compõem o SNAE (que, no caso, não são arquivos, porém, ministérios e governos 

provinciais e distritais), em cada escalão (central, provincial e distrital), subordinam-se aos 

respectivos secretários permanentes (art. 12), enquanto o Conselho Nacional de Arquivos, as 

comissões de avaliação de documentos e as unidades de gestão de documentos119 (incluindo o 

CEDIMO, órgão executor do SNAE não anunciado no Decreto 36/2007, de 27 de agosto) 

subordinam-se tecnicamente ao órgão director central. 

Contra todas as expectativas fundadas na experiência do AHM na área dos arquivos em 

Moçambique e que poderiam prever uma posição privilegiada desta instituição na nova versão do 

sistema ou outra forma de organização de arquivos públicos em Moçambique, esta instituição 

arquivística aparece no Decreto que institui o SNAE como "órgão de gestão de documentos na 

fase permanente e de assessoria ao órgão director central do Sistema”. Além dessas funções 

desajustadas aos preceitos arquivísticos, portanto, prevê-se, ainda no mesmo Decreto, a 

participação do AHM na elaboração de normas técnicas de gestão de documentos e na 

harmonização e monitoria dos processos de avaliação de documentos dos arquivos 

intermediários. Estas atribuições, até certo ponto bem intencionadas, porém, além de orientarem 

o AHM para a concepção nefasta e limitada de “arquivo histórico”, escondem um pequeno 

                                                                                                                                                              
portanto, tratou-se quase de um enxerto e não de uma visão sistémica estruturada a partir de um princípio de uma 
visão sobre o que é um Arquivo Nacional. Portanto, ali foi tentar-se reduzir o impacto negativo que a lei [do 
SNAE] poderia produzir face a marginalização do AHM. E nesse âmbito, criava-se uma base para que 
futuramente pudesse haver ainda essa articulação, enquanto com a própria aprendizagem percebe-se que é 
necessário continuar a refletir sobre a lei e, eventualmente, rever a lei [do SNAE], não é, porque de fato ela não 
foi pensada de forma estruturante, de forma sistémica para olhar para o sistema nacional de arquivos tal como ele 
é concebido cientificamente. E se foi, então foi premeditado no sentido que se excluía o AHM. Mas já agora que o 
AHM foi enxertado, torna-se necessário harmonizar a lei no sentido de que o funcionamento de fato seja 
coerente.” (E1, 23/10/13) 

119 Concebidas apenas como “unidades orgânicas encarregues de manter o arquivo centralizado de documentos 
seleccionados a partir de uma fonte produtora, funcionando junto dos órgãos centrais, provinciais e distritais do 
SNAE” (Decreto 36/2007, Art. 1, alínea e)), as unidades de gestão de documentos confundem-se com o chamado 
Arquivo Provincial que, de acordo com o n. 2 do Artigo 9 do Decreto 36/2007, “detém a custódia, com carácter 
provisório, de documentos recolhidos dos arquivos intermediários, funcionando em complementaridade e 
subordinação ao Arquivo Histórico de Moçambique”. O Arquivo Provincial tem como funções, definidas nas 
alíneas a) e b) do n. 3 do mesmo Artigo, “garantir a recolha e guarda dos documentos do arquivo intermediário 
com valor permanente a nível distrital e provincial, enquanto aguardam a recolha ao Arquivo Histórico de 
Moçambique; Assegurar a transferência para o Arquivo Histórico de Moçambique de acervos documentais sob 
sua custódia”. 
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detalhe revelador de um conflito que relega o AHM – enquanto uma instituição arquivística – a 

um plano secundário dentro do quadro da administração pública e das funções arquivísticas. Com 

efeito, não representam nenhum impulso no seio das funções do AHM como Arquivo Nacional. 

De forma implícita, o conjunto de aspectos encaminhados pelo Decreto que cria o SNAE, 

conjugado à atuação dos novos atores arquivísticos institucionais dos últimos anos – CEDIMO e 

MFP –, parece antever um processo de transformação do CEDIMO em Arquivo Nacional, até 

porque, proponente dos últimos dispositivos legais na área dos arquivos desde 2006, esta 

instituição, sem fazer parte de alguns dos dispositivos por ela mesma propostos, vem atuando 

como um Arquivo Nacional. 

Nesse âmbito, o MFP enquanto órgão de tutela do CEDIMO – proponente da nova 

versão de sistema – estabelece-se, em 2007, como “órgão director central” do Sistema Nacional 

de Arquivos do Estado (SNAE). Sem dúvida, comparativamente à versão anterior de sistema, o 

SNAE surge numa visão estratégica no que se refere à coordenação do processo de sua 

implementação, ao vincular-se a um ministério e ser executado por uma instituição estratégica do 

governo que reivindica uma posição hegemônica na realização de atividades arquivísticas. 

Curiosamente, o CEDIMO, proponente e executor do SNAE, representado na fala pela sua 

diretora, afirma não tratar-se de uma instituição profissional na área dos arquivos, chegando 

mesmo a ponto de assumir que “nós [CEDIMO] não somos profissionais no sentido lato. Nós 

somos profissionais de gestão de documentos no sentido prático […]” (E2, 11/10/13). Mais do 

que assumir-se como uma instituição não profissional na área dos arquivos, o CEDIMO revela, 

através da fala da sua representante, nossa entrevistada, que não dispõe de recursos humanos com 

preparo técnico na área dos arquivos e, contra todas as expectativas, reconhece, porém, a 

dimensão técnica do AHM como uma instituição profissional na área dos arquivos. 

A visão estratégica da ação do governo na área dos arquivos não se observa apenas com 

a identificação de novos atores institucionais na área dos arquivos na década de 2000 – MFP e 

CEDIMO –, mas também com a justaposição de funções entre o CEDIMO e o AHM, sobretudo, 

a partir de 2006/7, implicando novos contornos no percurso institucional. A título de exemplo, 

como se pode observar, parte do encadeamento legislativo que temos vindo a citar dos últimos 

anos, e que toca o MAE, ocorre muito antes da institucionalização da primeira versão de sistema 

nacional de arquivos em 1992. Surpreendentemente, o Decreto Presidencial n. 11/2000 que 

retoma aquele encadeamento legislativo e redefine as atribuições e competências do MAE, 
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reiterando todas as responsabilidades acima descritas em relação ao ministério, não faz alusão ao 

já instituído sistema nacional de arquivos sob coordenação do AHM. 

Aliás, tanto na legislação sobre arquivos da qual faz parte o AHM quanto na que se 

refere à área de documentação (e informação), que sempre alude ao CEDIMO, não há referências 

mútuas até 2007, quando o Conselho de Ministros altera a primeira versão do sistema, sob 

coordenação do AHM, e passa a denominá-lo Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE), 

desta vez, sob coordenação do Ministério da Função Pública. Vinculado a este ministério, o 

CEDIMO – proponente dos dispositivos legais dos últimos anos nesta área –, assume (nem 

sempre na forma da lei, mas mediante a sua vinculação ao MFP) a implementação do SNAE e a 

execução de uma suposta política nacional de arquivos, subordinando o AHM. 

Exceto nas diretrizes e orientações inerentes às suas competências definidas no âmbito 

de sua vinculação administrativa inicialmente junto ao Ministério da Administração Estatal e, 

atualmente, ao Ministério da Função Pública (MFP), o CEDIMO não é referenciado no âmbito do 

Decreto 36/2007 que institui o SNAE, muito embora, além de ser ele o proponente e executor do 

mesmo, coordene atividades propriamente arquivísticas dos arquivos públicos, em nome do 

governo e através do MFP, situando-se assim como órgão estratégico na definição e execução de 

uma alegada política nacional de arquivos. A referência ao Decreto 36/2007 é feita pelo Estatuto 

Orgânico do CEDIMO, aprovado pela Resolução 15/2009, de 8 de julho. 

Os contornos subjacentes a este novo cenário arquivístico que emerge com o 

aparecimento de novos atores institucionais – CEDIMO e MFP – apontam assim para a 

fragmentação da realidade arquivística moçambicana situada através a) do campo dos 

documentos do período colonial e do AHM e da legislação que orienta a ação arquivística em 

Moçambique desde 1934 até finais da década 1990 e início da década de 2000, e; b) do campo 

dos documentos do período independente e dos “serviços arquivísticos” governamentais sob a 

ação direta do CEDIMO e da nova legislação que orienta esta ação e rompe com o percurso 

histórico constituído inicialmente pelo AHM. Importa referir que os acervos documentais do 

período independente, embora em alguns casos organizados em caixas e estas em estantes, ainda 

estão longe de serem gerenciados explicitamente como “arquivos do Estado”. Se por um lado 

esses acervos pós-coloniais se confundem, em certa medida, com massa documental acumulada 

por apresentarem maior número de documentos não tratados e/ou organizados, por outro, eles 

refletem apenas regras relativas à organização administrativa, formação e atribuições dos corpos 
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administrativos do Estado sem se constituírem em serviços arquivísticos. Portanto, na realidade 

moçambicana, além das grandes massas documentais que caracterizam os arquivos públicos pós-

coloniais, estes existem apenas na sua forma que reflete regras relativas à organização 

administrativa, formação e atribuições dos corpos administrativos do Estado, porém, sem se 

constituírem em serviços arquivísticos organizados em setores de arquivos nos diferentes órgãos 

do Estado, isto é, não correspondem “às unidades administrativas incumbidas de funções 

arquivísticas nos diversos órgãos da administração pública, no âmbito dos quais se configuram 

[ou se configurariam] como atividades-meio” (JARDIM, 2011, p. 4). 

Sem sombra de dúvida, este novo ordenamento arquivístico resultante da política 

governamental tem em vista idealizar o novo campo dos arquivos públicos em Moçambique. Este 

campo, diferentemente da sua constituição inicial logo após a independência nacional que 

comportava apenas documentos coloniais vistos como importantes para legitimar o novo Estado e 

sua elite e servir de fonte para o processo de afirmação de nacionalidade, agora encerra 

documentos do período pós-colonial que, ao encarnar traços da vida, do trabalho ou da linguagem 

da elite revolucionária no poder, dispõem de significação, produzindo sentido para o historiador 

contemporâneo assim como para o cidadão comum em relação ao seu passado histórico que 

agora se transforma em presente para o fortalecimento da condição nacional. Ou seja, o campo 

dos arquivos públicos moçambicano já não pertence apenas ao passado, ele pertence também ao 

presente, associando tudo aquilo que foi salvo pelo esquecimento à realidade dos fatos antigos. 

Nesses moldes, o atual ordenamento arquivístico que se estabelece a partir dos anos 2000 com a 

atuação do CEDIMO consubstancia a existência tanto de uma ordem arquivística quanto de uma 

ordem histórica no arquivo na problematização das relações entre história, arquivo e discurso 

histórico, numa perspectiva em que paralelamente às práticas arquivísticas de Estado um 

conjunto de práticas ordinárias de arquivo torna-se objeto de interesse e uso social. 

Corolário da nova concepção arquivística idealizada no âmbito do novo ordenamento 

político-arquivístico e institucional dos anos 2000, o atual modelo de organização de arquivos em 

Moçambique é caracterizado pela inexistência de arquivos institucionalizados em todos os órgãos 

e esferas da administração do Estado. Os arquivos existem apenas na forma dos conjuntos de 

documentos acumulados e dispersos pelas diversas dependências ou repartições que compõem 

cada um dos órgãos da administração pública – arquivo enquanto esboço social espontâneo 

resultante das atividades institucionais e que carece da forma de instituição –, onde se encontram 



223 
 

 
 

relegados ao abandono e precariedade das condições de sua guarda e conservação, e 

indiscriminadamente empacotados, amarrados, guardados sem identificação e à mercê de todas as 

intempéries que não raras vezes ditam a sua destruição. Podemos afirmar, na pior das hipóteses e 

sem exagero, que mesmo o AHM, a avaliar pelo abandono e precariedade da situação a que está 

relegado, existe somente na medida em que foi criado e institucionalizado pelo sistema colonial e 

na importância do seu papel nos primeiros anos da independência nacional – sob o amparo de 

determinadas figuras de relevo nacional com visão sobre ele e seu papel na sociedade – como 

fonte de legitimidade governamental, cabendo-lhe hoje, em consequência, apenas a função de 

guardião do passado colonial e sem uma reformulação substantiva à altura de uma instituição 

arquivística pública de caráter nacional.120 

Portanto, o ideal governamental dos arquivos públicos acima descrito ressalta uma 

perspectiva de controle sobre os acervos arquivísticos pós-coloniais, não numa visão que 

resguarda a organização arquivística, mas de sigilo oficial. Assim, o acesso aos documentos desse 

período se revela exclusivo à classe dirigente e seus colaboradores diretos, num contexto em que 

esses documentos tendem a ser substituídos por livros de memórias do núcleo duro da Frelimo. 

Esses livros de memórias, produzidos e lançados nos últimos anos por esta elite política, parecem 

querer instituir uma nova linha de interpretação dos fatos históricos silenciados naqueles 

documentos. No fundo, como evidencia Chaves (2014) em sua comunicação subordinada ao tema 

“Moçambique e tempo presente: memória e ficção” (informação verbal)121, esses textos de 

memória, revelam uma tentativa de recomposição do perfil de herói arranhado ao longo do 

percurso histórico. Segundo esta investigadora, se não se pode esquecer ou apagar a guerrilha dos 

                                                 
120 Entre os problemas observados e que caracterizam os arquivos públicos em Moçambique, destacam-se os 

seguintes: descaso político em relação aos arquivos que decorre, quer do jogo estratégico de poder, quer do 
desconhecimento da ação arquivística; ausência de arquivos institucionalizados nas diversas instituições e esferas 
do Estado; ausência de um modelo nacional de organização de arquivos públicos; isolamento do AHM, enquanto 
única instituição arquivística; fracionamento ou falta de integração dos arquivos correntes, intermediários e 
permanentes e o consequente isolamento administrativo destes últimos, resultante da separação entre o que se 
convencionou chamar de documentos administrativos e documentos históricos, em que se pensa que a gestão de 
documentos é atribuição dos órgãos produtores e que a guarda e acesso ao patrimônio documental de reconhecido 
valor histórico e cultural é da responsabilidade da instituição arquivística pública; ineficiência ou inexistência de 
política de gestão de documentos nos diferentes órgãos da administração pública; insuficiência de recursos 
materiais, financeiros, patrimoniais, profissionais qualificados, e; precariedade ou falta de engajamento 
profissional e crítico dos poucos profissionais e dirigentes de arquivos; heterogeneidade de normas e de 
procedimentos arquivísticos na administração pública. 

121 CHAVES, Rita de Cássia Natal. Moçambique e tempo presente: memória e ficção. Comunicação feita em 17 de 
setembro de 2014 durante o III Encontro Internacional de Estudos Africanos da Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. 
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10 anos de luta de libertação nacional contra o colonialismo português, todavia, hoje a guerrilha 

se converte numa outra guerrilha que situa um campo de batalha defensivo voltado a preservar a 

legitimidade do grupo social que libertou o país. 

O diagnóstico da situação dos arquivos aqui apresentado e analisado – realidade prática 

dos arquivos – e que indica que a nova versão de sistema não funciona, deixando os arquivos 

abandonados e perdidos, não inscreve uma nova ordem de análise. Ele se conecta à situação de 

abandono de práticas arquivísticas à luz do processo de reposicionamento do AHM e dos 

arquivos públicos que prevalece como um ideal governamental na gestão da realidade 

arquivística nacional nos últimos anos, mostrando o quão a atual realidade prática dos arquivos 

não só decorre como também é subsidiária da “arquitetura” arquivística do Estado anteriormente 

analisada, a qual atende a interesses políticos e a usos sociais, entre os quais a escrita da história 

de caráter oficial. 

3.3. Legislação arquivística: produto e produtor de representações 

A realidade arquivística descrita neste capítulo faz-se representar através da legislação. 

A legislação arquivística, além de se constituir em fonte da ação do Estado no campo dos 

arquivos situa-se como produto de uma determinada ideologia e de uma tradição de poder. De 

acordo com Thomaz (2002) a legislação constitui 

uma ‘representação por excelência’ pela qual uma sociedade ou um grupo concreto 
projeta uma imagem de si que, guardando uma relação dinâmica com a realidade que 
pretende traduzir, disciplinar ou mesmo obscurecer, não deixa de constituir um espelho 
de como gostaria de se ver e representar [...] se a lei não pode ser confundida com uma 
descrição da realidade, a realidade não pode ignorar a sua existência, que a transforma. 
Ela é, em si mesma, uma realidade, na medida em que diz respeito à maneira como 
grupos da classe dominante representam a ordem social (Ibid., p. 71) 

Constituída em momentos distintos da história da construção do Estado em Moçambique 

– 1934-1975, 1975-2000 e 2000-2011 –, a legislação arquivística moçambicana vem 

transformando a realidade arquivística nacional, configurando duas instituições públicas – uma 

arquivística e periférica (AHM) e outra não arquivística e estrategicamente situada no centro da 

estrutura governamental (CEDIMO) – para atuarem nesta realidade em transformação e 

sobretudo fragmentada, numa perspectiva que encerra duas ordens: uma arquivística que dirige a 

estrutura organizacional dos arquivos e seu funcionamento e impõe as condições da verdade no 

uso do arquivo enquanto fonte na recuperação do passado e à produção de sentido no presente 
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com base nos resíduos que a história deixou atrás de si e nos quais o arquivo se encarna como tal; 

e outra histórica no arquivo que, despontando a partir da primeira, se destaca na produção de um 

determinado discurso histórico que, por sua vez, pode tomar como modelo aquela ou esta ordem, 

assim como trabalhar sobre o arquivo e questionar ambas as ordens. 

O início da produção legislativa na área arquivística em Moçambique, que reflete e/ou 

orienta e acompanha a ação do Estado nesta área, pode ser fixado a partir da década de 1930 com 

a publicação do primeiro dispositivo legal que marca a criação da primeira instituição arquivística 

pública no território moçambicano e as demais leis a ela correlatas e que visavam dar uma forma 

definitiva à nova instituição recém-criada e orientar a sua organização e atuação. 

O conjunto de leis que integra a legislação arquivística produzida no período colonial em 

Moçambique – como se pode anotar no início deste capítulo – teve o mérito de conformar uma 

determinada realidade arquivística no então território sob a jurisdição portuguesa, dentro dos 

pressupostos voltados para alimentar a realidade do poder colonial e a tradição ideológica do 

império. Portanto, a legislação deste período colonial constitui o reflexo de como o sistema 

colonial, através dos respectivos grupos dominantes, representava a si mesmo e a ordem social no 

contexto da colonização em Moçambique e da construção do império em Portugal. 

A legislação encaminhada a partir de 1934, além de representar um processo de 

institucionalização dos arquivos públicos no território moçambicano, consolida, em sua extensão 

temporal até o fim da colonização portuguesa em Moçambique, o processo de organização e 

jurisdição do AHM assim como o regime de incorporações e reversões de núcleos documentais a 

esta instituição, apontando para a existência de uma instituição arquivística no território 

moçambicano e não só como também de um espaço arquivístico por ela constituído no quadro de 

sua atuação. Portanto, consagra-se assim a criação, pela primeira vez no contexto moçambicano, 

de uma determinada realidade arquivística, lançando as bases para a constituição do campo 

arquivístico moçambicano por meio da existência de uma instituição arquivística, o AHM. 

Entretanto, ao processo de criação do AHM encontram-se os “serviços arquivísticos” da então 

administração da colônia formando, deste modo, um campo que supõe uma relação entre as 

funções arquivísticas nos diversos órgãos da administração pública colonial (atividades-meio) e 

as atividades-fim de gestão, recolhimento, preservação e acesso de documentos produzidos por 

uma dada esfera governamental. Importante contribuição da legislação arquivística colonial, 
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portanto, representa a ação do governo português na Colônia e a ideologia da tradição de poder 

colonial. 

Com a conquista da independência nacional em 1975, verifica-se uma reorientação do 

AHM. A reorientação da vinculação e atuação desta instituição implicou, igualmente, no 

redimensionamento da memória enquanto uma dimensão inerente ao campo arquivístico e que se 

efetiva no espaço arquivístico com o gerenciamento das instituições arquivísticas enquanto 

lugares de informação. Nessa altura, a construção da memória relacionada à construção da 

identidade nacional ficou associada, como ficou anotado acima, ao processo de recuperação de 

acervos arquivísticos do período colonial espalhados pelo resto do país, cujo acesso público 

significou certa legitimidade para o novo Estado independente e para a elite política no poder que 

liderou a luta de libertação nacional em particular. A legislação produzida nessa altura, além de 

referenciar o AHM na sua nova forma como guardião de acervos coloniais, coloca-o como lugar 

privilegiado de informação, onde esta não é apenas ordenada, mas também transferida, 

viabilizando assim a memória no espaço arquivístico, pese embora contemple apenas o período 

colonial. Portanto, o papel da legislação arquivística deste período seria o de viabilizar o AHM 

como uma instituição arquivística e lugar de informação do período colonial para ativar a 

memória inerente à construção da identidade nacional e, bem assim, legitimar o poder 

estabelecido. Com efeito, destaca-se, neste período, a legislação encaminhada para orientar a 

nova vinculação administrativa do AHM assim como o processo de recolhimento de documentos 

produzidos no período colonial que deveria ocorrer sob os seus auspícios. 

Consumado o processo de reorientação administrativa do AHM e, destarte, o de 

redimensionamento da memória decorrente dos documentos do período colonial sob a custódia 

do AHM, a partir da década de 2000, no entanto, parece-nos que era preciso, na óptica dos novos 

atores na área dos arquivos em Moçambique, um novo quadro legislativo enquanto uma 

representação que projeta a imagem do Estado e do grupo dominante no poder para reverter a 

situação e produzir novas realidades e tradições arquivísticas com vista a reanimar a realidade de 

poder e a tradição ideológica de que emana a legislação. Consideramos, neste contexto, que 

houve intenção de reverter a situação anterior para produzir novas realidades na medida em que a 

nova legislação encaminhada a partir da década de 2000 indica uma ruptura. Nesse período, 

passados cerca de 25 anos entre o ato legislativo de 1981 e os que tiveram lugar a partir de 2006, 

alguns documentos já deveriam ter sido recolhidos ao AHM onde se juntariam aos documentos 
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do período colonial e passar a desempenhar o mesmo papel que aqueles vinham desempenhando, 

pese embora, os documentos do período pós-independência, no lugar de legitimarem a ação do 

Estado independente e da elite política no poder podem produzir um efeito adverso. Ou seja, ao 

invés de legitimar podem deslegitimar os feitos da elite política no poder, reduzindo o seu 

domínio político na disputa por poder com outros grupos políticos na condição de oposição. Com 

efeito, falta uma intervenção arquivística profissional em torno dos documentos do período pós-

colonial. 

Retomando o processo de construção de legislação arquivística em Moçambique e 

considerando a produção legislativa pós-colonial, depreende-se que o carro-chefe daquilo que se 

pode chamar de legislação arquivística em Moçambique pós-colonial está consubstanciado nas 

leis que instituíram o projeto de sistema nacional de arquivos – o Sistema Nacional de Arquivos 

de 1992 (Decreto 33/92, de outubro) e o Sistema Nacional de Arquivos do Estado de 2007 

(Decreto 36/2007, de agosto) – e nas demais leis a ele correlatas. Emblemáticas como o próprio 

projeto de sistema nacional de arquivo, as duas leis que instituíram respectivamente as versões de 

sistema de 1992 e de 2007 chamam atenção pela sua centralidade nos momentos em que cada 

uma vigorou ou vigora. Deste modo, acreditamos que podem revelar elementos fundamentais na 

análise e compreensão da configuração do AHM e da realidade arquivística moçambicana em 

geral. 

Logo nos primeiros anos de independência nacional, concretamente em 1992, destaca-se 

a lei do sistema nacional de arquivos. Antes da lei do sistema de 1992, no entanto, sem se 

configurar propriamente em lei de arquivos, temos, além da decisão de transferência do AHM 

para a UEM, a referência aos arquivos no âmbito das normas de funcionamento dos serviços da 

administração pública – instituídas pelo Decreto n. 36/89, de 27 de novembro, revogado pelo 

atual Decreto n. 30/2001, de 15 de outubro – que, entre outras, parece indicar as primeiras 

intenções ou manifestações de legislação no contexto pós-independente. É importante mencionar 

que a referência aos arquivos no quadro das normas de funcionamento do aparelho do Estado, 

provavelmente, reflete o trabalho de assessoria a países em desenvolvimento levado a cabo pela 

UNESCO, sobretudo nos anos 1980, o qual teria configurado a introdução da experiência de 

sistemas nacionais de arquivos nesses países, em particular Moçambique, assessorado 

diretamente ou não por aquela organização das Nações Unidas. 
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Ainda no quadro das manifestações de legislação arquivística, há que retomar também o 

lançamento da Estratégia para a Gestão de Documentos e Arquivos do Estado (EGDAE) em 

2006, cujo impacto foi o redimensionamento dos arquivos no país desde então. Este 

redimensionamento dos arquivos resultante de um suposto diagnóstico da situação dos arquivos 

que norteou a elaboração da referida Estratégia viria a materializar-se na forma da nova 

legislação de 2007 que tem como seu epicentro a Lei do Sistema Nacional de Arquivos do Estado 

(SNAE) deste mesmo ano. Em face desta lei e seus desdobramentos em dispositivos específicos, 

o redimensionamento dos arquivos em Moçambique configura-se com a inclusão de novos atores 

institucionais – CEDIMO e MFP – no cenário arquivístico nacional, os quais surgem com novos 

discursos que tendem a moldar novas responsabilidades e a definir balizas para a sua atuação, 

sobretudo o CEDIMO. Esta instituição tem se apresentado como contraponto à atuação do AHM, 

impondo novos desafios face aos velhos dilemas em termos da estrutura organizacional dos 

arquivos e de recursos humanos e financeiros para o seu funcionamento pleno. Considera-se, 

portanto, que o CEDIMO ganha ímpeto, nesse âmbito, com aprovação da EGDAE e, por 

conseguinte, do SNAE, aprovados pelo Conselho de Ministros em 2006 e em 2007, 

respectivamente. 

A Lei do Sistema Nacional de Arquivos de 1992 (SNA) que surge como uma espécie de 

prêmio para o AHM – se considerarmos a atuação desta instituição, sobretudo nos anos 1980 e 

1990 – e a Lei do SNAE de 2007, resultante das orientações encaminhadas em 2006 para 

redimensionar os arquivos em Moçambique, além de constituírem duas fases da experiência do 

projeto de sistema de arquivos em Moçambique, em suas duas versões, e configurarem intentos 

distintos de institucionalização arquivística, consubstanciam dois momentos importantes e únicos 

na experiência de construção da legislação arquivística em Moçambique no período pós-

independência. Nesse âmbito, vários elementos se estabelecem e indicam categorias para a 

análise da configuração do AHM e seu papel como lugar de informação e de memória. A lei de 

1992 institui a figura de arquivos centrais e setoriais, num processo que, indicando uma tentativa 

de estrutura organizacional dos arquivos, porém, não foi além de sua previsão legal. A de 2007 

lança o MFP e o CEDIMO (mesmo este que não é referenciado nessa lei) na área dos arquivos, 

como duas instituições centrais e estratégicas voltadas para o redimensionamento dos arquivos, 

porém, sem intentar para uma estrutura organizacional dos arquivos. 



229 
 

 
 

Um dado importante, ainda nesse processo de redimensionamento, é que a elaboração da 

EGDAE coincide com o período em que o AHM envidava esforços com vista a sua restruturação 

como Arquivo Nacional. Nesse âmbito, ainda que provavelmente o AHM possa ter participado na 

elaboração da referida Estratégia, sua visão, nessa estratégia, no entanto, indica que estava 

voltada, sobretudo, para a sua restruturação como condição para uma atuação mais efetiva. 

Documentos de trabalho consultados no AHM indicam que em 2004 a UEM teria 

autorizado o AHM, por meio do Despacho Reitoral n. 197/RT/2004, de 14 de dezembro, a fazer 

uma reflexão em torno da necessidade de sua restruturação tendo em vista, entre outros, propor 

mecanismos para sua articulação com os órgãos do Estado. Na sequência deste despacho, que 

cria a Comissão de Restruturação do AHM visando reforçar as capacidades e potencialidades 

desta instituição, destacam-se como prioridades definidas pela referida Comissão: 

• Criação de um regime jurídico próprio; 
• Actualização da estrutura organizacional e quadro de pessoal; 
• Gestão da documentação produzida pelos órgãos de soberania e de toda a 

administração pública, mediante a identificação de sinergias e a criação de condições 
adequadas para a implementação do Sistema Nacional de Arquivos; 

• Construção de instalações adequadas; 
• Investimento na capacitação e formação dos recursos humanos; 
• Racionalização e organização dos acervos arquivísticos 
• Aplicação e divulgação de programas institucionais e do conhecimento arquivístico. 

(AHM, 2006, p. 4) 

No quadro destas prioridades o AHM propunha, em documento de reflexão dirigido ao 

então Reitor da UEM, a transformar-se ainda num instituto público, enquanto uma “entidade 

dotada de autonomia técnica, científica, administrativa e financeira, e com personalidade e 

capacidade jurídica próprias” (AHM, 2006, p. 4), que iria subordinar-se ao Conselho de 

Ministros. Portanto, fica comprovada a luta do AHM – levada a cabo sob a liderança da 

respectiva direção, provavelmente, animada pelos preceitos arquivísticos ancorados no seu 

quadro de pessoal com formação superior em arquivos – pela sua restruturação na busca pela 

autonomia institucional enquanto um Arquivo Nacional. Entretanto, estes pressupostos parecem 

não ter produzido o efeito desejado por esta instituição, na medida em que a ação governamental 

consubstanciada na EGDE de 2006, proposta pelo CEDIMO, encaminha uma nova legislação e 

aponta novos atores institucionais, criando um contraponto e novos mecanismos de articulação 

institucional voltados para a sustentação deste contraponto. 
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Ao longo da nossa pesquisa, portanto, percebemos que o AHM está consciente dos 

problemas que enfrenta e dos constrangimentos que, na sua ótica, o coloca em “risco eminente de 

perder o seu papel social e cultural, caso não haja uma reforma institucional e investimento na 

modernização e reformulação de políticas e procedimentos de gestão de arquivos”. (AHM, 2006, 

p. 3) Tais problemas seriam de natureza administrativa, financeira e patrimonial, porém, com 

impacto no funcionamento interno: 

• Fragilidade do quadro jurídico-legal em matéria de arquivos e a ausência de uma 
estrutura nacional de arquivos adequada à estrutura administrativa do país; 

• Ausência de mecanismos de articulação com os vários órgãos do Sistema Nacional 
de Arquivos; 

• Falta de autonomia administrativa e financeira, orçamento tardio e desajustado às 
necessidades efectivas actuais; 

• Falta de recursos e equipamentos adequados à preservação da memória nacional e 
documentação histórica; 

• Inadequadas infra-estruturas, e em avançado estado de degradação; 
• Carreiras profissionais inadequadas e desajustadas, o que concorre para o fraco 

reconhecimento do papel administrativo e científico que desempenha ou deveria 
desempenhar no contexto nacional (AHM, 2006, p. 3) 

Já em 2010, três anos após a aprovação do Decreto 36/07 que institui o SNAE, 

revogando o SNA de 1992, em mais um documento de reflexão apresentado ao então Reitor da 

UEM, o AHM, além de destacar o “papel totalmente secundarizado” a ele reservado no quadro de 

suas funções arquivísticas no SNAE, reclamava e insistia na sua restruturação face à necessidade 

de um modelo de organização e funcionamento, de atualização da sua estrutura organizacional e 

seu quadro de pessoal e de infraestruturas e recursos financeiros adequados à sua função de 

Arquivo Nacional, considerando ainda que: 

Se por um lado [...] situa-se na periferia da administração pública em relação ao 
desenvolvimento de suas actividades e funções arquivísticas, por outro, vê-se 
marginalizado dentro da UEM em função da sua missão institucional distinta das demais 
unidades da UEM e de sua orientação técnica virada para a administração pública em 
geral. (AHM, 2010, p. 2) 

Com efeito, fontes oficiais consultadas e depoimentos obtidos ao longo da pesquisa 

demonstram que o AHM carece de uma estrutura organizacional adequada, de estatuto orgânico, 

de infraestruturas específicas e de recursos financeiros e materiais especializados para sustentar 

suas atividades. Nesse âmbito, equiparado às faculdades e centros que compõem a estrutura 

orgânica da UEM, o AHM é apresentado com um orçamento inferior às demais unidades 

orgânicas que figuram como prioritárias no funcionamento da UEM. É fato para dizer que o 

AHM demonstra realmente uma fragilidade política marcada pela falta de um orçamento próprio, 
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pouca influência política de seus dirigentes nos últimos anos – pelo menos a partir do final dos 

anos 1990, e comparativamente aos de outras instituições da mesma índole no cenário nacional – 

e precariedade de suas instalações. 

Ademais da sua marginalização interna ao nível da UEM, na nova legislação 

encaminhada em 2007 sob a proposta do CEDIMO e que institui o SNAE, o AHM tem um papel 

secundário no quadro das suas funções arquivísticas previstas no Decreto 36/2007, através do n. 4 

do Art. 5 e das alíneas a) e b) do Art. 8.122 

O processo fragmentado da realidade arquivística moçambicana que se verifica na atual 

gestão arquivística nacional – fragmentação de acervos e da gestão arquivística –, sobretudo a 

partir do ano de 2006 e/ou 2007, mais do que um problema que surge da necessidade de se 

instituir uma visão gerencial dos arquivos em Moçambique para corrigir algumas anomalias 

observadas na atuação do AHM, pode pretender viabilizar o pressuposto de legitimidade da ação 

do Estado pós-colonial e da elite política no poder. Sendo assim, consideramos que as ações 

baseadas na intervenção de novos atores institucionais e estratégicos no cenário arquivístico 

moçambicano, e que inviabilizam uma intervenção arquivística profissional neste país, são 

premeditadas e buscam guardar uma relação dinâmica entre a imagem do Estado e da elite 

política no poder desde a conquista da independência e a realidade que se pretende traduzir, 

disciplinar ou mesmo obscurecer. 

O conflito entre o desejo de preservar a tradição arquivística nacional, com a ampliação 

das funções do AHM enquanto uma instituição arquivística pública moçambicana, à luz da visão 

gerencial dos arquivos nos moldes do quadro histórico da primeira metade do século XX e a 

necessidade de instaurar uma nova ordem arquivística para legitimar a ação do Estado e da elite 

política no poder paralisa o debate arquivístico nacional. Nesse âmbito, destaca-se um conflito 

que envolve os principais atores arquivísticos institucionais – AHM e CEDIMO – posicionados 

na área dos arquivos. Esse conflito, além de ser evidenciado é caracterizado por um dos nossos 

entrevistados como “uma ambivalência na convivência” entre o AHM e o CEDIMO em que, 

segundo o mesmo entrevistado, algumas “questões estruturais precisam ser revistas”. (E1, 

23/10/13) 

Aliás, os entrevistados, representantes das duas principais instituições que atuam na área 

de arquivos, são unânimes quanto ao conflito que envolve as instituições que dirigem. Essa 

                                                 
122 Cf. nota de rodapé n. 117. 
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unanimidade que se percebe na fala dos mesmos, também dirige uma preocupação de todos com 

a liderança, gestão e funcionamento do sistema nacional de arquivos e não propriamente com a 

institucionalidade de políticas arquivísticas de um modo geral. Os entrevistados apenas divergem 

no tipo de reclamações ou denúncias que, revestidas de um cunho político muito forte, 

apresentam um tom equivalente ao lugar de onde cada um se ergue para falar. 

Concentrado na figura emblemática do projeto de sistema nacional de arquivos (centro 

de conflito) que favorece uma dada retórica aos dois atores arquivísticos institucionais – 

inspirando luta pelo poder em torno da sua liderança, gestão e funcionamento –, o conflito 

sobressai também no seio do Conselho Nacional de Arquivos que, carente de poder, não só 

reconhece, através de seu presidente, a existência de um conflito envolvendo as duas principais 

instituições que atuam na área dos arquivos em Moçambique, mas também sintetiza o tipo de 

conflito e nível em que ele se manifesta, questionando o tipo de instituição que deveria gerir e 

executar questões arquivísticas, assim como o nível de autoridade dessa instituição nos seguintes 

termos: 

[...] há um conflito [no seio do Conselho] [...] e porque as partes interessadas fazem 
parte deste órgão, torna-se muito difícil a abordagem desse conflito. A figura do arquivo 
moçambicano, não estou a falar do Arquivo Histórico de Moçambique, a figura do 
arquivo moçambicano, quem tem competência de gerir? E que sistema deve operar essa 
gestão? Quem é a autoridade, que nível de autoridade deve ter esta figura? Então, aí é 
que reside o conflito. Quando nós falamos que nível de autoridade deve ter, já estamos a 
falar desses pormenores todos a quem reportar [...] nível de autoridade. Deve ser esta de 
Diretor Nacional? O Órgão Diretor Central deve ser a Ministra da Função Pública? Deve 
ser o Diretor do Arquivo Histórico de Moçambique, deve ser a Diretora do CEDIMO? 
Deve ser o Ministro da Educação? Deve ser o Reitor da Universidade Eduardo 
Mondlane? Estou a falar de pessoas de referência conectadas com o sistema. Quem deve 
ser? Então, aí há ruptura na abordagem. E eu [...] sinto que esse assunto não está sendo 

suficientemente [...] abordado talvez porque as partes não estão maduras para poderem 
dialogar sobre esse assunto. (E4, 20/03/14) 

Na verdade, mais do que a necessidade de se identificar uma instituição dotada de 

competência e autoridade suficiente para gerir e executar questões arquivísticas em nível 

nacional, o Conselho Nacional de Arquivos, através de seu presidente, nosso entrevistado, 

demonstra, neste quadro, a necessidade de uma estrutura organizacional de arquivos que se 

traduza num conjunto de instituições arquivísticas devidamente estruturadas e hierarquicamente 

articuladas na execução de suas atribuições, num processo em que todas as questões arquivísticas 

devem ter um encaminhamento direcionado a um órgão nacional aglutinador de ideias, dotado de 

amplos poderes interministeriais para tratar de assuntos arquivísticos com isenção e 
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transparência. Nesse âmbito, é importante referir que o processo de aglutinação de ideias deve ser 

inerentemente associado à perspectiva de confluência de ideias voltadas para a formação do 

conhecimento necessário e pertinente à gestão arquivística em âmbito nacional, colocando assim 

a centralidade de um Arquivo Nacional na gestão e presidência de um órgão aglutinador. 
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A QUESTÃO DA MEMÓRIA E DA IDENTIDADE NACIONAL NO 
CONTEXTO ARQUIVÍSTICO MOÇAMBICANO 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Instituições criadas com a vocação declarada 
de preservar a memória têm sempre caráter 
político, na medida em que a memória é 
instrumento político, capaz de criar 
identidades, de produzir um discurso sobre o 
passado e projetar perspectivas sobre o futuro. 
Vale destacar, ainda, que a memória, objeto 
central dos empreendimentos, confere 
legitimidade ao projeto institucional e aos 
agentes sociais que a ele se dedicam. 
 

Luciana Heymann 
 
 
 

A história da construção do Estado e da nação moçambicanos e a tradição de poder que 

acompanha essa história impõem desafios aos vários intervenientes arquivísticos e sua ação, em 

particular o AHM e, deste modo, à configuração da realidade arquivística nacional. É nesse 

quadro que as redes sociais e políticas expressas no capítulo anterior definem, em suas conexões, 

as configurações institucionais, assumindo um papel central na compreensão do processo 

histórico de configuração da instituição arquivística pública em Moçambique, o AHM. 

Com efeito, importa abrir à discussão a relação entre Estado e instituições arquivísticas e 

reconhecer nessa relação o desenho de possibilidades e limites à prática de cidadania que opera 

através da reconstituição do passado em presente. Trata-se de uma tentativa de colocar em 

evidência a relação entre “saber e poder dos arquivos”123, bem como a estrutura organizacional 

dos arquivos em sua relação com o processo de institucionalização jurídica das instituições 

arquivísticas, sob a equação das estruturas que os (arquivos) detêm e os controlam. É justamente, 

de um lado, na relação entre saber e poder dos arquivos e suas implicações que residem as 

                                                 
123 Apropriamo-nos, com devidas adaptações, de dois termos de Salomoni (2011). Na perspectiva desta pesquisadora, 

o saber dos arquivos insere-se em seu duplo sentido, de um lado, uma luta e uma vontade de tornar os arquivos 
acessíveis e de desconstruí-los da perspectiva dada pelo poder que os produziu para outra do conhecimento na 
escrita da história e, de outro, a existência de algum saber próprio aos arquivos em que se inscreve a informação 
arquivística; já o poder dos arquivos seria derivado da produção do conhecimento pelo pesquisador ou cidadão 
(reconstituição) a partir daquele saber próprio ou intrínseco aos arquivos enquanto matéria que torna possível uma 
reconstituição, ou seja, os arquivos representam uma fonte inestimável no estudo do passado (Ibid., p. 8) 
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possibilidades da constituição da memória que funda identidades – conhecimento do passado 

inerente à construção de identidade nacional. Num outro ângulo, porém, no âmago dessa relação, 

situada no quadro da estrutura organizacional dos arquivos, muitas vezes, ficam goradas tais 

possibilidades (produção do nao-saber) sob a égide das estruturas que detêm e controlam os 

arquivos, suscitando problema de controle em relação ao conhecimento do passado e da gestão 

tanto do saber dos arquivos quanto dos arquivos em si na sociedade e, deste modo, interditando o 

direito à memória. Sob este debate que ostenta muitas facetas, o arquivo, como observa Heymann 

(2012), tem sido simultaneamente concebido na literatura das ciências sociais como lugar de 

verdade da história, assim como de sua manipulação. Se por um lado este debate relaciona a 

exclusividade da imparcialidade e autenticidade dos arquivos124 com o trabalho do historiador, de 

outro, lança um questionamento interno aos arquivos do ponto de vista das forças indissociáveis 

de sua produção e de seu uso historiográfico. 

Para os objetivos deste trabalho, interessa-nos refletir, neste capítulo, sobre as condições 

sociais que definem a missão das instituições – arquivísticas ou não – que atuam na área dos 

arquivos em Moçambique, seu funcionamento e estrutura organizacional. A reflexão busca, por 

este meio, a representação e/ou compreensão do Arquivo Histórico de Moçambique (AHM) 

como lugar de informação e de memória e seu papel na construção do projeto político nacional e 

bem assim o da nação. Em primeiro lugar, assumindo os riscos de uma visão normativa, situamos 

o problema que se desenha na concepção de arquivos públicos em Moçambique e suas 

abordagens, como também o exame das interferências a que o AHM esteve sujeito ao longo de 

sua trajetória institucional e, bem assim, as consequências dessas interferências na sua 

configuração e papel na sociedade. A seguir procuraremos examinar minuciosamente as relações, 

paralelismos, conexões ou mesmo embates entre as instituições que atuam na área dos arquivos 

em Moçambique, sobretudo no que se refere ao processo de preservação da memória e de acesso 

à informação enquanto pressupostos que concorrem na formação da identidade nacional, 

considerando, natuaralmente, a complexidade da conexão das respectivas dimensões e o quadro 

em que a construção da identidade nacional se efetiva em suas diversas maneiras, e não 

necessariamente por meio dos arquivos e da informação. Em um terceiro momento, analisaremos 

a orientação profissional dos atores e os procedimentos que dirigem a sua atuação, buscando 

                                                 
124 Os documentos de arquivo são inerentemente verdadeiros porque refletem atividades orgânicas (imparcialidade) e 

são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob custódia de acordo com procedimentos regulares. 



236 
 

 
 

refletir como a realidade arquivística moçambicana é tributária de uma determinada ordem e 

como ela reproduz essa ordem, tendo em conta a questão da formação da memória social e da 

identidade nacional. 

4.1. Arquivos públicos em Moçambique: o problema e as abordagens 

Da concepção dos arquivos públicos – como conjuntos de documentos produzidos e/ou 

recebidos por instituições públicas no desempenho de suas atividades específicas – emerge um 

problema inerente aos mecanismos e diretrizes de sua gestão que, em princípio, encontra-se 

associada à estrutura e funcionamento das instituições arquivísticas públicas nos diferentes níveis 

de organização da administração pública. Em Moçambique, esta concepção dos arquivos públicos 

– enquanto conjunto de documentos – imbricada à perspectiva do funcionamento das instituições 

da administração pública, no lugar de evidenciar duas áreas distintas e interdependentes, 

representa um problema que resulta em abordagens que em nada contribuem para o 

desenvolvimento tanto da área da administração pública produtora dos documentos como da área 

arquivística provedora dos serviços arquivísticos na administração pública. Ao contrário, num 

entendimento em que os arquivos são meramente vinculados à sua dimensão administrativa de 

produção sem admitir a existência de uma interdependência entre áreas distintas na sua 

constituição e gestão, acaba-se suscitando estratégias inerentes ao exercício do poder, impondo 

ordens na gestão dos arquivos e no uso da informação neles representada. 

Conforme evidenciamos no capítulo anterior, os arquivos públicos em Moçambique, 

cujo processo de institucionalização, modelo organizativo e de funcionamento se estabelece 

apenas nos moldes das regras relativas à organização administrativa, formação e atribuições dos 

corpos administrativos do Estado neste país, ganham expressão e representatividade arquivístico-

institucional a partir de 1934, ano que marca formalmente a criação da primeira instituição 

arquivística em Moçambique, no sentido moderno da palavra. A criação do AHM que coincide 

com o período de busca pelo reforço da visão de império (ideologia imperial) consubstanciada 

pela realização, em Portugal, de exposições, congressos e conferências sobre o império colonial 

visando, entre outros, incrementar os critérios de integração centralizadora do Estado Novo – um 

“centralismo político-administrativo” (SILVA e GARCIA, 1995) ligado a um forte protecionismo 

aos interesses e às estruturas produtivas da metrópole – não teria, porém, conseguido transpor a 

visão de conjuntos documentais que caracteriza a concepção dos arquivos públicos em sua 
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ligação às regras relativas à organização administrativa, formação e atribuições dos corpos 

administrativos do Estado para uma visão profissionalizante da gestão, preservação e 

recolhimento desses conjuntos documentais representada pelas instituições arquivísticas 

devidamente institucionalizadas na estrutura político-administrativa do Estado. 

Se na Europa os arquivos modernos, atrelados ao modelo arquivístico liberal, surgem 

dentro de uma nova concepção que expressa a nova ordem político-jurídica liberal e numa 

perspectiva que traduz a estrutura do Estado, na realidade moçambicana – ressalvadas as 

condições históricas na constituição das instituições neste país e a cultura política que molda o 

seu funcionamento no contexto nacional –, os arquivos padecem da falta de um modelo assente 

em instituições arquivísticas e que reflita desde responsabilidades estatais, passando pela 

profissionalização na área dos arquivos até a viabilização do uso social da informação 

arquivística. Não estamos a propor uma comparação para sustentar uma espécie de “tipo-ideal” 

de estrutura arquivística. Estamos apenas a resgatar elementos para servir de referência e 

sustentar uma orientação dos arquivos públicos moçambicanos dentro do respectivo contexto 

histórico e político em que são forjados, numa perspectiva em que entendemos que as instituições 

arquivísticas que participam na organização dos arquivos públicos são projetadas segundo um 

determinado modelo de organização arquivística. É esse modelo que falta em Moçambique. E a 

sua concepção, ainda que não possa ser obtida em relação a outras realidades arquivísticas, em 

princípio, deve refletir o funcionamento dos arquivos dentro do contexto histórico e político 

nacional e atender a demandas arquivísticas na sociedade. Nesse âmbito, os arquivos públicos em 

Moçambique, concebidos enquanto produtos da administração pública, sempre foram conotados 

na sua dimensão que pressupõe um determinado tipo de controle exercido por atores políticos e 

pela burocracia estatal sem uma intervenção arquivística profissional – ressalvada a carência de 

profissionais desta área em nível nacional – e sendo seu uso também interpretado dentro desta 

dinâmica de controle na qual fica sujeita também, por inerência, a perspectiva da escrita da 

história e de produção de conhecimento. 

A par desta realidade que supõe controle em detrimento do uso social dos arquivos a 

racionalidade técnica da única instituição arquivística, impregnada de tais pressupostos de 

controle, vem traduzindo funções arquivísticas parciais, concentradas sobretudo na pesquisa 

histórica dentro dos propósitos da constituição do projeto de memória do Estado – restrito aos 

documentos referentes ao período colonial – conectado ao seu (Estado) projeto político vitorioso. 
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Este projeto político de Estado, portanto, opera informando a configuração do AHM e do cenário 

arquivístico nacional, destacando momentos de inflexão – em particular na segunda metade das 

décadas de 1970 e 2000 – na gestão arquivística nacional, acompanhados de processos seletivos 

no acesso aos arquivos. 

Com efeito, o marco legal assim como os mecanismos arquivísticos instituídos pelo 

Estado moçambicano no âmbito da gestão arquivística nacional sintetizam esta perspectiva de 

controle político dos arquivos que resulta em consequências sobre o seu uso social, sobretudo na 

segunda metade dos anos 2000. E em consequência disso constata-se, na realidade moçambicana, 

a inexistência de serviços e de instituições arquivísticos devidamente institucionalizados, 

respectivamente, em todos os órgãos e esferas da administração do Estado. 

Analisando a organização arquivística moçambicana à luz do processo de reformulação 

político-administrativa do Estado, a partir de 1975, a que se associa ou deveria se associar uma 

formulação da política nacional de arquivos nota-se uma contradição. Aliada à política de 

assimilação ao sistema colonial adotada pelo governo revolucionário, a estrutura dos arquivos em 

Moçambique não sofreu nenhuma reformulação substantiva após a conquista da independência 

nacional; manteve-se, desde então, uma única instituição arquivística com concepção histórica – 

criada pelo sistema colonial – em todo o território nacional em que, responsável pela guarda dos 

documentos do período colonial, sempre prevaleceu isolada, sem competência política para 

liderar a formulação e execução de políticas públicas arquivísticas no contexto organizacional de 

produção de documentos do período independente nos diversos níveis da administração pública. 

Assim foi durante todo o regime instituído pela Constituição de 1975 e nas sucessivas 

constituições – 1990 e 2005 – que representam a reformulação político-administrativa do Estado 

inaugurado em 1975 sob a liderança do Partido Frelimo, desde então no poder. Portanto, em 

Moçambique, encontramos os arquivos públicos sem estrutura e desarticulados do modelo de 

organização político-administrativa do Estado neste país, demonstrando a falta de uma política 

legal de arquivos que, a avaliar pelos marcos empíricos apresentados no segundo capítulo, tende 

a retratar a crise do próprio modelo administrativo do Estado em Moçambique. Portanto, talvez 

fosse necessário adotar uma estratégia voltada a transformar a única instituição arquivística 

moçambicana num vetor de desenvolvimento e de consolidação de uma política nacional de 

arquivos, numa perspectiva de conciliar a teoria e a prática arquivísticas com as alternativas 
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legais no quadro de uma organização arquivística forjada no seio da estrutura constitucional e 

político-administrativa do país. 

Um esforço de reconhecimento dos problemas dentro do contexto da aplicação do 

enfoque arquivístico desta natureza poderia resultar não só na racionalidade administrativa do 

Estado – ainda que, além dos arquivos, dependa de outros elementos –, mas, principalmente, na 

formação e proteção do patrimônio documental nacional, na preservação da história nacional – 

que se baseia, entre outros, em documentos de arquivos – e na viabilização dos direitos de 

cidadania, considerando, naturalmente, a complexidade e as matizes da realidade social em que 

estruturas administrativas racionais e corrompidas emergem, formando um paradigma 

institucional. 

Em alguns países como o Brasil apontado pela literatura arquivística local – Franco e 

Bastos, 1986; Bastos e Araujo, 1989/1990; Fonseca, 1998 –, a política nacional de arquivos tem 

sua gênese no texto constitucional que outorga à administração pública, na forma de lei, a gestão 

de documentos governamentais, bem como as providências para franquear esses documentos à 

consulta pública. Em que pese a relação entre a lei e o funcionamento das instituições e o 

cumprimento da missão destas, esforços dessa natureza evidenciam intentos de 

institucionalização de serviços e competências arquivísticos, situando a configuração das 

instituições. 

Em princípio, uma organização arquivística resguarda a organização político-

administrativa do Estado e, desta forma, os documentos governamentais ficam igualmente 

resguardados em seus diferentes níveis de produção ou em suas diferentes esferas de organização 

– documentos produzidos pelos órgãos centrais, pelos órgãos provinciais, pelos órgãos distritais e 

municipais. 

Ao contrário de alguns países que clamam pela reformulação de suas leis e regulamentos 

sobre o direito ao acesso à informação125 para facilitar a investigação científica e permitir que o 

                                                 
125 Subordinada ao tema “o direito de acesso à informação pública no mundo”, a palestra da francesa Perrine 

Canavaggio, proferida no dia 9 de novembro de 2012, no Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e os debates que a seguiram, apontam dificuldades de acesso aos 
arquivos em alguns países da América Latina e da Europa, na sua maioria de ordem legal/jurídica e relacionados 
com a necessidade de conciliar os princípios do direito à informação com os do direito à privacidade e à 
segurança pública. As experiências apresentadas ao longo da palestra e durante os debates referenciam problemas 
sobre o acesso à informação no mundo, apontando, porém, a existência de um mínimo de estruturas arquivísticas 
e de leis específicas de arquivo e de acesso à informação nos diversos países europeus e latino-americanos 
referenciados. Assim, como lidar com o direito de acesso à informação em sociedades como a moçambicana onde 
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cidadão comum conheça os procedimentos governamentais e administrativos recentes e atuais, 

em Moçambique ainda não se pode contar com leis e regulamentos de acesso aos arquivos. Aliás, 

falta uma lei geral dos arquivos que, sob liderança de um Arquivo Nacional, oriente a gestão de 

documentos governamentais. E, deste modo, os arquivos públicos constituídos por documentos 

recentes e atuais ficam confinados nas respectivas instituições produtoras sob a forma de massas 

documentais acumuladas e numa representação que passa longe da perspectiva de serviços 

arquivísticos. 

O acesso à informação arquivística na contemporaneidade deve estar assegurado em 

toda a organização arquivística vinculando-se, quer ao contexto organizacional e administrativo 

de produção de documentos – princípio do direito imediato de acesso aos documentos dos 

arquivos públicos –, quer ao das instituições arquivísticas, onde provavelmente ocorra com maior 

efetividade tendo em conta a finalidade destas instituições, embora condicionado ao intervalo de 

tempo que decorre entre a produção e o recolhimento, informado pelos prazos legais de guarda 

dos documentos. De fato, como a literatura indica, não há lei nem regulamento que possam suprir 

por si só as dificuldades de acesso aos arquivos. Porém, a ausência destes dispositivos legais 

torna o acesso ainda mais crítico e quase impossível, refletindo obstáculos certamente políticos. 

Observadas as características político-administrativas e culturais de cada país e que condicionam 

o estabelecimento das grandes categorias de documentos sistematicamente excluídos do direito 

de livre e imediato acesso,  

parece claro que o mais importante é estarem estabelecidos, legal e claramente, os 
critérios que nortearão as exceções feitas ao direito de livre acesso aos documentos, ao 
direito à informação, em suma, além dos prazos de vigência destas exceções e os 
mecanismos jurídicos para sua contestação. Assim, fica resguardado o princípio da 
transparência da administração pública e o dever de prestar contas; em suma, o princípio 
da publicidade. (FONSECA, 1998, p. 42) 

Um debate desta natureza e nível reitera uma vontade política que, ao mínimo, favorece 

o estabelecimento de uma base organizacional dos arquivos públicos. A partir dessa base 

organizacional, provavelmente, se podem resolver não só os impedimentos legais, mas também 

os obstáculos não-legais, muitas vezes associados à carência de recursos humanos e materiais nas 

instituições arquivísticas e à incapacidade político-administrativa destas em relação à formulação 

e implementação de políticas públicas arquivísticas, tais como:  

                                                                                                                                                              
não existe um mínimo de organização arquivística nem legislação a respeito, e em que o diálogo em torno desta 
matéria não é travado entre pares e, muitas vezes, as críticas são encaradas como afronta ao poder político? 



241 
 

 
 

• aos horários de funcionamento das instituições arquivísticas. Na maioria dos países, 
estas instituições estão abertas apenas durante o horário comercial; 

• à ausência de instrumentos eficazes de controle intelectual dos fundos arquivísticos 
depositados nos arquivos permanentes; 

• à debilidade dos programas de gestão de documentos e à conseqüente falta de 
controle dos documentos produzidos pela administração pública; 

• falta de espaço físico e condições de armazenamento adequados à conservação dos 
acervos arquivísticos, ocasionando perdas irreparáveis; 

• à falta de infra-estrutura que possibilite o acesso aos documentos cuja “leitura” é feita, 
necessariamente, através de equipamentos próprios, tais como: filmes, discos, fitas 
magnéticas, disquetes etc.;  

• as exigências feitas, em alguns países, de diploma universitário para a pesquisa nas 
instituições arquivística. (FONSECA, 1998, p. 42) 

Nesse âmbito, fica subentendida a necessidade de um modelo nacional de organização 

dos arquivos para situar atores arquivísticos e suas competências. Um modelo jurídico dos 

arquivos com característica unitária nítida de um país como Moçambique admite ao Arquivo 

Nacional – à luz da proposta de Franco e Bastos (1986)126 –, a atribuição legal do controle 

administrativo e técnico de todos os arquivos públicos – em nível central, provincial e municipal. 

Sob este aspecto, ainda de acordo com estes autores, o Arquivo Nacional – que deve dispor de 

autonomia técnica e administrativa – dirige os depósitos de arquivos em nível nacional e controla 

os demais serviços de arquivos públicos, à exceção dos documentos produzidos por algumas 

instituições cuja natureza de suas atividades exija um tratamento diferenciado como pode ser, 

entre outros, o caso do Ministério da Defesa e dos tribunais. 

Nesse âmbito, parece estarmos perante uma estrutura definitivamente centralizada dos 

arquivos, cujo modelo de organização não se “organiza sob a forma de sistema, procurando 

funcionalizar unidades ou serviços autônomos e independentes. Ao contrário, é hierárquico e 

rigidamente fechado, mesmo em relação ao arquivamento de documentos produzidos por órgãos 

descentralizados da administração” (FRANCO e BASTOS, 1986, p. 13). Portanto, trata-se de 

uma centralização administrativa orientada pela difusão centralizada de normas e informações 

que, contudo, deve admitir uma descentralização regional dos depósitos ou acervos. Um possível 

modelo descentralizado dos arquivos, todavia, pode ocorrer mediante a descentralização dos 

                                                 
126 Concebido nos anos 1980 para refletir um determinado modelo brasileiro de organização arquivística naquele 

período, este texto teria sido superado em algumas de suas ideias, sobretudo no que se refere ao controle direto de 
depósitos e à rigidez acentuada do modelo arquivístico. Contudo, a visão de um modelo arquivístico pensado “à 
imagem e semelhança da estrutura político-administrativa do Estado” é fundamental para aproximar os arquivos 
das respectivas administrações e pensar um modelo alternativo que não seja exatamente o espelho da estrutura do 
Estado, mas também que não situe os arquivos muito distantes dessa estrutura. A título de exemplo, no caso 
moçambicano, podem-se tomar as províncias e agrupá-las por regiões – norte, centro e sul – para representar a 
estrutura do Estado nesse nível provincial. 
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arquivos nos diferentes órgãos da administração pública e sua vinculação a uma direção 

executiva situada no Arquivo Nacional, configurando uma descentralização não propriamente da 

estrutura, mas da gestão política e técnico-científica dos arquivos. De um modo geral e sem foco 

numa direção exercida de “maneira direta” e nem acentuar a “rigidez”, aspectos praticamente 

superados por conta da demanda por redes em ambiente virtual, depreende-se que a difusão de 

normas e de informações que ocorre de forma centralizada, supondo um modelo centralizado, 

converge com a perspectiva de descentralização dos arquivos nos diferentes órgãos da 

administração pública na sustentação de um modelo que indique não necessariamente a 

descentralização da estrutura, mas a descentralização da gestão política e técnico-científica. 

Os aspectos acima apresentados constituem apenas algumas indicações de modelos que 

podem subsidiar a constituição de um modelo nacional de organização de arquivos em que possa 

se situar o AHM e sua atuação e servem apenas de exemplos. Naturalmente, a discussão sobre 

um modelo nacional de organização de arquivos envolve a noção de redes em ambientes virtuais 

que, ao emergir no quadro das demandas suscitadas pelo avanço das tecnologias de informação e 

comunicação, faz parte de um modelo a ser definido. Ainda assim, qualquer estrutura de arquivos 

exige uma infraestrutura significativa capaz de garantir o funcionamento de arquivos em nível 

nacional. Entre os elementos significativos de uma infraestrutura na organização dos arquivos 

pode-se destacar,  

a) instalações físicas capazes de dar segurança ao patrimônio documental de uma nação; 
b) legislação que garanta a autoridade legal das instituições com atribuição de [gerir], 
recolher, preservar, guardar e dar acesso ao patrimônio documental; c) corpo de 
profissionais de nível científico e técnico, aptos a desenvolverem as tarefas impostas ao 
órgão a que estão subordinados; d) estrutura orgânica capaz de absorver o fluxo 
documental e articular as múltiplas tarefas que cabem a um arquivo nacional. (FRANCO 
e BASTOS, 1986, p. 17). 

Soma-se a estes elementos, a necessidade da definição clara e objetiva de uma entidade 

soberana – poder de fazer leis de arquivos ou sobre eles e impô-las coletivamente – de vinculação 

dos arquivos, ou seja, da estrutura de organização dos arquivos enquanto aspecto de uma política 

nacional de arquivos em sua dimensão que cobre a realidade histórica e política do país. 

Com estas observações depreende-se que no âmbito de uma política nacional de 

arquivos uma estrutura de arquivos suficientemente consolidada, que controle o patrimônio 

arquivístico e assegure a gestão documental, é imprescindível, embora a sua consolidação esteja 

associada à existência de modelos administrativos sólidos ou de figuras jurídicas explícitas. Fica 
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ainda a perspectiva de que a centralidade de uma estrutura de arquivos a uma direção geral não se 

restringe a funções meramente formais de coordenação. Deve, também, refletir uma ampliação de 

sua competência através da existência e funcionamento de um conselho nacional de arquivos e de 

comissões técnicas ou de conselhos consultivos – enquanto instâncias de apoio técnico e político 

que ampliam sua orientação política para a área de arquivos no âmbito de todo o universo 

arquivístico centralizado do país – diretamente vinculados a ela, com finalidades técnico-

consultivas que inserem uma articulação das unidades. 

Em que pesem as lacunas observadas na composição do Conselho Nacional de Arquivos 

(CNA)127 e as dificuldades que condicionam o seu funcionamento como órgão de consulta e 

espaço de convergência de vários atores arquivísticos, sua existência, quatro anos após a sua 

criação em 2010, pouco se manifesta. Com efeito, a avaliar pela sua composição e 

funcionamento, nada se pode prever, a partir do CNA, em relação à estrutura de arquivos e sua 

consolidação no quadro da estrutura político-adminstrativa do Estado onde se identificaria a 

centralidade de um Arquivo Nacional e em cuja articulação com outras instituições arquivísticas 

de caráter nacional poderia subsidiar a criação das bases de um modelo de gestão arquivística 

nacional e pôr em prática uma política nacional de arquivos. Aliás, sob este aspecto, procuramos 

aferir o lugar do Conselho Nacional de Arquivos no cenário arquivístico nacional128 solicitando, 

para o efeito, a diretora do CEDIMO a comentar sobre este organismo onde ela, inclusive, tem 

assento como membro. Em resposta nos damos conta de um certo estranhamento da diretora do 

CEDIMO em relação ao Conselho que, na sua visão, é órgão de assessoria do órgão central do 

sistema e não do CEDIMO, o que, para aquela gestora, limita qualquer comentário a seu respeito. 

Ademais da sua limitação em fazer uma apreciação em torno dos três anos (em 2013 quando a 

entrevista foi realizada) de existência do Conselho Nacional de Arquivos, um órgão cuja criação 

foi idealizada e proposta pelo CEDIMO, a nossa entrevistada observa, à margem de uma possível 

intervenção do Conselho Nacional de Arquivos no quadro das dificuldades de articulação entre o 
                                                 
127 A sua estrutura é composta pelos seguintes membros: Director Nacional de Estudos e Procedimentos 

Administrativos do Ministério da Função Pública (Presidente); Director do Arquivo Histórico de Moçambique 
(Vice-Presidente); Director do Centro Nacional de Documentação e Informação de Moçambique; Director-Geral 
do Instituto Superior de Administração Pública; Secretário Executivo da Comissão Nacional para a 
Implementação das Normas do Segredo do Estado; representante do Ministério da Educação e Cultura e 
representante do Ministério da Ciência e Tecnologia.” (Art. 3 do Diploma Ministerial n. 35/2010, de 16 de 
fevereiro) 

128 Em princípio, o Conselho Nacional de Arquivos, cuja competência é maior ou menor segundo a estrutura do 
Estado, deveria contribuir com a sua personalidade jurídica, na ação de estabelecer critérios ou normas, tendo 
como responsabilidade cooperar com o Arquivo Nacional e coordenar a política nacional de arquivos. 
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CEDIMO e o AHM com vista a harmonizar a convivência funcional entre ambas as instituições, 

que o CEDIMO nunca teve dificuldades em saber ou de entender o que deveria fazer no quadro 

de suas atribuições129. 

Consideramos que as dificuldades ou limitações da diretora do CEDIMO em tecer 

comentários em torno do funcionamento do Conselho Nacional de Arquivos indica uma distância 

entre o CEDIMO e o Conselho, sugerindo um conflito entre os dois órgãos do Ministério da 

Função Pública em cuja vinculação o segundo funciona como de consulta.130 Sendo uma 

instituição que atua no cenário arquivístico nacional, o CEDIMO, seu funcionamento e forma de 

atuar, até mesmo sua articulação com outros atores institucionais na área dos arquivos em 

Moçambique, em particular com o AHM, deveria constituir parte da agenda do CNA, concebido 

este enquanto órgão  de confluência de atores em busca por uma política nacional de arquivos, 

ressalvadas as limitações deste e que se referem à sua composição e vinculação a um ministério. 

O conflito que emerge parece anular o Conselho Nacional de Arquivos, manifestando-se, não 

somente na fala da representante do CEDIMO, como também na forma de poder que esta 

instituição ostenta na realização de atividades arquivísticas em nível nacional sem articulação e 

nem intermediários. Aliás, ao longo da pesquisa não conseguimos aferir realizações do Conselho. 

O que constatamos, conforme descrito no capítulo anterior, é a existência de um conflito no seio 

do mesmo, envolvendo particularmente as duas principais instituições que atuam na área dos 

arquivos – o AHM e o CEDIMO –, cujos representantes são membros efetivos daquele Conselho. 

Em princípio, um modelo de organização dos arquivos deve responder, pelo menos do 

ponto de vista formal, à necessidade de clareza da estrutura orgânica dos arquivos, bem como de 

integração dos estágios correntes, intermediários e permanentes no âmbito desse modelo. Sabe-se 

que essa integração pode ocorrer na forma de dois subsistemas131 – um de arquivos correntes e 

intermediários e, outro de arquivos permanentes – organizados não de forma polarizada, mas 
                                                 
129 […] nós [CEDIMO] nunca tivemos dificuldades de saber ou de entender aquilo que nós temos que fazer. E nós 

temos feito. E acredito que o AHM também tem estado a fazer a sua parte tendo em conta as suas atribuições. 
(E2, 11/10/13) 

130 Em que pesem estas dificuldades na interação dos atores arquivísticos, outros constrangimentos se revelam 
também no funcionamento do próprio Conselho Nacional de Arquivos.  Cabe realçar, nesse âmbito que, de 
acordo com o Diploma Ministerial n. 35/2010, de 16 de fevereiro, que instituiu o CNA, a consulta aqui referida é 
inerente ao Órgão Director Central do SNAE – o Ministério da Função Pública –, a quem cabe – prescreve o Art. 
2 do mesmo Diploma – definir a política nacional de arquivos públicos e privados e dar orientações técnico-
normativas em matéria da gestão de documentos. 

131 O termo “subsistemas” é usado aqui apenas para indicar uma forma de organização e não necessariamente referir-
se a sistemas formalizados no quadro do sistemismo em que foram forjados os projetos de sistemas nacionais de 
arquivos. 



245 
 

 
 

relacional na execução da política documental e na coordenação e assessoramento dos órgãos 

com atribuições arquivísticas em todo país. 

É de interesse referir ainda, nesse âmbito, que os arquivos privados constituem parte de 

uma estrutura de arquivos de um país. Sob este aspecto, uma definição clara que estabeleça níveis 

legais de distinção entre tipos de documentos é imprescindível e deve servir de base para mostrar 

que – conforme preconiza Franco e Bastos (1986) em referência à legislação peruana de arquivos, 

cuja essência não preconiza a destituição da posse aos seus titulares, mas obriga-os a registrá-los 

ao Arquivo Nacional e a conservá-los integralmente – “os documentos privados constituem 

patrimônio documental da nação tanto quanto os documentos históricos, notariais, eclesiásticos, 

paroquiais e de conventos, que sirvam de fonte de informação para o desenvolvimento cultural, 

científico e educacional”. (Ibid., p. 20) 

No quadro destas observações, consideramos que existe uma necessidade premente de 

criação de instituições arquivísticas públicas em Moçambique para preencher o atual vazio 

institucional que caracteriza a estrutura do Estado moçambicano. E é bom lembrar que esse vazio 

se estabelece com a inexistência de arquivos provinciais, distritais e municipais e, na esteira desta 

carência, a única instituição arquivística existente se ressente da falta de uma estrutura que a 

requalifique em sua organização e funcionamento, dando cobro a todas as dimensões da gestão 

arquivística e na medida da totalidade da produção documental em nível nacional. 

Na mesma proporção em que a estrutura do Estado é privada de instituições arquivísticas 

públicas, o campo que desponta da ação da única instituição arquivística – ou mesmo do conjunto 

das instituições que atuam na área dos arquivos – se revela um fragmento da totalidade da 

realidade. Nessa dimensão, o cenário arquivístico nacional parece sugerir a existência de um 

campo de documentos, de arquivos, de legislação, de arquivistas e de usuários que, de imediato, 

identifica um campo distinto de “não documentos”, de “não arquivos”, de “não legislação”, de 

“não arquivistas”, de “não usuários”, não obstante este campo, por sua vez, se converter em outro 

campo de documentos, de arquivos, de legislação, de arquivistas e de usuários (segundo 

fragmento) para outro agente arquivístico (situado na mesma realidade) que atua no ambiente 

administrativo de produção dos documentos de forma distinta e polarizada em relação ao 

primeiro agente. 

Sob este cenário arquivístico fragmentado – como já ficou exposto ao longo do texto –, 

consideramos que a falta de estrutura de arquivos pode ser também um dos problemas que limita 
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a atuação do AHM, cuja abstração no interior dos novos atores institucionais não propriamente 

arquivísticos resulta na fragmentação da realidade arquivística nacional. E, no quadro dessa 

realidade fragmentada, o processo de formação e organização de arquivos enquanto setores de 

trabalho técnico-arquivístico se estabelece somente como um ideal arquivístico que reside nos 

atuais mecanismos de gestão que colocam os conjuntos documentais pós-coloniais sob o controle 

direto das instituições produtoras no contexto organizacional destas isolados do contexto em que 

se insere a finalidade das instituições arquivísticas. Sob o domínio deste ideal, no entanto, 

constatamos falta da concepção de uma estrutura de arquivos constituída por instituições 

arquivísticas nos diferentes níveis da organização do Estado – central, provincial, distrital e 

municipal – e sua incorporação legal ao poder público através de dispositivos legais que, 

consubstanciando uma legislação arquivística, defina a missão, as funções e a organização interna 

dessas instituições. 

4.2. Entre o AHM e o CEDIMO: desafios e dilemas de institucionalização de serviços e 
competências arquivísticos 

O propósito de ampliação das funções do AHM em 1958, inerente ao processo de sua 

reorganização na estrutura administrativa do Estado colonial em 1957, aponta esta instituição 

arquivística como lugar de concentração da totalidade dos conhecimentos disponíveis sobre 

Moçambique. Nesse quadro, ainda que pareça extrapolar a função precípua do AHM, do ponto de 

vista cultural, esse própósito sugere que a história a ser escrita com recurso aos acervos sob 

custódia dessa instituição é global e retrata a nação em sua totalidade. 

A transferência do AHM para a UEM que marca o início do processo de 

reposicionamento daquela instituição e do seu acervo face à necessidade de uma nova ordem 

arquivística no quadro dos princípios do novo Estado independente implicou também o 

redimensionamento do processo de construção da memória social inserida no quadro do processo 

histórico da construção do Estado. Nesse âmbito, desenha-se uma concepção que coloca o AHM 

como um lugar de memória atrelado à gestão dos processos técnicos arquivísticos de 

recolhimento, preservação e acesso aos documentos do período colonial, agora, mais do que 

nunca, necessários à escrita da história de caráter oficial do novo Estado, passando esses 

documentos a servirem, deste modo, também para legitimar o poder do novo Estado. 
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A UEM foi fundamental nesse processo. Responsável pela produção dos primeiros 

manuais de história132, a UEM representava o núcleo intelectual que iria aproximar o arquivo e a 

escrita da história aos objetivos da política à luz do princípio da ausência de diferença, referida 

por Salomoni (2011), entre os objetivos da política e os objetivos da ciência histórica. É preciso 

considerar que a UEM, nessa altura, se destaca através do Departamento de História e do Centro 

de Estudos Africanos133 como um instituto histórico voltado para a escrita da história do novo 

Estado independente – formação do saber histórico e divulgação da imagem da nação em 

construção – a exemplo do que acontecia em outros países como a França (L’institut Historique 

de Paris) e o Brasil (Instituto Histórico e Geográfico do Brasil) cujos institutos históricos foram 

fundados, respectivamente, em 1834 e 1838134 (GUIMARÃES, 2011; COSTA, 1997). Nesse 

sentido, a vinculação do AHM à UEM representa uma aproximação das fontes ao responsável 

pela formação do saber histórico e pela divulgação da imagem da nação em construção. Decerto, 

a aproximação das fontes sob custódia do AHM à UEM reduziu o esforço inerente à coleta de 

documentos e foi fundamental para subsidiar a escrita da história nacional que, a exemplo do 

Brasil e da França aqui referenciados, compreende as funções de um instituto histórico. 

A concepção e papel do AHM na sociedade moçambicana, sobretudo desde os primeiros 

anos da independência nacional até finais dos anos 1990, também podem ser aferidas a partir de 

algumas unidades orgânicas a ele vinculadas até esse momento, nomeadamente, o Museu 

Nacional de Moeda e a Fortaleza de Maputo que alberga o Museu de História da Ocupação 

Colonial e da Resistência. O Museu Nacional de Moeda e a Fortaleza de Maputo, ao longo do 

período que estiveram vinculados ao AHM, sobretudo na década de 1980, teriam produzido um 

efeito modelador do papel desta instituição em sua dimensão como instituições culturais. Como 

bem ilustra o projeto de lei que integra o AHM à UEM, é preciso lembrar que as duas 

instituições, vinculadas ao AHM, porém, eram de caráter nacional. A imbricação entre esses 

órgãos da UEM – hoje desanexados do AHM, embora ainda sob tutela da UEM –, 

                                                 
132 Ao analisar os primeiros manuais de história de Moçambique produzidos logo após a independência nacional 

percebe-se que, na sua maioria, foram editados e publicados pela UEM com base em fontes documentais 
majoritariamente sob custódia do AHM. 

133 Consubstanciado pelos cursos que ministrava – Curso de Ideologias da Libertação Nacional – e pelos estudos que 
publicava, o Centro de Estudos Africanos funcionou mais como uma espécie de núcleo do Partido-Estado dentro 
da UEM na difusão de ideologias do novo Estado, produzindo e reafirmando o discurso nacionalista voltado para 
a construção do projeto político de Estado e de nação moçambicanos. 

134 No caso da França, a criação de seu instituto aconteceu 45/40 anos depois da criação do respectivo Arquivo 
Nacional, enquanto no Brasil, a criação de seu instituto coincide com a criação do Arquivo Nacional naquele 
país. 
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simbolicamente unidas no mesmo espaço institucional, expressa o aspecto pragmático das 

atividades culturais na década de 1980, apontando a cultura como recurso ou caminho para o 

progresso e para atingir níveis de civilização nos moldes dos alcançados, entre outros, pelo antigo 

colonizador europeu do território moçambicano. No mesmo sentido, as atividades e funções 

dessas agências culturais representam a construção do nacional, a partir de padrões europeus de 

progresso e de civilização, baseada na construção da auto-imagem do país, num período da 

constituição da nacionalidade e de formação de uma identidade própria que servisse como 

substrato para a consolidação do Estado nacional em formação desde 1975, identificando o AHM 

que tutelava essas instituições com tais funções. A externalidade expressa por essas instituições 

era constituída a partir da difusão do conhecimento cultural produzido pela instituição – como um 

todo e na qual se integrava aquelas outras duas – por intermédio das exposições do Museu da 

Moeda e da Fortaleza de Maputo, bem como através de sua revista intitulada Arquivo que, criada 

em 1987 (como prova o n. 1 desta revista), a dado momento, em 1997 (com a publicação do seu 

n. 21), parou a sua produção, sendo retomada em 2013 com a publicação do seu n. 22. 

A revista do AHM constituiu-se num espaço de confluência de intelectuais nacionais e 

estrangeiros que, a partir dos estudos publicados nela, passaram a contribuir para o 

desenvolvimento do projeto político de Estado e de nação moçambicanos.135 Portanto, deduz-se 

que o AHM expressa uma contribuição para o desenvolvimento científico e historiográfico 

nacionais. Há que referenciar também, nesse âmbito, o papel que esta instituição teria 

desempenhado, em sua estrutura constitutiva, como expressivo e que indica um investimento 

efetivo na recuperação da memória da nova nação, fato comprovado com a criação do projeto de 

Recolha de Fontes Orais para a História de Moçambique. Todavia, mesmo com este simbolismo, 

esta instituição tem prosperado menos do que deveria tendo, inclusive, regredido muito em seu 

desenvolvimento, nos últimos anos, sobretudo a partir do princípio dos anos 2000. 

Neste período destaca-se a reforma do setor público (2001-2011) cujo lançamento 

coincide com o período de consolidação do Estado, nove anos após os acordos de paz que vieram 

pôr termo à guerra dos 16 anos. Esta reforma trouxe consigo novos atores – o Monistério da 

Função Pública e o CEDIMO – na área dos arquivos em Moçambique, a partir de meados de 

2000. E a mesma, ao integrar novos atores na área arquivística, teria tentado instituir uma certa 
                                                 
135 Durante cerca de 10 anos de sua vigência, 1987-1997, a revista Arquivo dedicou-se a temas majoritariamente 

sobre história de Moçambique. Nesse âmbito, a publicação tentou reunir e publicar fontes importantes para a 
história, abrangendo diversos temas nos vários domínios de desenvolvimento de Moçambique. 
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“divisão de tarefas” entre os novos atores e o antigo136 – o AHM –, resultando, porém, numa 

sobreposição de funções na execução de atividades arquivísticas entre o AHM e o CEDIMO – em 

que, tecnicamente, aqueles subordinam este – e o consequente agravamento da fragilização da 

instituição arquivística. Mais do que uma integração de novos atores institucionais não 

propriamente arquivísticos na área dos arquivos e que submetem a única instituição arquivística, 

observa-se, nesse processo de sobreposição de funções, a marginalização do AHM e de seu papel 

na preservação da memória inerente à construção da identidade nacional. 

Por conseguinte, a realidade arquivística nacional – fragmentada nesse processo político 

que, se por um lado, parece querer fazer face às lacunas funcionais do AHM, de outro, impõe 

ordens tanto na estrutura organizacional dos arquivos quanto nas diretrizes e mecanismos de uso 

destes para a produção de conhecimento – situa-se entre a ordem política e a incúria 

administrativa do Estado. Tanto a ordem quanto a incúria impõem desafios na estrutura e 

funcionamento da única instituição arquivística, condicionando a preservação da memória do 

Estado e da nação moçambicanos. 

As lacunas na estrutura e funcionamento do AHM, ao mesmo tempo em que refletem e 

explicam a fragilidade institucional desta instituição arquivística são, de certa forma, 

responsáveis pela inexistência de uma política nacional de arquivos em Moçambique, seja em 

nível de gestão de documentos nos diversos órgãos da administração pública, seja em nível de 

recolhimento, preservação e acesso aos documentos. Nesse âmbito, se por um lado a criação do 

AHM se enquadra numa perspectiva de prover informação para o “Moçambique Documentário 

Trimestral” e, por conseguinte, servir aos serviços de propaganda do Estado colonial, bem como 

ao processo de tomada de decisões na administração deste, de outro, as sucessivas gradações que 

caracterizam a sua vinculação desde a Repartição Técnica da Estatística até a sua ligação a UEM, 

traduzem diversas visões que apontam desde a visão natural dos arquivos como instrumentos de 

apoio à administração, ao colocar-se o AHM debaixo dos Serviços de Estatística – um órgão de 

                                                 
136 Em relação aos antigos atores, referimo-nos apenas ao AHM na medida em que o Ministério da Administração 

Estatal a quem se referiam os dispositivos legais ligados à matéria de arquivos até princípios dos anos 2000, mais 
do que essa referência, nunca regeu diretamente a execução de processos arquivísticos. As referências legais se 
remetiam a este ministério tendo em conta as suas então atribuições ligadas a processos de funcionamento da 
administração pública de que os arquivos são parte. E a relação do AHM com este ministério também se inscreveu 
sempre nessa dimensão, sem configurar uma relação de subordinação. Resulta daí, parte das dificuldades na 
atuação do AHM em que, este, operando no âmbito dos documentos produzidos pela dministração pública, 
todavia, não se encontra ligada a nenhuma instituição cujas atribuições estejam diretamente vinculadas à área de 
administração pública. 
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administração governamental –, até a visão histórico-cultural bem como de estudos que a mesma 

instituição representa dentro dos serviços de educação – entre 1957 e 1976 – e, em particular, na 

Universidade a partir de 1976. 

Projeto estatal, entretanto, o projeto de criação do AHM no período colonial e sua 

sustentação não só naquele período, como também nas primeiras décadas da independência 

nacional, esteve mais aliado a algumas figuras individuais que, de imediato, compreenderam o 

seu papel. Entre essas figuras, destaca-se a figura do historiador Alexandre Lobato, o último 

Diretor do AHM do tempo colonial que deu continuidade aos propósitos de criação desta 

instituição e geriu-a durante a transição para a independência. Durante os primeiros anos da 

independência, ainda sob o eco do processo de transição conduzido por Lobato entre 1975 e 

1976, já na gestão da Maria Inês Nogueira da Costa a partir de 1978, a figura de destaque seria o 

então Reitor da UEM, Fernando dos Reis Ganhão que, sustentado pelo interesse pessoal e 

profissional como historiador e como tutor do arquivo da Frelimo, teria entendido também a 

importância desta instituição. Em que pese a existência de figuras individuais que no passado 

entenderam a importância do AHM e se interessaram pela sua sobrevivência,  na atualidade, a 

sobrevivência do AHM passa necessariamente pelo entendimento do seu papel na e pela 

sociedade como um todo. 

Se desde o processo de sua organização que teve início entre 1938 e 1939 após sua 

criação em 1934 até ao seu reposicionamento no período pós-colonial esteve associado sempre a 

figuras proeminentes que, tendo visão sobre o AHM e seu papel, interessaram-se na sua 

sobrevivência – como evidencia um dos nossos entrevistados (E3, 24/02/14) –, nestes últimos 

anos, porém, faltam figuras com essa visão que desempenhem a mesma função em prol da 

sobrevivência do AHM e da perspectiva dos arquivos públicos em Moçambique. Do contrário, se 

não faltam figuras com essa visão, pelo menos faltam figuras com um capital político capaz de 

sustentar a sobrevivência do AHM e seu desenvolvimento como uma instituição arquivística de 

caráter nacional. A dependência do AHM de certas figuras ou a falta de figuras que sustentem a 

sua existência e desenvolvimento não deixa de ser uma política do Estado. E importa assinalar 

que esse “personalismo” não atinge apenas o AHM. Ele integra-se no quadro mais geral da 

cultura política moçambicana e opera na maioria das instituições informado pelo marco histórico 

da construção do Estado neste país. Nesse âmbito, se não se pode culpar os políticos pelo descaso 
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arquivístico que se observa, porém, faltam figuras de influência no seio do Estado que possam 

usar o seu poder em prol dos arquivos e que façam passar essa mensagem para os políticos. 

Essa apatia parece encontrar eco na reforma do setor público de 2001 e seus 

pressupostos, cuja estratégia consubstancia novos atores na área arquivística. A explicação para a 

integração de novos atores institucionais na área dos arquivos em Moçambique parece residir no 

tipo de instituição arquivística imaginada pelo poder político tendo em vista a imposição de uma 

determinada forma de gestão arquivística capaz de sustentar o controle estatal sobre os arquivos. 

No âmbito do projeto de Sistema Nacional de Arquivos, em sua primeira versão de 1992 proposta 

e coordenada pelo AHM, esta instituição estabelecerá contatos com os diversos órgãos da 

administração pública e, com isso, começava a sobressair como uma instituição que deveria ser 

integrada diretamente na estrutura do Estado. Esta perspectiva de integração do AHM na 

estrutura do Estado que se esboça como resultado da atuação desta instituição, implicaria, a curto 

prazo, na ampliação de suas funções assim como a subordinação técnica da rede nacional dos 

arquivos que, no caso, se apresentam apenas nos moldes das regras relativas à organização 

administrativa, formação e atribuições dos corpos administrativos do Estado e não na forma das 

unidades orgânicas incumbidas de funções arquivísticas nos diversos órgãos da administração 

pública como estavam previstos em 1992. A ampliação das funções do AHM bem como uma 

suposta subordinação técnica dos arquivos públicos a este, significaria o direito de inspeção sobre 

os depósitos e o controle da capacitação e competência do pessoal, com consequências sobre o 

recolhimento de documentos, sua custódia no AHM e acesso ao público mais amplo. A avaliar 

pela concepção restrita do Estado moçambicano e seus mecanismos de funcionamento, esta 

perspectiva ressaltava entraves no controle estatal sobre os documentos do período pós-

independência e caracterizaria um ponto de mutação da história e da gestão arquivística. Na 

sequência, para contrariar esta tendência que começava a identificar a centralidade do AHM na 

estrutura do Estado – pelo menos através de suas atividades que iam se ampliando junto às 

instituições públicas – e que em curto prazo resultaria na custódia dos documentos pós-coloniais 

pelo AHM, iniciou-se um processo de estranhamento do AHM na realização de suas atividades 

arquivísticas – estruturalmente limitadas – junto aos arquivos dos diversos órgãos da 

administração pública, exprimindo uma aversão espontânea e instintiva (antipatia). É preciso 

anotar que desde princípios da década de 1990 o AHM teve maior protagonismo na 

administração pública que representou a conquista de um determinado lugar para o mesmo. 
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Todavia, numa sociedade em que as instituições se encontram ligadas a determinadas figuras e de 

repente uma instituição como o AHM situado na preferia da administração pública surge com 

protagonismo sobre os arquivos públicos, isso gerou certa inquietação em alguns setores da 

administração pública que iria estranhar uma instituição subordinada a uma universidade a 

desenvolver atividades que, em nome de seu capital técnico-científico lhe conferiam um espaço 

que deveria ser ocupado por uma instituição vinculada diretamente à administração pública. 

Além do conjunto de atividades arquivísticas desempenhadas pelo AHM e sua dimensão que 

destacava esta instituição em seus contatos com os diversos órgãos da administração pública e 

que poderiam dotar o AHM de capacidade de controle sobre os documentos pós-coloniais, o 

AHM também havia iniciado, nos princípios da década de 2000, um processo que buscava o seu 

enquadramento na estrutura do Estado.137 

É neste quadro que surge o CEDIMO, em meados da década de 2000, na área dos 

arquivos como um contraponto ao trabalho do AHM. O aparecimento do CEDIMO na área dos 

arquivos serviu como pretexto a vários discursos que, em certa medida, foram marcados por um 

caráter programático que visava distanciar o AHM do campo dos documentos produzidos no 

período pós-independência. O estranhamento a que este sempre esteve sujeito no 

desenvolvimento de seu trabalho arquivístico nos diversos órgãos da administração pública 

sustenta esses discursos. Fora disso, a própria legislação relativa aos arquivos e que tinha foco no 

AHM era parcial e facultativa na execução de tarefas arquivísticas. Enfaticamente, na medida em 

que, até finais da década de 1990, o AHM era proponente da matéria legislativa na área dos 

arquivos, o caráter parcial e facultativo da legislação arquivística evidencia uma dificuldade do 

próprio discurso do AHM em relação ao projeto arquivístico nacional. 

O surgimento do CEDIMO na área dos arquivos, por exemplo, inflecte tanto o processo 

de configuração colonial do AHM quanto o papel desta instituição arquivística na construção da 
                                                 
137 “[…] o nó de estrangulamento claro era que o AHM era marginal do sistema de administração pública. Sendo 

nacional, dificilmente poderia ter uma atuação visando a implementação de políticas decorrentes do sistema 
nacional de arquivos… (ruído) iniciativa legal, iniciativa de lei, mas está muito longe do próprio governo. E, 
nesse sentido, começou a encetar contatos junto da UEM e junto do Ministério da Administração Estatal para que 
se avançasse com a revisão de seus estatutos e, provavelmente também, o seu enquadramento dentro da estrutura 
do Estado com vista a assumir cabalmente o seu papel de coordenador do sistema nacional de arquivos. Só que, 
surpreendentemente, esse debate acabou dando um resultado que não era o que o AHM esperava, ou seja, o 
processo de revisão continuou, mas ele continuou marginalizando o AHM, ao invés de potenciar o AHM. E o 
AHM procurou, por outras vias, através da própria UEM, fazer entender que era importante rever a lei de … os 
estatutos de 1934 e enquadrar o AHM dentro daquilo que seria de fato o funcionamento do sistema nacional de 
arquivos. Foram esboçados até novos estatutos nesse contexto, mas infelizmente esse não foi o entendimento dos 
decisores, não é.” (E1, 23/10/13) 
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cidadania, ainda que limitado pelos pressupostos do seu reposicionamento no período pós-

colonial a partir de 1976. A gênese desta inflexão deixa transparecer claramente uma visão 

voltada para a consolidação das ordens instituídas na área dos arquivos logo após a 

independência, num processo de busca de legitimidade do regime não mais através dos 

documentos do período colonial, mas desta vez baseada nos documentos do período independente 

produzidos por este regime e que, pelo que se pode deduzir da visão governamental, não devem 

estar sujeitos à ação da instituição arquivística muito menos acessíveis ao público. Ou seja, o 

aparecimento do CEDIMO na área dos arquivos ocorre dentro dos parâmetros patrimonialistas e 

centralizadores do Estado moçambicano que suscitam e se sustentam no sigilo oficial, dando 

ensejo a uma equiparação dos arquivos pós-coloniais moçambicanos (objeto de ação do 

CEDIMO) ao “Mal de arquivo” de Derrida (2001) e, deste modo, à construção de “memórias 

subterrâneas” referidas em Pollak (1989). É importante ressaltar que a equiparação a que nos 

aludimos não se refere à dimensão histórica do conteúdo dos acontecimentos inerentes aos 

desastres do fim do milênio referidos em Derrida (2011), mas à interdição não só em torno de 

uma possível intervenção arquivística profissional como também, e decorrente da falta de 

tratamento técnico-profissional, de acesso aos documentos desse período; a prevalência de 

interesses a salvaguardar nessa interdição situa a nossa equiparação. 

Assim, consideramos que o surgimento do CEDIMO na área dos arquivos em 

Moçambique explicita o conceito de história vinculado ao projeto político do Estado 

moçambicano – em que a história não constitui um continuum cujo processo se dirige para frente 

–, cujo delineamento teve lugar durante o processo de reposicionamento do AHM a partir de 

1976. Deste modo, se de um lado, ao analisar a trajetória do AHM, uma orientação periférica e 

precária em relação à estrutura administrativa do Estado chama atenção, sugerindo uma 

fragilidade em seu funcionamento como lugar de informação e de memória, de outro, na esteira 

da ação reformista do Estado na área dos arquivos, que se verifica com a identificação de novos 

atores institucionais a partir dos anos 2000, observa-se a consolidação das ordens voltadas a 

redimensionar os arquivos públicos. Nesse âmbito, além da ruptura do processo histórico de 

configuração da única instituição arquivística nacional – AHM – inaugurada no país em 1934, 

que se observa nos anos 2000, lança-se uma nova perspectiva arquivística baseada no ambiente 

político-administrativo do Estado e orientada pelas instituições tradicionais da administração 

estatal. Esta visão que caracteriza o cenário arquivístico nacional parece buscar a instauração de 
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novos lugares de memória e de gestão da informação arquivística – a serem baseados no e 

regidos pelo CEDIMO –, suscitando nosso questionamento do ponto de vista da estrutura 

organizacional dos arquivos e de integração de atores arquivísticos, bem como da gestão do ciclo 

da informação arquivística da administração pública, com impacto sobre o uso social da 

informação e na produção histórica e de conhecimento. 

Nesses termos, e retomando os pressupostos de Franco e Bastos (1986) apresentados no 

primeiro capítulo, depreende-se que as dificuldades de integração de documentos recentes – no 

contexto moçambicano – referentes ao período pós-independência ao AHM demonstram o 

fracionamento dos arquivos, numa visão exclusivista de guarda dos documentos da elite política 

ou a ela referente diretamente no ambiente político-administrativo das instituições produtoras dos 

mesmos. Se isso reflete, de um lado, um determinado tipo de controle dos documentos 

produzidos por esta nova elite política que emerge na década de 1970, de outro, esse controle só 

se enquadra melhor numa concepção de Estado, própria de um Estado de classe como é o caso 

moçambicano. Esta elite política traduz, assim, uma estrutura incipiente e pessoal do Estado, 

impedindo a reversão no entendimento das finalidades dos arquivos – antes pessoais e 

particulares do príncipe –, cujo sentido de nacionalidade, relacionado ao advento do Estado 

nacional moderno, em particular após a Revolução Francesa, exige a democratização de guarda e 

acesso aos documentos de arquivo, ampliando a dimensão pública dos acervos nacionais. Tendo 

em conta o modelo de organização e funcionamento do Estado moçambicano, a perspectiva de 

ampliação da dimensão pública dos arquivos, teoricamente – pois, além de não serem imediatos, 

são complexos –, iria propiciar uma centralização da administração dos arquivos públicos, 

associando a necessidade da institucionalização das instituições arquivísticas públicas com a 

preocupação de sua organização enquanto instituições responsáveis pela administração dos 

acervos documentais públicos, não só para a acumulação documental, mas também para a 

viabilização administrativa e da pesquisa histórica enquanto aspectos inerentes à complexidade 

burocrática do Estado contemporâneo. 

Portanto, constata-se que a ordem arquivística no cenário moçambicano é mais 

significativa no período colonial que no pós-colonial em que a desordem parece prevalecer como 

ordem. A perspectiva de que o CEDIMO teria sido criado tendo como função principal 

“preservar a memória institucional e dar acesso à informação” (E2, 11/10/13) pode ser 

parcialmente coerente|verdadeira porquanto, as funções de preservação e acesso inerentes à 
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atuação desta instituição, historicamente, referem-se à documentação e informação voltada para a 

representação do progresso político-administrativo alcançado na gestão do Estado, sendo essa 

documentação e informação acumulada por este no âmbito de seu processo histórico de 

desenvolvimento ou simplesmente coletada pelo mesmo de forma a se posicionar melhor e 

promover o seu progresso político-administrativo. Aliás, no âmago da atuação do CEDIMO e em 

toda a sua trajetória histórica até o momento, contrariamente a espécies documentais como 

relatórios, atas, correspondência, memorandos, processos, certidões, folhas de pagamento, entre 

outros, distingue-se na guarda e preservação de documentos tais como estudos, legislação, aos 

quais também se limita o acesso à informação a ele referenciado. Portanto, além de não efetuar 

recolhimentos, o CEDIMO não guarda consigo documentos fundamentalmente arquivísticos aos 

quais ele poderia ser referenciado como provedor de seu acesso.138 Pelo contrário, ele funciona 

como um esteio na representação do progresso político-administrativo do Estado desde 1977 até 

o início dos anos 2000 e, desde então em diante, com a sua integração na área dos arquivos, 

também na representação e consolidação de uma ordem em torno da gestão, preservação, 

recolhimento e acesso aos documentos de arquivos do período pós-colonial, dentro dos 

pressupostos históricos da construção do Estado moçambicano em que o CEDIMO se destaca, a 

partir dos anos 2000, como uma instituição estratégica em relação ao AHM e hegemônica na área 

dos arquivos. 

Diante deste cenário, é possível inferir que se ao AHM sempre foi reservado – e ainda 

prevalece – o papel de resgatar o passado colonial para promover a integração do país, o 

enquadramento do CEDIMO na área de arquivos que excede a função desta instituição de 

representar o progresso político-administrativo alcançado na gestão do Estado, representa uma 

estratégia estatal. Essa estratégia busca combinar o processo de constituição de arquivos a um 

processo seletivo de constituição da memória social contrário aos pressupostos de construção de 

identidade. Como se pode deduzir de Alberti (2006, p. 167), ao contrário da estratégia estatal 

representada pelo CEDIMO, esses pressupostos indicam que a constituição da memória atrelada à 

construção de identidade é objeto de contínua negociação no quadro do trabalho de organização e 

                                                 
138 Mesmo considerando o trabalho de avaliação que vem sendo levado a cabo pelas diversas comissões de avaliação 

de documentos criadas em nível central, provincial, distrital e municipal como desdobramentos da Comissão 
Nacional de Avaliação de Documentos criada pelo Diploma Ministerial n. 36/2010, de 16 de fevereiro, o 
CEDIMO não recolhe nem guarda consigo documentos de arquivos que resultem da sua atuação na área de 
arquivos desde a década de 2000. Os documentos do período pós-colonial em que se baseia a sua atuação são 
mantidos nas respectivas instituições produtoras. 
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seleção do que é importante para o sentimento de unidade, de continuidade e de coerência 

identitária. 

No quadro destes aspectos encontramos um CEDIMO que, mesmo consciente sobre as 

lacunas existentes na gestão arquivística nacional, encara os problemas do ponto de vista político 

em que, estrategicamente, além de passar por cima deles, ignorando-os como se não existissem, 

não admite críticas que, na sua visão, visam simplesmente inviabilizar o suposto projeto 

arquivístico nacional em sua faceta como um projeto político139. Nesse âmbito, desprovidos de 

uma dimensão técnico-profissional, os problemas arquivísticos no cenário nacional seriam 

premeditados num processo em que a diversidade e a diferença que, em princípio, num processo 

destes, deveriam supor, respectivamente, a participação de outros atores numa possível agenda 

arquivística nacional e a crítica dos aspectos negativos, são combatidas. O combate travado, 

nesse sentido, está atrelado ao combate que se trava no interior do Estado em prol da manutenção 

do que melhor o distingue em seu processo histórico de construção – patrimonialismo, sigilo 

oficial e centralismo. Ademais, este combate que referencia a não coexistência entre elementos 

ou determinações políticas e o núcleo técnico-profissional no suposto projeto arquivístico 

nacional, representa uma recusa de ampliação da esfera pública atual na gestão arquivística 

moçambicana, que se caracteriza pela inexistência de um protagonismo de amplos atores 

institucionais de cunho técnico-profissional na área dos arquivos. 

Ao contrário das instituições anteriormente vinculadas ao AHM e que foram 

desanexadas do mesmo entre finais dos anos 1990 e início dos anos 2000, a imbricação entre o 

AHM e o CEDIMO, em suas atividades e funções, como duas instituições inseridas no mesmo 

espaço arquivístico moçambicano, expressa a existência de uma disputa institucional pelo objeto 

a ser gerido, guardado, organizado e disseminado, configurando uma disputa na mediação da 

informação entre o Estado e a sociedade e, em decorrência, dificultando o uso social da 

informação como substrato para a constituição da nacionalidade e formação da identidade cidadã. 

Respaldada pela ausência de critérios claros com relação a concepção e implementação de uma 

política nacional de arquivos, concebida esta como uma intervenção dotada de intencionalidade – 

finalidade e propósito – associando meios e fins, essa disputa concentra-se em torno da gestão do 

                                                 
139 “[…] nós como CEDIMO não temos profissionais de gestão de documentos […] Como eu disse, nós [CEDIMO] 

não somos profissionais e nós não estamos a procura de perfeição. Nós estamos a procura de caminhos para fazer 
andar o Sistema [SNAE], o que significa que muita das vezes nós passamos por cima das lacunas para atingir um 
determinado objetivo.” (E2, 11/10/13) 
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projeto de Sistema Nacional de Arquivos que, ao configurar-se como um centro de conflito, 

favorece uma dada retórica. 

A fragilidade e marginalização do AHM se enquadram dentro dessa disputa e constitui 

uma questão de poder que se consolida nos anos 2000 com os novos atores e suas medidas 

reformistas deste período. Esses novos atores, não propriamente arquivísticos, têm no sistema 

nacional de arquivos um artifício para manter e reforçar a fragilidade e a marginalização do AHM 

e impor uma fragmentação da realidade arquivística. O projeto de sistema nacional de arquivos 

em Moçambique constitui o centro do poder estatal e de sua manifestação na área dos arquivos 

neste país, a partir do qual se reivindica o poder arquivístico. Mecanismo de manifestação do 

poder estatal, o sistema nacional de arquivos, por sua vez, encontra na legislação arquivística seu 

espaço de produção ou reprodução e de representação do poder estatal assim como arquivístico. 

Nesse âmbito, encontramos os dois principais atores arquivísticos institucionais – o AHM e o 

CEDIMO – em disputa em torno do sistema nacional de arquivos, num conflito que ressalta a luta 

pela representação do Estado na área dos arquivos e, por conseguinte, pela aquisição do poder 

arquivístico que se supõe venha habilitar a cada um deles ou a todos no processo da gestão 

arquivística. Talvez o vencedor deste conflito venha a se impor como um verdadeiro Arquivo 

Nacional e conciliar a realidade arquivística nacional e seus processos no sentido de sua 

integração contra a sua atual fragmentação, muito embora, esta realização arquivística passa 

necessariamente por uma reformulação da atual dimensão restrita do Estado moçambicano para 

uma dimensão mais ampliada em que se contempla, ao lado da coerção, o consenso como um 

aspecto que favorece a construção de um projeto de nação sob a diversidade na diferença. 

Ademais da necessidade de ampliação do Estado moçambicano, a vertente da profissionalização 

arquivística que atualmente se esbarra na vertente política e sua ordem, é fundamental para uma 

construção arquivística mais sustentada no conhecimento arquivístico do que nos moldes atuais. 

Os documentos mais importantes do Estado que se encontram guardados em grande 

número em diversas repartições do Estado desprovidas de capacidade técnica e de meios 

indispensáveis para se evitar os extravios e os estragos que, neste objeto andam constantemente 

inerentes à falta de um assíduo cuidado e de acomodações próprias, constitui uma preocupação 

que põe em risco o crescimento nacional da área arquivística e a escrita da história em 

Moçambique. Aliás, essa disputa pelos documentos ou pela escrita do Estado indica, certamente 

o mais central, uma luta simbólica pelo poder, visto que a gestão e guarda dos documentos do 
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Estado representa uma maior aproximação com o poder estatal. Se essa relação é compreensível 

nestes moldes, então, a organização dos documentos como instrumentos necessários à escrita da 

história, não apenas neste contexto caracterizado pela fragilidade e precariedade da estrutura e 

política de arquivos, encontra-se estreitamente vinculada à política adotada pelo Estado com 

relação aos seus documentos ou à falta dessa política. 

Como consequência, encontramos o AHM desprovido de funções específicas e 

instrumentais em face do Estado e situado fora dos ditames e objetivos de um Arquivo Nacional 

em cujas competências exclusivas é coadjuvado por outra instituição não propriamente 

arquivística. O papel do AHM situa-se assim no plano de dotar/prover o Estado com as provas 

jurídicas necessárias à sua legitimação em relação ao passado colonial, constituindo-se em lugar 

da memória administrativa do Estado sustentado por meio de suas funções restritas à guarda e 

preservação de documentos do período colonial, que os torna acessíveis a um público mais 

amplo. Nesse âmbito, entendemos que o exercício de funções de guarda, preservação e acesso aos 

documentos desse período colonial é pacífico, visto que tais documentos não estão sujeitos à luta 

simbólica pelo poder e, talvez por isso, a sua guarda no AHM e consequente organização e 

disseminação ao público mais amplo, provavelmente, na visão da elite política revolucionária, 

não represente uma aproximação com o poder do Estado independente. Isso parece verdade na 

medida em que, uma vez consciente da legitimidade jurídica que advém da guarda da memória da 

administração colonial, na década de 1980 o governo deu competências ao AHM – respaldadas 

em um Diploma Ministerial/Presidencial – de recolha de todos os documentos do período 

colonial espalhados pelo resto do país. Assistemática e com lacunas – parte dos documentos 

ainda permanece nas diversas instituições correndo riscos e outra ficou destruída –, a recolha de 

documentos baseada nessas competências constitui o grande legado na constituição da memória 

administrativa do país. A instituição, todavia, apesar do empenho de sua direção nessa altura, não 

conseguiu a autonomia e verbas necessárias para uma atuação eficaz nesse sentido. Prevaleceram 

lacunas no recolhimento dos documentos desse período. A inexistência de uma política nacional 

de arquivos e de uma legislação específica que sirvam de respaldo à prática arquivística 

dificultou bastante a execução da função instrumental do AHM – apoio à administração e de 

guardião da memória nacional –, não só no período de construção e consolidação do Estado, 

como também ao longo de toda a história administrativa moçambicana, sobretudo, a partir da 

reforma de 2001-2011. Mal-grados os indícios de desenvolvimento arquivístico em Moçambique 
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das décadas 1980 e 1990, vive-se hoje o entusiasmo e a utopia reformistas da década de 2000 

sustentadas pelo CEDIMO sob a direção do Ministério da Função Pública. 

Ainda dentro do contexto da reforma, encontramos a EGDAE. Portanto, a avaliar pelas 

suas recomendações – apresentadas no capítulo anterior –, esta Estratégia poderia ser encarada 

como resultado de inúmeras disfunções que caracterizavam e ainda caracterizam a área e que 

ensejavam uma série de transformações. Nesse âmbito, porém, na visão dos protagonistas das 

decisões que se seguiram à elaboração da Estratégia, é como se o diagnóstico, ao apontar 

resultados pouco apreciáveis no cenário arquivístico nacional, indicasse apenas um fraco 

desempenho do AHM cuja atuação arquivística não estaria conectada a outros fatores, como por 

exemplo, estruturais. Nesse caso, a prevalecer uma leitura nessa direção, teria induzido a visão 

reformista ao erro de não encarar a realidade arquivística nacional como um todo, dentro de um 

contexto histórico que caracteriza a sociedade moçambicana, para entendê-la parcialmente e 

deduzir que a solução dos problemas detetados passava somente pelo desempenho do AHM. Em 

que pese a centralidade do desempenho do AHM no cenário arquivístico nacional e sua relação 

com os problemas detetados no âmbito do diagnóstico que sustentou a elaboração da EGDAE, a 

forma e os mecanismos adotados – integração de novos atores institucionais que além de impor 

uma resignação do AHM nas funções arquivísticas, implicam uma ruptura no processo histórico 

de configuração não só desta instituição, como também dos arquivos públicos – para a correção 

dos desvios observados não foram decisivos e suscitam nossos questionamentos em relação à 

perspectiva de organização dos arquivos públicos e seu funcionamento. 

Se o surgimento do CEDIMO na área dos arquivos buscava criar convivência entre a 

visão histórica e a gerencial e informacional na gestão arquivística nacional, numa perspectiva de 

institucionalizar a dimensão de gestão de documentos – função gerencial dos arquivos – que não 

foi privilegiada na atuação do AHM, pelo menos não se vislumbra, na atuação daquele, uma 

interseção entre a visão histórica e a gerencial e informacional, muito menos uma interação entre 

as duas agências governamentais. Ainda que seja referenciado o papel do AHM no âmbito da 

nova versão do projeto de Sistema Nacional de Arquivos (SNAE), sobretudo em relação aos 

arquivos permanentes e à avaliação de documentos, no entanto, nada faz entrever que o AHM 

possa vir a ser o receptor dos documentos permanentes porquanto seu papel se destaca (ou se 

limite) na “assessoria do Órgão Director Central do SNAE”, conforme o n. 4 do Art. 5 do Decreto 

36/2007, que cria o SNAE. 
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Portanto, por um lado, o Estado vem negligenciando as relações entre os arquivos e a 

administração nos moldes da instituição arquivística do século XIX e, de outro, ao tentar instituir 

a visão gerencial dos arquivos nos moldes do que acontecia no quadro histórico da primeira 

metade do século XX não consegue aproximar as duas visões dos arquivos – visão histórica e a 

gerencial e informacional – na estruturação e configuração da trajetória das agências 

governamentais que atuam na área dos arquivos. Na origem desta configuração encontramos 

dinâmicas de poder que situam as características do Estado moçambicano e referenciam relações 

de poder nos arquivos e suas implicações na formação e nas manifestações de identidades 

nacionais. No caso da atuação do AHM que negligencia – numa lógica imposta pelo processo 

histórico de sua configuração – as relações entre os arquivos e a administração a favor da visão 

histórica dos arquivos, portanto, ela não se dá efetivamente nos moldes do modelo de instituição 

arquivística típica do século XIX em que essa visão era privilegiada em prol da sustentação de 

identidades nacionais. Na base da atuação do AHM distingui-se um papel parcial de sustentação 

da identidade nacional baseado na parte dos documentos do período colonial sob sua custódia em 

detrimento da outra parte dos documentos do período pós-independente que não compreende a 

sua atuação. Já na atuação do CEDIMO destaca-se um processo de ruptura com o processo 

histórico arquivístico representado pelo AHM e pelos documentos do período colonial sob sua 

custódia, caracterizando uma fragmentação da realidade arquivística nacional. 

Sob este prisma, a institucionalização de instituições arquivísticas públicas em 

Moçambique fica condicionada no marco histórico da construção do Estado e da nação 

moçambicanos, mantendo duas instituições centrais pouco atuantes; de um lado, uma arquivística 

– o AHM – periférica e desarticulada do aparato político-administrativo do Estado, e de outro, 

uma não arquivística, mas estrategicamente situada na estrutura político-administrativo do Estado 

onde atua com amplos poderes de decisão e dotado de recursos. 

Outro aspecto interessante de análise nesta pesquisa é a legislação arquivística que 

denota a ação do Estado nesta área. Entretanto, parece haver uma opinião compartilhada entre os 

gestores das duas principais agências governamentais – que representam a fala do nosso universo 

empírico – que supõe a lei no âmbito do projeto do Sistema Nacional de Arquivos como a base 

tanto para reposicionar os dois principais atores institucionais no cenário arquivístico nacional 

quanto para regular o funcionamento dos arquivos públicos em Moçambique. Nesse 

entendimento, a lei no âmbito do projeto do Sistema Nacional de Arquivos constitui uma âncora 
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da legislação arquivística em Moçambique da qual depende todo e qualquer aspecto arquivístico 

nacional, justificando assim a falta de legislação que dê cobro a todos os aspectos de âmbito 

arquivístico e que são inerentes à gestão arquivística e ao uso dos arquivos na sociedade. Deste 

modo, o país não dispõe de uma lei geral de arquivos que dispõe sobre uma suposta política 

nacional de arquivos públicos e privados. Limita-se apenas a dispositivos legais que buscam 

tratar assuntos específicos de arquivos ou a eles relativos e de forma isolada sem abranger a 

generalidade do universo arquivístico nacional. A falta de uma lei geral de arquivos e, em 

particular, de acesso aos arquivos140 é corolário da inexistência de uma estrutura de arquivos141, 

visto que o acesso aos arquivos públicos se efetiva no ambiente das instituições arquivísticas não 

apenas numa base legal, mas também administrativa e técnico-profissional.  

Sob este aspecto, a década de 2000 apresenta maior volume legislativo, mas pouco 

produtivo para a área. Nesse âmbito, constatamos que, desde a criação do AHM, passando pelos 

desenvolvimentos dos anos 1980 e 1990 até a década de 2000, a ação do Estado na área dos 

arquivos tende a ser menos eficiente ao longo do tempo. Ao analisarmos a experiência, o volume 

e o conteúdo da legislação arquivística produzida ao longo dos três principais momentos que 

caracterizam o desenvolvimento da área – 1934-1975, 1975-2000 e 2000-2011 – e seu impacto 

sobre o universo arquivístico constatamos que quanto mais se legisla mais problemas são criados 

na área dos arquivos. 

No quadro dessa complexidade de um cenário contraditório que se registra no cenário 

arquivístico nacional, encontramos os processos técnicos arquivísticos sugeridos e/ou 

institucionalizados no período colonial, sobretudo no quadro das disposições legais de 1939 a 

1943 – classificação, avaliação, eliminação e recolhimento de documentos – que, a exemplo das 

preocupações inerentes ao aumento da produção documental que suscitaram o desenvolvimento 

de novas abordagens entre a década de 1920 e a de 1940, deveriam ter resultado na configuração 

da ideia do processo de avaliação e contribuir para o surgimento e a formalização do conceito de 

gestão de documentos em Moçambique. Esses processos, simplesmente não se fazem sentir em 

                                                 
140 Como proclama Combe (2011), em Resistir à razão do Estado, o livre “acesso aos documentos públicos [...] 

constitui de maneira universal um dos indícios mais seguros do grau de democracia atingido por uma sociedade” 
(Ibid., p. 27). 

141 Que uma estrutura organizacional dos arquivos nos diferentes níveis de organização do Estado não possa 
responder a todas as nossas questões inerentes ao caos arquivístico que se vive em Moçambique, isto não nos 
isenta, naturalmente, de exigir a sua institucionalização em todo o território nacional à imagem e semelhança da 
estrutura político-administrativo do Estado, como pressuposto não somente à abertura dos arquivos, mas também 
à escrita da história e à construção da cidadania. 
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Moçambique na gestão arquivística pós-colonial. Parcialmente adotados na gestão do AHM, 

porém, nunca foram referenciados no quadro da legislação pós-colonial e das sucessivas 

tentativas de institucionalização desses processos técnicos na atuação dos principais atores 

arquivísticos. 

Em que pese a política arquivística portuguesa que vigourou entre 1912 e 1946 e na qual 

se esboçaram alguns processos que referenciam indícios de gestão de documentos em 

Moçambique colonial, Portugal, sem romper com o modelo historicista de organização 

arquivística e a visão histórica subjacente a este modelo – como assinalado no primeiro capítulo –

, também passava longe dessa possibilidade de gestão de documentos. Assim, a inserção de 

Moçambique numa matriz histórica Ibero-Americana referenciada pelo seu colonizador e em que 

os países dessa tradição apresentam dificuldades na adoção do modelo anglo-saxão de gestão 

arquivística, talvez fundamente as dificuldades na adoção desse modelo em que nem os processos 

democráticos nem as reformas do Estado em nome de um padrão “gerencial” facilmente o podem 

garantir. 

Além desses, outros problemas destacam-se e são resultantes do processo de 

implementação do projeto de Sistema Nacional de Arquivos – enquanto mentor da legislação em 

Moçambique –, cuja abordagem no contexto nacional suscita interpretações diversas e 

inadequadas à concepção dos arquivos públicos, no que se refere aos mecanismos e diretrizes de 

sua gestão. Este mecanismo (sistema) sobre o qual se tem forjado a legislação que, além de 

orientar a concepção e implementação daquele mecanismo do qual emana, tende a dirigir todo o 

processo da gestão arquivística nacional, resulta em disputas entre os vários atores arquivísticos 

em torno do poder que estes se convencionaram a associar a ele (sistema) como se o sistema 

nacional de arquivos definisse um lugar objetivo desses mesmos atores nas relações ligadas à 

gestão da realidade arquivística nacional. Portanto, a falta de uma política nacional de arquivos 

situa-se nesse quadro que é sintomático e revela-se na concepção que se atribui ao sistema 

nacional de arquivos em que a lei que o institui supõe que ele vá “estabelecer as normas a adoptar 

em todo o país”, numa perspectiva em que se espera que a implantação desse sistema venha 

“criar mecanismos de articulação entre os vários órgãos que o integram e fixar procedimentos 

rotineiros e uniformes no seu âmbito de acção” (1993, p. 139).142 Norteadora da primeira versão 

                                                 
142 DOCUMENTO: O Sistema Nacional de Arquivos. In: Arquivo (Boletim do Arquivo Histórico de Moçambique). 

Maputo: Arquivo Histórico de Moçambique, nº 13, p. 139-146, abr./1993. 
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de sistema em Moçambique, esta concepção manifesta a falta de políticas arquivísticas, numa 

tendência que concebe o sistema não como mecanismo facilitador da implementação de políticas 

arquivísticas, mas como uma entidade em si mesma. A visão de imaturidade evidenciada em 

torno da primeira versão do sistema, embora tenha se constituído em pretexto para o fim daquela 

versão, viria a se reproduzir na concepção da segunda versão do mesmo – o SNAE – no quadro 

da visão dos novos atores institucionais. Ou seja, a projeção idealizada de um modelo equivocado 

de sistema em 1992 viria a contaminar a nova versão de 2007, traduzindo-se o projeto de Sistema 

Nacional de Arquivos como auto-referente e numa perspectiva em que se concebe como uma 

política em si e que, por isso mesmo, despolitiza uma suposta política arquivística. 

Em que pese a perspectiva de subordinação da legislação arquivística a um mecanismo 

cujo princípio é facilitar a execução de políticas arquivísticas, o projeto de Sistema Nacional de 

Arquivos, cuja experiência data de 1992, constitui um dos progressos legislativos mais 

substanciais realizados no curso da história da organização arquivística moçambicana. No 

entanto, a despeito dos esforços em curso e dos progressos alcançados neste domínio, uma 

política nacional de arquivos seria mais incisiva que nos termos atuais em que se constata uma 

legislação – produzida no âmbito e para a implantação do projeto de sistema – a reger, no afã de 

salvaguardar determinados interesses do legislador, todo o processo da gestão arquivística 

nacional. Ao contrário, uma política nacional de arquivos iria definir e estabelecer os alicerces 

em torno dos diversos aspectos que compõem a gestão arquivística nacional, constituindo-se 

estes, com o tempo, em objeto de regulamentação posterior e específica por meio de uma 

legislação arquivística. Obviamente, essa legislação seria constituída não só por um simples 

mecanismo sem base para o funcionamento dos arquivos, mas também pela definição da 

dimensão temática e da dinâmica dos arquivos em sua estrutura e funcionamento. Além disso, 

também seria constituída pela dimensão, quer de patrimônio que caracteriza os arquivos e que 

requer uma disposição regular e metódica de proteção, quer de uso na sociedade que exige 

medidas de acesso consubstanciadas em leis específicas. 

Com efeito, se é bem verdade que a experiência do Sistema Nacional de Arquivos, em 

sua versão instituída pela primeira vez em Moçambique em 1992, constitui um avanço na 

sustentação legal ao Arquivo Nacional – neste caso o AHM –, porém, também não é menos 

verdade que o Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE) que o sucedeu em 2007, 
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revogando-o, tenha sido um verdadeiro recurso legal para o desalento do AHM enquanto única 

instituição arquivística pública neste país. 

Se no âmbito das pesquisas sobre sistemas nacionais de arquivos – com destaque para a 

de Jardim (1995b) – depreende-se que não existe um ponto máximo de realização de um sistema 

e que ele é apenas um modelo aplicado a uma realidade sempre dinâmica (NHARRELUGA, p. 

82, 1999), no contexto moçambicano, porém, o projeto de Sistema parece encontrar seu ponto 

máximo de realização no quadro do Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE) instituído 

em 2007. Concebido e implementado num cenário de inexistência de uma política nacional de 

arquivos, entretanto, não espanta que seus idealizadores se mobilizem para a disputa pelo mesmo, 

sugerindo que a única via para a organização dos arquivos em âmbito nacional é o sistema, um 

mecanismo que, naturalizado em sua concepção, pouco ou nada se sabe sobre o seu sucesso pelo 

mundo fora e que inclusive já se encontra fora da agenda do seu principal precursor, a 

UNESCO.143 

Consideramos, nesse âmbito, que o SNAE – enquanto uma segunda versão do projeto de 

Sistema Nacional de Arquivo em Moçambique – se encara como resultado da necessidade de 

redimensionamento não só dos arquivos públicos, como também do AHM enquanto uma 

instituição arquivística que, ao identificar-se com a dimensão técnico-científica dos arquivos, 

facilmente poderia se distanciar da tendência obsessiva de controle sobre os documentos pós-

coloniais. Nessa leitura, o SNAE se distanciaria da primeira versão para se sustentar melhor 

como um mecanismo na construção de uma “desordem arquivística” enquanto uma ordem 

arquivística referenciada pelo projeto de redimensionamento dos arquivos e, destarte, da memória 

como território de disputa decorrente da construção arquivística pós-colonial. 

Nesse quadro, também seria consolidado o papel do AHM restrito à guarda, preservação 

e acesso aos documentos do período colonial, sendo destacado esse quadro pela integração do 

                                                 
143 A análise de referências bibliográficas de duas pesquisas sobre o tema de sistemas nacionais de arquivos da 

segunda metade da década de 1990 – Jardim (1995b); Nharreluga (1999) – demonstra que a década de 1980 
concentra maior número de estudos sobre o tema. A origem desse tema é associada à experiência da UNESCO 
nos anos 1970, com enfoque voltado para os países em desenvolvimento onde se evidenciou mais entre finais dos 
anos 1970 e início dos anos 1990 e se destacou através de estudos produzidos nesse período, no âmbito de 
trabalhos de consultoria ligada a UNESCO envolvendo especialistas, sobretudo, espanhóis. Tentativas de 
encontrar estudos recentes, ligados ou não a UNESCO, resultaram em fracasso. Na página da UNESCO, além de 
referências que indicam um movimento de restruturação dos órgãos da área de informação e informática a partir 
de 1998 e de substituição, a partir de 2000, do General Information Programme (PGI) assim como do 
International Informatics Programme (IIP) pelo novo programa denominado Intergovernmental Programme, não 
encontramos elementos recentes sobre o tema de sistemas nacionais de arquivos. 
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CEDIMO na área dos arquivos, enquanto um órgão que supostamente passaria a dar suporte às 

funções arquivísticas de gestão de documentos e arquivo do período independente. Nesse quadro, 

se de acordo com a perspectiva de Pollak (1989), conforme apontado no capítulo I, os arquivos 

enquanto objetos materiais, entre outros como bibliotecas e museus, têm a função de guardar e 

solidificar a memória, então, no decurso dessa ordem arquivística, também fica respaldado o 

processo de redimensionamento da memória do Estado e da nação moçambicanos, dentro dos 

moldes de controle ou imposição do conteúdo da memória social – manipulação da memória 

social por parte do grupo dominante no poder – para servir aos propósitos do poder instituído. 

Para melhor compreensão desta questão do controle da memória por meio da restrição 

do acesso aos arquivos é fundamental recorrermos igualmente à lucidez de Pollak (1989) que 

vaticina a efetividade deste fenômeno de controle através do acesso seletivo “dos pesquisadores 

aos arquivos e do emprego de ‘historiadores da casa’” (Ibid., p. 10) no processo de interpretação 

dos fatos históricos contidos nos arquivos. Deste modo, como ainda nos ensina Pollak, os 

arquivos afiguram-se como verdadeiros rastros do trabalho de enquadramento da memória feito 

sempre acompanhado por um discurso organizado em torno dos acontecimentos históricos e das 

ações cotidianas dos diversos atores. É assim que nos dois momentos de redimensionamento dos 

arquivos aqui referenciados se destaca a produção de discursos organizados não só em torno dos 

acontecimentos dos períodos históricos referenciados nos documentos em causa, mas também das 

ações e decisões dos atores intervenientes no processo de redefinição do cenário arquivístico 

nacional como parte do processo geral de enquadramento da memória. 

É importante retomarmos o Sistema Nacional de Arquivos em Moçambique para 

ressaltar a questão do poder que se destaca na visão dos diferentes atores arquivísticos neste país. 

De fato, o poder em torno do sistema constata-se na medida em que o projeto em si é encarado 

pelos dois principais atores arquivísticos institucionais – AHM e CEDIMO – como lugar objetivo 

desses mesmos atores nas relações inerentes à gestão da realidade arquivística nacional. Aliás, 

como observamos ao longo desta pesquisa, a gestão da realidade arquivística nacional recobre as 

relações desiguais de dominação/subordinação entre ambos os atores, consistindo assim em 

relações de poder. Entretanto, retomando os referenciais teóricos desta pesquisa, o referido poder 

do projeto de Sistema Nacional de Arquivos em Moçambique – se bem que este pode ser dotado 

de poder que, quanto a nós, constitui uma prerrogativa conferida apenas a entidades – deveria 

constituir-se num campo relacional que tem o Estado como sua referência fundamental em que o 
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lugar de cada um dos atores representaria o poder desse mesmo ator, sendo o poder designado e 

delimitado pelo lugar do outro ator. No contexto da gestão arquivística moçambicana, ao 

contrário, o lugar de um ator não representa necessariamente o poder desse mesmo ator. 

Nesse quadro, é preciso considerar que o protaganismo é reclamado tanto pelo AHM 

quanto pelo CEDIMO, embora em graus diferenciados e determinados pelo lugar que cada um 

ocupa na estrutura do Estado e não só, como também pelo conhecimento que representa no 

cenário arquivístico nacional. Falando da periferia do Estado e da UEM onde se encontra 

marginalizado, o AHM reclama autonomia administrativa e financeira na sua vinculação dentro 

da UEM e exige a sua integração direta na estrutura do Estado para viabilizar o seu 

funcionamento como Arquivo Nacional. No quadro da necessidade de viabilização de seu 

funcionamento, o AHM exige, em particular, a revisão da lei do SNAE (AHM, 2006; 2010). 

Enquanto isso, o CEDIMO situado no centro da estrutura governamental onde se encontra 

estrategicamente posicionado, reclama supremacia na área dos arquivos. As reclamações de 

ambas as instituições – representadas nas entrevistas feitas com os respectivos gestores das duas 

instituições – ganham eco no âmbito da liderança e da retórica em torno da suposta execução do 

projeto de Sistema Nacional de Arquivos, evidenciando um conflito caracterizado por um 

discurso identificado no interior do AHM e do CEDIMO. Esse discurso, ao supor poder no 

sistema, parece sugerir que a institucionalidade dos atores arquivísticos, sua estrutura e 

funcionamento no quadro da estrutura do Estado, está atrelada à implementação e funcionamento 

do Sistema Nacional de Arquivos que supostamente poderá decidir sobre a institucionalidade das 

instituições, como se de uma entidade se tratasse. Pelo contrário, entendemos que a 

institucionalização de um ator arquivístico, que acarreta a definição de sua estrutura e 

funcionamento, é da alçada de entidades identificadas com tais competências e não de um sistema 

nacional de arquivos. Portanto, em suas reclamações baseadas no sistema, os gestores das duas 

principais instituições que atuam no cenário dos arquivos públicos em Moçambique não 

problematizam a complexidade do cenário contraditório existente no interior do Estado, 

sobretudo em relação à uma suposta política pública de arquivos em Moçambique. Essa aparente 

falta de problematização representa um conflito entre a função diretiva desses gestores e a missão 

técnico-científica das instituições que representam, escondendo um problema cuja solução exige 

uma reflexão sobre a gênese dos arquivos públicos no aparato estatal e a natureza do 
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funcionamento do Estado cujo poder, historicamente, se baseia, sobretudo, em algumas partes ou 

setores do Estado moçambicano, na desordem arquivística. 

De fato, sustentada pela posição que cada gestor ocupa na estrutura governamental e no 

cenário político nacional, a exposição dos entrevistados gravita entre a denúncia e a defesa do 

governo em sua ação e posicionamento em relação aos arquivos. Se a defesa ao governo é 

pertinente, todavia, ela se desfaz com a constatação de um dos mesmos entrevistados – o diretor 

do AHM – de que os problemas são estruturais144. Nesse âmbito, o diretor do AHM aponta, além 

da existência de “uma certa ambivalência” na convivência arquivística entre os dois principais 

atores institucionais que representam o governo e materializam o Estado moçambicano nesta 

pesquisa, a necessidade de se “posicionar os arquivos em estruturas transversais da governação” 

(E1, 23/10/13). Em que pese a manipulação discursiva patente na exposição dos entrevistados e 

que advém de sua posição diretiva, esta constatação de um dos gestores das principais instituições 

que atuam no cenário arquivístico nacional, salvo melhor interpretação, requer uma decisão 

governamental no quadro do processo de formulação e implementação de políticas públicas 

arquivísticas vis-à-vis a institucionalização não somente da única instituição arquivística existente 

no país, mas sobretudo de um conjunto de instituições arquivísticas, num processo que, por um 

lado, deve buscar corrigir a atual “ambivalência” na convivência dos dois principais atores 

institucionais existentes e, de outro, posicionar diversas instituições arquivísticas, das quais 

algumas ainda por criar, dentro de uma estrutura organizacional transversal à governação 

político-administrativa do Estado. 

Nesse quadro, um dos problemas que se observa no cenário arquivístico nacional e que 

não é verticalizado na fala dos entrevistados, refere-se ao déficit de instituições arquivísticas. 

Situada a necessidade de posicionamento de arquivos em estruturas transversais de governação, 

porém, não se questiona com quais instituições arquivísticas se poderá implementar não só a tal 

lei de sistema cuja revisão é veementemente reclamada pelo AHM, mas também o próprio 

sistema que tem sido concebido no cenário arquivístico nacional como um ente dotado de 

                                                 
144 “Há uma certa ambivalência nesta convivência [entre o AHM e o CEDIMO]. Por um lado, socorrendo-me do fato 

de que a exposição dos técnicos e a Direção do CEDIMO ao mundo arquivístico internacional permite a eles fazer 
uma introinspecção sobre, por um lado, qual deve ser o papel deles vis-à-vis o papel do AHM. Face a isso, a 
distância entre nós [AHM] e o CEDIMO encurtou bastante. Há um diálogo mais regular com o AHM e há troca 
de informação sobre os aspectos técnicos com o AHM. Simplesmente há questões estruturais que precisam ser 
revistas. Mas sob o ponto de vista daquilo que deve ser o domínio de conhecimento técnico, eles, o CEDIMO, 
digo, percebem de fato que o conhecimento está com o AHM.” (E1, 23/10/13) 
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personalidade que irá institucionalizar as instâncias arquivísticas tanto nos diversos órgãos da 

administração pública quanto nas diversas esferas de organização governamental, e regular o 

funcionamento dos arquivos públicos em Moçambique. 

No cômputo das reclamações das duas instituições, cabem algumas notas. Além de 

revelarem um despreparo arquivístico institucional agravado por uma legislação arquivística 

exígua, omissa e baseada fundamentalmente na lei do SNAE por ele proposto, a maioria das 

reclamações apuradas do CEDIMO não se encontram fundadas em nenhuma atuação exemplar de 

cunho arquivístico. Elas se enquadram num contexto de busca por um protagonismo técnico 

institucional à luz do capital político que o caracteriza em relação ao AHM que, desprovido de 

uma dimensão político-administrativa forte, tem no capital técnico-profissional esboçado na lei 

de 1934 e consolidado pela sua atuação ao longo de sua trajetória como base de sustentação e 

fonte de sua legitimidade como Arquivo Nacional. Na verdade, depreende-se que o CEDIMO 

tem um projeto político a realizar que passa necessariamente pelos arquivos. 

Contraditório em seu discurso – representado pela fala de sua diretora –, o CEDIMO 

assume-se como uma instituição não profissional desprovida de recursos humanos com preparo 

técnico na área dos arquivos e reconhece o AHM nessa dimensão técnica como uma instituição 

profissional145. Todavia, reclama protagonismo técnico que acredita sustentar-se num 

pragmatismo que afirma destinguí-lo em relação ao que identifica como discussão conceitual 

inerente ao AHM como uma instituição profissional com quadros formados nesta área146. Ou 

seja, fica realçado, nesse entendimento que, se os arquivos não podem ser organizados via 

técnica, cabe-lhes uma única saída, a sua organização política desprovida de uma dimensão 

técnico-científica ou em oposição com aquela. Nesse âmbito, o CEDIMO seria uma instituição 

política e estrategicamente credenciada na área dos arquivos em Moçambique que, ao sobrepor-se 

                                                 
145 […] porque eles [os técnicos do AHM] são profissionais. Eles são profissionais. Eles são formados nesta área. 

Nós [CEDIMO] não somos formados nesta área. Nós não somos formados nesta área. (E2, 11/10/13) 
146 “O que eu sinto é que se cada um fizer a sua parte, nós vamos desenvolver o sistema, independentemente das 

lacunas que houver […] é o problema dos conceitos, aquele que estudou gestão de documentos no nível médio, 
licenciatura e por aí adiante, é diferente daquele que estudou administração. É diferente. Então, mas o que nós 
[CEDIMO] sentimos é que nestes processos, com aqueles nossos interlocutores [os técnicos do AHM], com 
aqueles que têm que executar, nós [CEDIMO] não podemos discutir conceito com ele [AHM] porque se eu 
discutir conceito com ele, ele não vai perceber porque nós sabemos […] qual é o nível de recursos humanos que 
nós temos. Mas é que eu mesmo se chegar a discutir com outro licenciado de uma outra área, conceitos de gestão 
de documentos, ele não vai entender […] Então, gestão de documentos é mais prática do que discutir conceitos. 
O que nós queremos é que as pessoas saibam fazer as coisas.” (E2, 11/10/13) 
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nas funções arquivísticas com o AHM, submete-o ao seu suposto projeto político arquivístico, 

exigindo a sua demissão das funções e técnicas arquivísticas. 

Considerando o que temos vindo a observar ao longo desta pesquisa, parece haver uma 

convicção no seio do CEDIMO de que o problema dos arquivos em Moçambique não é 

estrutural. Trata-se apenas de um “problema de funcionalidade” inscrita numa mera falta de 

articulação entre ele e o AHM147. Portanto, se há problema de funcionalidade, como afirma a 

diretora do CEDIMO, essa funcionalidade entendida enquanto qualidade de funcional, pode se 

referir, neste caso, à função ou funções do próprio CEDIMO e do AHM enquanto duas 

instituições que atuam na área dos arquivos em Moçambique e, de uma ou de outra forma, 

remeteria-nos a problemas estruturais no quadro da estrutura político-administrativo que 

referencia o funcionamento dessas instituições não só em suas dimensões estruturais (político-

administrativa, legal e sócio-cultural), como também técnicas (profissional e técnico-científica). 

Se isso é verdade, então, resulta daí ser impossível supor uma funcionalidade institucional sem 

uma estrutura organizacional adequada a partir da qual um conjunto de instituições voltadas a 

atuarem no cenário arquivístico nacional se define e dispõe tais instituições não só de posição e 

funções claramente definidas, como também de mecanismos de articulação entre si em suas 

atividades e funções no âmbito da gestão arquivística como um todo e contínuo. 

De volta à questão do SNAE, o discurso em torno dos motivos que sustentaram a criação 

dessa nova versão do sistema em 2007 (SNAE) aponta para uma visão revolucionária de resolver 

os problemas observados até então e, aparentemente, sem solução, num processo que ignora não 

só a versão anterior de sistema e os esforços empreendidos em torno do mesmo, como também o 

principal ator envolvido nesses esforços, ressaltando assim as lacunas que caracterizam o cenário 

arquivístico nacional. Esta forma de agir para resolver problemas, entretanto, só encontra 

fundamento dentro dos pressupostos inerentes à constituição de uma ordem arquivística. Até 

porque, os problemas observados no âmbito do diagnóstico e que compõem o corpo da Estratégia 

(EGDAE) que define linhas de intervenção para a sua solução, permanecem os mesmos e sem 

solução. Estamos de acordo que “a gestão de documentos não era das melhores” e nunca teve 

lugar e, no entanto, continua não sendo. Também não duvidamos que, nesse processo, tenha sido 

                                                 
147 “Para mim não é problema de estrutura, criar estrutura... É problema de funcionalidade […] Não é o problema de 

criar infraestrutura, instituições, novas instituições.” (E2, 11/10/13) 



270 
 

 
 

salvaguardado o processo de gestão do que é tido como informação classificada, contra qualquer 

possibilidade de sua mistura nos demais arquivos. 

 Muito embora o governo, através do MFP, do CEDIMO e do AHM esteja a desenvolver 

enormes esforços, o cenário que se apresenta atualmente é bastante crítico. Muitas foram as 

iniciativas tomadas nesse sentido – desde o trabalho desenvolvido entre 1975 e finais dos anos 

1990, passando pelo desenho e aprovação da EGDAE até as várias ações empreendidas no 

âmbito do processo da implementação do SNAE –, porém, sem pretender menosprezar o trabalho 

desenvolvido no âmbito dessas iniciativas, um pouco por todo o país, com muitas dificuldades e 

carências sobejamente conhecidas, os resultados indicam um caminho ainda longo e pesaroso a 

seguir para a pretendida normalidade desta crítica situação que enferma os arquivos em 

Moçambique. Se por um lado ela é resultado de toda uma conjuntura político-institucional que o 

país atravessa neste momento, marcada por essas carências e dificuldades e pela supremacia da 

política sobre a técnica no contexto do Estado moçambicano como um todo, verdade também é 

que reina uma incúria, apatia e desleixo por parte das autoridades governamentais em relação aos 

aspectos arquivísticos. Encarada a técnica e a política na realidade moçambicana como duas 

esferas opostas, justificaria assim a prevalência no seio das autoridades governamentais da 

supremacia da política sobre a técnica, contribuindo em grande medida para a deterioração da 

situação arquivística nacional. Não queremos com isso defender uma visão idealizada da 

despolitização da gestão arquivística nacional que resultaria na perspectiva inversa e alienante em 

que a tecnocracia muitas vezes suscita. Nossa visão é de que a política e a técnica deveriam se 

referenciar mutuamente na gestão arquivística nacional, contra a atual visão que as coloca como 

duas esferas opostas. 

Em que pesem algumas deficiências observadas na atuação do AHM, inserido num jogo 

de sobrevivência institucional, ele vive um dilema entre continuidade e ruptura.  No primeiro 

caso prende-se com o papel por si desempenhado no período colonial que, se fosse 

desempenhado efetivamente neste período independente, ressalvadas as devidas especificidades 

contextuais em que interesses coloniais de conhecimento local (vale dizer, interesses 

administrativos) se colocam em jogo, representaria a continuidade das suas funções definidas em 

1939 no âmbito do processo de sua organização que consta do Diploma Legislativo n. 635, de 19 

de abril, e, talvez, com possibilidade de ampliá-las. No segundo caso, vinculado à UEM, num 

processo de reposicionamento que o afasta das estruturas do Estado, o AHM rompe com a sua 
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dimensão administrativa de arquivo que parecia mais proeminente, ao menos na sua fase inicial 

de existência, para situar-se apenas como instrumento ao serviço da história que se baseia nas 

suas funções restritas à guarda e preservação de documentos do período colonial. 

A despeito deste dilema que o coloca entre continuidade e ruptura em suas funções, e da 

sua atuação restrita aos documentos do período colonial, consideramos que o AHM constitui um 

lugar de memória administrativa do Estado, muito embora referente apenas ao período colonial.  

Sem sombra de dúvida, estamos diante de um processo inscrito no quadro das 

contradições do Estado moçambicano, as quais respondem e participam na produção de sentidos 

inerentes aos processos de guarda e gestão de arquivos do período pós-independência, revelando 

uma fragilidade no processo de inscrição dos acontecimentos no espaço da memória. Trata-se de 

um processo histórico-político silenciador em que vários acontecimentos inscritos nos 

documentos desse período são evitados, estabelecendo uma falta na memória e, deste modo, 

condicionando a cidadania. Ou seja, os sentidos de liberdade e de direitos fundamentais, entre 

outros sentidos fundantes da cidadania, sofrem interdição sem poder significar nada e nem 

corresponder a “um dizível possível” (ORLANDI, 1999) na história recente do país. Nesse 

quadro, se a manutenção dos documentos do período pós-colonial no ambiente político-

administrativo do Estado funda o esvaziamento de sentidos constituintes dos vários 

acontecimentos históricos inscritos nesses documentos, ao mesmo tempo, há uma delimitação 

discursiva no tempo e no espaço daquilo que pode ser dito por um sujeito enquanto portador de 

direitos plenos. 

4.3. Possibilidades e limites na construção da identidade nacional face ao atual cenário 
arquivístico nacional 

O desenvolvimento de uma literatura moçambicana consubstanciada na historiografia 

nacional, a construção de uma história da pátria e o estabelecimento dos princípios formadores de 

uma organização política constituíram os pilares de formação do projeto da nação moçambicana. 

Com efeito, a política, a história e a literatura destacam-se como três eixos básicos no 

desenvolvimento do projeto nacional moçambicano que, inspirado pela política irrealista 

portuguesa dos princípios do século XX sobre as colônias e pelos movimentos nacionalistas em 

África, se sustenta com base no bloco soviético. Neles, fundaram-se a análise e a difusão dos 

termos que granjearam a produção de um imaginário nacional. Nota-se que a história teria 
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desempenhado um papel estratégico no processo de legitimação política da nação, pela sua 

maleabilidade enquanto instrumento intelectual. Sua faceta de disciplina científica, fundada na 

base empírica dos documentos, sobretudo arquivísticos, legitimara intelectualmente o projeto 

político da classe dirigente em Moçambique. A historiografia criada no bojo do processo de 

construção nacional neste país situa-se exatamente nesta articulação entre a história e a política. 

Esta articulação, porém, observa-se num quadro de fragilidade e precariedade da estrutura e 

política de arquivo, consubstanciado por um contexto histórico que busca subordinar a área 

arquivística aos ditames do “sigilo oficial” em que se encontra imbricado o processo de mediação 

da informação, dentro dos limites da construção da história da nação. 

A presença de ideias ligadas ao bloco soviético, inspiradas pela política irrealista 

portuguesa dos princípios do século XX sobre as colônias e pelos movimentos nacionalistas em 

África na formação da identidade nacional recorreu, entre outros elementos, à noção da história 

como um dos eixos fundamentais para dar credibilidade ao projeto político visado. Entretanto, 

falta coesão entre esse ideário e a instituição arquivística em suas funções simbólica e 

instrumental. Obviamente, dado o tipo de função própria da instituição arquivística, caberia a ela 

fornecer a base empírica ou os documentos necessários tanto à escrita da história da nação, como 

à atuação dos políticos e administradores do Estado. Na verdade, isto se deu de forma parcial e 

precária, num desempenho institucional não sem lacunas, como também envolveu apenas 

documentos do período colonial. Em relação aos documentos do período pós-independência isso, 

porém, não só não ocorreu, como também os constrangimentos que caracterizam a atuação da 

instituição arquivística nacional como “instrumentalizador” mostra hibridez política do Estado 

moçambicano em formação. 

Observa-se, nesse âmbito, um Estado com autonomia para organizar seus próprios 

arquivos diretamente em seu ambiente político-administrativo construindo, à margem da sua 

importância pragmática, parte significativa da memória nacional. Quanto à instituição 

arquivística – enquanto representante do Estado na área dos arquivos –, cabe-lhe o papel de 

guardião dos documentos do Estado, mas não na sua totalidade, ou seja, apenas os do período 

colonial. Como assinalamos anteriormente, este cenário contraditório que sustenta a existência de 

dois aparatos de guarda e preservação de documentos de arquivo do mesmo Estado, além de 

ressaltar a dimensão de utilidade política dos documentos de arquivo sem contemplar a utilidade 
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pública dos mesmos, coloca os arquivos como produtores da subjetividade do Estado enquanto 

produtor desses arquivos e que dirige o tratamento dos fatos contidos nesses arquivos. 

O papel do AHM no projeto da nação seria, portanto, exclusivamente o de guarda e 

organização dos documentos do período colonial, sendo politicamente instrumentalizado na sua 

ação presente e futura. Já em relação aos documentos do período pós-independência o Estado 

reserva a si e de forma direta o papel de guarda e organização dos documentos por si produzidos 

– sem uma intervenção técnico-arquivística – para produzir a sua própria subjetividade em 

relação a identidade nacional, assim imaginada através dos intelectuais ligados à elite política e 

burocrática e, ao mesmo tempo, configurando uma suposta estrutura e política de arquivo 

imaginadas pelos novos “arquivistas” que emergem do processo de engajamento posto em 

marcha pelos novos atores arquivísticos institucionais da última reforma do setor público. 

Acreditamos que as instituições arquivísticas não estão num universo paralelo, imunes à 

produção dessa subjetividade, porém, essa possibilidade estaria sujeita a pressupostos de um 

quadro mais geral da gestão e funcionamento do Estado que não se distancia da necessidade da 

existência e funcionamento de várias instituições nos diversos setores do Estado – das quais se 

destacam as instituições arquivísticas. 

Nesta análise, denuncia-se um aspecto muito importante em que na relação entre a 

função conservativa aos arquivos e a vontade de poder, a Frelimo ao tornar-se partido no poder – 

ou melhor, Estado – em 1975 insere uma necessidade da história que legitimasse o poder 

conquistado e criasse um consentimento universal. Deste modo, a estrutura de arquivos por si 

criada ou mantida deveria refletir esta necessidade. Esta perspectiva viria a configurar-se a partir 

do trabalho levado a cabo por intelectuais situados na UEM, sob o comando de Fernando dos 

Reis Ganhão, a partir de 1976. As primeiras duas décadas de independência nacional são, assim, 

caracterizadas por um trabalho de reposicionamento da única instituição arquivística nacional e 

dos acervos arquivísticos do período colonial – fundação de uma nova ordem arquivística –, a fim 

de tomar o controle do material documental da época colonial e submetê-lo ao sentido da história 

– inscrição de uma nova ordem histórica nos arquivos públicos –, em que a revolução sobressai 

como alternativa à dominação colonial rumo ao desenvolvimento da sociedade moçambicana 

pela via do socialismo. Nesse sentido, aproximavam-se o arquivo e a escrita da história aos 

objetivos da política à luz do princípio da ausência de diferença – referida por Salomoni (2011) – 

entre os objetivos da política e os objetivos da ciência histórica. 
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A partir do contexto observado de guarda e modo de utilização dos documentos, o AHM 

não consegue cumprir a contento nem a finalidade da pesquisa histórica, caraterística dos 

arquivos no século XIX (cumpre-a parcialmente), nem a de seu caráter instrumental na 

administração pública, finalidade, aliás, para a qual parece ter sido criado pelo Governo da 

Colônia de Moçambique. É preciso ressaltar que, ao contrário dos acervos do período colonial 

que representam uma espécie de reflexo historiográfico do fim do colonialismo em Moçambique 

e que sob custódia do AHM foram liberados das restrições legais e das reservas da chancelaria, os 

acervos arquivísticos do período independente adquirem, na concepção do regime revolucionário, 

uma notoriedade sigilosa que até favorece a sua subtração do controle e do poder discricionário 

da única instituição arquivística existente no país. Esta notoriedade sigilosa dos acervos pós-

coloniais consubstanciada pela sua “gestão” baseada em instituições tradicionais da 

administração pública sem uma intervenção técnico-arquivística profissional e nem abertura do 

acesso ao público, seria testemunhada pela nomeação de uma nova instituição executiva sob uma 

nova direção superior de uma suposta política arquivística – complemento da ordem arquivística 

fundada no passado. Neste segundo caso, portanto, verifica-se uma ligação cada vez mais estreita 

entre a direção executiva dos arquivos – o CEDIMO, comparativamente ao AHM – e os órgãos 

políticos da república. 

Nesse aspecto, a emergência de uma pluralidade de instituições acompanhada por uma 

sobreposição de funções atinentes à gestão, guarda e preservação de documentos que constituem 

a memória administrativa do Estado nacional e que são necessários à construção da 

nacionalidade, resulta, em curto prazo, em prejuízo para a área arquivística propriamente dita – 

esta que histórica e institucionalmente foi sempre representada pelo AHM –, a qual se debate 

com a falta de uma estrutura e de política arquivísticas coerentes, num quadro que reflete um 

baixo grau de institucionalização dos serviços e competências arquivísticos. 

No nosso entendimento, no entanto, acreditamos que a força para a guarda e 

conservação dos arquivos, destarte, a satisfação do uso social destes, funda-se numa estrutura 

organizacional dos arquivos sob a alavanca dos processos de institucionalização jurídica da 

organização das instituições arquivísticas. Portanto, estamos perante um cenário que parece 

buscar o esvaziamento dos arquivos. Não estamos afirmando que existe um esvaziamento dos 

arquivos nos termos de uma eliminação de tudo quanto é oposto à política da ordem estabelecida, 

mas que se nota, como entende Salomoni (2011), uma classificação dos arquivos ou dos 
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testemunhos que eles congregam de acordo com critérios próprios ao saber histórico de Estado, 

diferentes dos da memória social que tomam os contextos sociais estabelecidos, referidos em 

Halbwachs (2006), como seu terreno de sustentação. No mais, o esvaziamento reside na estrutura 

organizacional dos arquivos, cujos processos de institucionalização dos serviços e competências 

arquivísticos são nulos, tornando ainda os arquivos “o parente pobre” das políticas públicas. 

O desarranjo que se verifica na estrutura e política de arquivo em Moçambique denota a 

área arquivística como a face oculta e arcaica do Estado moçambicano, inibindo a 

institucionalização tanto de uma rede nacional de arquivos numa base fundada em políticas 

arquivísticas coerentes como da mediação da informação que se encontra fechada à sociedade e 

ao cidadão. 

Este encadeamento analítico, ao mostrar um desconcerto na estrutura e política de 

arquivos em Moçambique decorrente de um concerto político voltado a instaurar uma ordem 

arquivística que limita a estrutura organizacional dos arquivos a uma única instituição 

arquivística fragilizada e inoperante, acompanhada pela inscrição de uma ordem histórica nos 

arquivos públicos, indica constrangimentos no processo de constituição da memória social em 

sua relação com os arquivos. Nesse âmbito, no contexto moçambicano a memória social que 

deveria decorrer do processo de constituição dos arquivos se concebe como produto de uma 

construção política deliberada – tradições deliberadamente inventadas e difundidas pela esfera 

política, mediante a imposição de uma memória oficial – em que o Estado encena construções 

mnemônicas manifestamente incoerentes com a ordem social que, em princípio, encerra tensões e 

conflitos. Com efeito, no contexto moçambicano, falta a dimensão de negociação e de conflito 

subjacente a todo o processo de construção mnemônica (caráter relacional da memória). Esta 

dimensão apenas existiria como reflexo da discórdia na interpretação dos fatos resultante do uso 

público mais amplo dos documentos do período pós-colonial privados no ambiente 

administrativo em que foram produzidos. Tais constrangimentos sobressaem na medida em que 

consideramos, por um lado, que os arquivos nunca estão dados por si mesmos e que, por outro, 

“todo o discurso a priorístico que os pressupõe” encontra-se sujeito à problematização. E não só, 

como também, se é verdade que não pode existir um Estado sem história de Estado, também é 

verdade que não pode existir uma história sem arquivos (SALOMON, 2011). 
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Ao refletir sobre a produção de “legados”148, Heymann (2005) mostra que a noção de 

memória coletiva enquanto uma manifestação que se materializa com a transformação de 

registros documentais conservados nos arquivos públicos em fontes históricas – enquanto 

suportes de informação e objetos de seleção e crítica do historiador tomado como agente 

formulador de um discurso sobre o passado – não se revela deste modo como um processo linear 

e simples. Pelo contrário, entende ela que a noção de memória constitui um processo complexo e 

multifacetado inserido no quadro do processo de constituição dos arquivos, desde a sua produção, 

passando pela sua organização, até a sua abertura em instituições arquivísticas onde, no âmbito 

de seu uso, em princípio, devem ser encarados dentro do processo de transformação de registros 

em fontes históricas – dimensão social de produção de fontes – como objetos sociológicos e 

históricos que revelam um mosaico de processos sociais e ideários políticos neles impregnados.  

Nesse âmbito, examinado sob o ponto de vista dos processos de construção de memória 

e de conversão de acervos públicos em patrimônio nacional, nota-se que o AHM nunca conseguiu 

produzir um discurso – seja como resultado de sua atuação que infelizmente ficou limitada aos 

acervos documentais coloniais quer decorente das redes sociais e políticas criadas por diversas 

figuras que atuaram a seu favor – voltado a ampliar o seu campo de atuação e orientar a sua ação 

na construção da memória histórica sob o signo da totalidade dos acervos públicos produzidos 

pelo Estado moçambicano em sua história e, em concomitância, à conversão da totalidade destes 

acervos em patrimônio nacional. Seu legado histórico residiria no processo de sua criação no 

período colonial e na sua trajetória institucional como uma instituição arquivística associada aos 

acervos públicos coloniais com ou sobre os quais consegue produzir um discurso – não só 

consubstanciado pelo seu trabalho técnico-arquivístico de arranjo e descrição de documentos do 

período colonial, como também por exposições de documentos históricos e nos diversos manuais 

de história de Moçambique e outras obras produzidas na base dos documentos sob sua custódia – 

voltado à construção da memória histórica, convertendo-os, e só eles, em patrimônio nacional. 

Única instituição arquivística no cenário nacional desde a sua criação em 1934, sua ação, porém, 

se limita, sob o signo do Estado de classe vigente em Moçambique, ao recolhimento, tratamento, 

                                                 
148 Reconhecendo a dimensão mais substantiva do termo legado associada à herança social e política deixada às 

gerações futuras – “legado como princípios da ação política e realizações que caracterizam a atuação pública de 
personagens” –, Heymann (2005, p. 2) trabalha com a noção de legado enquanto “investimento social por meio 
do qual uma determinada memória […] é tornada exemplar ou fundadora de um projeto político, social, 
ideológico etc., sendo, a partir de então, abstraída de sua conjuntura e assimilada à história nacional.” 
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preservação e difusão do acervo documental público produzido no período colonial e sobre o qual 

se fundam as condições sociais que definem sua missão e competências como instituição de 

memória enquanto um campo fortemente centrado na produção de identidades. 

Quanto a nós, a criação do AHM em 1934 para “reunir, num arquivo único, os muitos e 

importantes documentos existentes nos vários arquivos da Colónia que interessam à constituição 

de um arquivo histórico de Moçambique [...]” e sua restruturação em 1939 como “instrumento de 

cultura histórica e arquivo do Governo da Colónia” representava as condições básicas que 

permitiriam criar, ao mesmo tempo, a concepção de uma instituição não só de informação 

arquivística, mas também de memória. Criadas essas bases institucionais, porém, também 

estavam em jogo, além das formas pelas quais as memórias derivadas dos documentos de arquivo 

iriam se manifestar e serem evocadas e comemoradas, as disputas entre diferentes atores e 

diferentes projetos em torno de uma mesma memória. É preciso anotar, nesse âmbito, que dentro 

do processo de transformação de registros em fontes históricas – referido em Heymann (2005) – 

os documentos do período colonial representam uma fonte consensual de legitimidade de poder 

do novo Estado pós-colonial fundada no sofrimento comum investido nesses documentos. 

Enquanto isso, os documentos do período pós-colonial não se transformam em fontes históricas 

abertas à consulta pública em instituições arquivísticas onde deveriam ser tomados como objeto 

sociológico e histórico na revelação de processos sociais e ideários políticos – recusa de inscrição 

dos acontecimentos no espaço da memória. Esta última constatação tem implicações no processo 

de escrita da história e de produção de conhecimento em geral, na medida em que os próprios 

produtores dos documentos são os mesmos envolvidos na interpretação dos documentos por eles 

produzidos, colocando-se eles mesmos como ideólogos de sua própria história, implicados não 

apenas com a seleção de acontecimentos significativos em função de suas intenções globais, mas 

também com o estabelecimento de conexões entre tais acontecimentos que eles dão coerência, 

gerando sentidos a partir de uma retórica ordenadora da descontinuidade do real. (HEYMANN, 

2005, p. 5) 

Na verdade, o conhecimento do passado recente da sociedade moçambicana 

condicionado ao acesso da parte importante dos arquivos do período independente, guardados e 

conservados no ambiente administrativo do Estado, onde se encontram fechados ao público, 

denota uma sociedade altamente vigiada pelo Estado, conforme comprova o nosso marco 

empírico, numa abordagem sustentada pelo referencial teórico adotado nesta pesquisa. E, 
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naturalmente, o funcionamento do Estado nestes moldes coloca o segredo como o princípio mais 

importante, criando de um lado uma classificação na escrita da história entre o historiador oficial, 

a quem é franqueado o acesso e o simples historiador não autorizado, e inventando, de outro, uma 

cidadania desprovida do “direito à memória”. 

Inseridas neste quadro que referencia o Estado moçambicano, as estratégias discursivas 

do AHM, que variam da importância do projeto institucional para a prática e pesquisa envolvidas 

nesse projeto, assim como as estratégias políticas que referenciam as redes de relações das 

diversas lideranças do AHM nos diversos momentos de sua existência e seus contatos na esfera 

governamental e junto às diversas agências de financiamento, revelam-se insuficientes para 

mobilizar recursos e adesões em nome de um suposto projeto nacional de informação e memória. 

Talvez isso explique a falta de construção literária do AHM. A despeito do elevado número de 

pesquisas feitas a partir do acervo por ele custodiado, não são conhecidos estudos que reflitam 

sobre esta instituição – pouca construção literária do AHM –, seu papel e significado na vida 

cultural e social do país. Aliás, a historiografia moçambicana, cujos alicerces estão associados à 

existência de acervos arquivísticos coloniais sob custódia do AHM, ainda não construiu uma 

análise científica e sistemática sobre o tipo de papel social que o AHM teria assumido e em que 

sentido a escrita da história com recurso aos documentos por ele custodiados teria contribuído 

para o processo de construção da identidade nacional. Portanto, este pode ser um sintoma dos 

problemas que caracterizam a configuração desta instituição arquivística de caráter nacional. 

Portanto, consideramos que o AHM, produto do império colonial português, constitui 

universo privilegiado de análise do debate acerca dos feitos ligados à proclamação da República 

no seu interior a partir de 1975. Efetivamente, é preciso observar que o AHM sempre representou 

ou exerceu a função de aparelho ideológico de Estado em sua atuação contribuindo, deste modo, 

para garantir a reprodução permanente das relações sociais constituídas, a partir de seu trabalho 

dedicado à guarda, preservação e acesso aos conjuntos documentais do período colonial. 

Vinculado ao trabalho da historiografia moçambicana a partir de 1975, nesses moldes através da 

sua função de prover documentos ao estudo da história, sobretudo a partir de 1976 já sob a tutela 

da UEM e após seu reposicionamento, o trabalho do AHM refletia a construção de uma história 

oficial identificada com a ascensão da elite política revolucionária, ou seja, uma história do 

Estado e, de certa forma, uma anti-história da nação. Essa perspectiva não se deu de forma direta 

envolvendo o trabalho arquivístico desenvolvido por esta instituição como acorre atualmente com 
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o CEDIMO que opera na área dos arquivos orientando sua atuação “arquivística” ao pressuposto 

do controle estatal dos documentos pós-coloniais, cujo acesso é restrito. Ela se deu de forma 

indireta após o reposicionamento do AHM, através da participação de intelectuais ligados à elite 

política e burocrática na interpretação dos documentos coloniais enquanto objetos de seus estudos 

na revelação de processos sociais e ideários políticos. Essa história era elaborada sob a ação e 

função de historiadores (intelectuais) orgânicos que, integrados numa categoria especializada 

ligada à elite política, reproduziam, através do acervo sob a custódia do AHM e do tipo de 

história por eles elaborada a partir desses acervos, a visão do mundo da elite política 

moçambicana. Naturalmente, as duas lideranças desta instituição, nesse período, enquanto 

historiadores adstritos na gestão de uma instituição pública não tinham outra hipótese se não 

seguir esta perspectiva no desenvolvimento do seu trabalho intelectual, como veremos mais 

adiante em relação à atual lirerança. Hoje, isso é mais evidente e sua dinâmica tende a ocorrer no 

sentido inverso da subalterinização que caracteriza o AHM nos últimos anos sob a atual 

liderança. 

A definição do AHM como aparelho ideológico de Estado refere-se à escrita da história 

e está relacionada ao objetivo ou necessidade de conquista da estabilidade da ordem vigente. 

Trata-se de uma dedução que decorre da ação política e intelectual a que esta instituição sempre 

esteve associada e que supõe que o conjunto do seu acervo documental compõe um discurso, no 

sentido foucaultiano – e não de falsificação do real, embora consideramos que o conjunto dos 

documentos do período pós-colonial não disponíveis ao público pode esconder a verdade –, para 

preservar a dominação de uma classe. Ainda que situado fora do AHM, esse objetivo caracteriza 

a construção de uma ordem arquivística em Moçambique, a qual, ao exercer sua influência sobre 

a totalidade da realidade arquivística nacional, afetou esta instituição, sobretudo em sua 

configuração e papel na sociedade. 

Com origem no sistema colonial português, a formação dos arquivos no período 

independente em Moçambique tem sua forma vinculada à época histórica determinada pela 

revolução que liga essa formação dos arquivos à hegemonia da classe social dessa época. Na 

verdade, a classe social hegemônica teria constituído os arquivos públicos – ou melhor, seus 

arquivos – à maneira que bem lhe convinha e ainda lhe convém para se impor como classe 

doravante dominante, tomando esses lugares para a certificação e valorização de sua expansão 

social. Deste modo, os problemas observados no cenário arquivístico nacional – fragmentação de 
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arquivos, interdição de seu acesso e destruição resultante do desleixo administrativo – não 

surpreendem. Eles refletem a recusa quer da abertura dos arquivos quer do direito à memória. 

Esta recusa é operada por meio da integração de novos atores no cenário arquivístico e sendo 

informada por uma ação legislativa cujo objetivo é produzir representações favoráveis à 

reprodução da hegemonia da elite política. 

À luz da ligação entre a formação dos arquivos durante a revolução e a hegemonia da 

classe social dessa época histórica determinada pela revolução apontada no segundo capítulo, 

pode-se concluir, ao lado da Salomoni (2011) em sua pesquisa sobre os arquivos soviéticos que, 

os arquivos moçambicanos mantêm um modelo organizativo que busca conservar os testemunhos 

destinados a documentar a história da classe e do partido que deram forma ao Estado inaugurado 

em 1975 sem pôr em causa seus interesses hegemônicos. Este modelo, por conseguinte, não 

contribui para a transformação dos arquivos moçambicanos numa estrutura de serviços em que, 

mais do que fornecer apenas informações aos funcionários do Estado e sua máquina burocrática, 

os arquivos deviam perder toda a aura de sigilo e de impenetrabilidade para se abrirem aos novos 

usuários e fornecer serviços renovados à luz de um processo que deveria contemplar a sua 

reorganização global nas e pelas diferentes esferas da administração pública e requalificar mental, 

estrutural e profissionalmente a filosofia de gestão e direção dessas instituições herdadas da 

burocracia colonial e revolucionária. No âmbito de um processo de transformação dos arquivos 

nesses moldes, entendemos que emergiriam competências arquivísticas para fazer face aos atuais 

desafios e dilemas na configuração do cenário arquivístico nacional. 

Neste contexto, importa considerar a necessidade de passagem de um modelo de 

organização que privilegia a história e interesses da classe social e do partido que deram forma ao 

novo Estado para um novo modelo de organização do AHM inserido no quadro da necessidade 

de institucionalização de instituições arquivísticas e consubstanciado num trabalho coletivo e 

planificado sobre o papel e a dimensão sociais dessas instituições. Esta evolução seria uma 

premissa indispensável na transformação do instituto de uma simples guarda e conservação de 

documentos em um instituto de produção e prática da cidadania. Se esta postura de transformação 

é válida para revitalizar a dimensão social dos arquivos e fortalecer a construção da 

nacionalidade, no entanto, ela coloca uma exigência da modernização dos arquivos que 

contempla a adoção de métodos e soluções, entre outros, do tipo tanto dos que já haviam sido 
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impostos à Europa após a Revolução Francesa quanto dos que transformaram os arquivos após a 

Segunda Guerra Mundial sob a égide dos EUA. 

O processo fragmentado dos arquivos observado na gestão da realidade arquivística 

moçambicana, além de evidenciar um conflito no exercício da memória em torno dos 

acontecimentos que marcam a história contemporânea do país, criando um fator de desagregação 

social entre “aqueles que não podem esquecer e aqueles que não querem lembrar”, sugere que as 

narrativas do passado implicam uma seleção e que a memória supõe esquecimento. Nesse âmbito, 

não espanta o lugar central e privilegiado ocupado tanto pelo esquecimento quanto pelo silêncio 

em todo o processo histórico de construção do Estado e nação moçambicanos. Pelo contrário, ele 

reflete a falta de antagonismo entre esses dois elementos (esquecimento e silêncio) e o exercício 

da memória. A prática arquivística moçambicana, sobretudo dos últimos sete anos, estaria 

inserida dentro de uma política deliberada que, ao pretender restringir ao essencial certos fatos ou 

informações, promove a supressão de documentos do cenário arquivístico assim como a sua 

ocultação diretamente no ambiente político-administrativo do Estado, criando esquecimentos 

seletivos e um silêncio determinado. Esse processo operado através da entrada de novos atores 

arquivísticos institucionais vem impulsionando uma revisão na significação da prática 

arquivística nacional. Aliás, além de obrigar a uma re-significação da prática arquivística 

nacional, o surgimento de novos atores arquivísticos vem reduzindo a visibilidade do antigo ator 

arquivístico tradicional, desacreditando-o em suas funções e competências segundo uma 

dinâmica conjuntural imposta pela visão hegemônica na esfera pública operada pelos novos 

atores. 

No quadro da construção da identidade, entendemos que existe uma relação íntima entre 

o contexto social e cultural de uma nação e a sua expressão arquivística. Nessa relação, sob uma 

configuração dos arquivos enquanto patrimônio nacional, instituições arquivísticas tornam-se 

lugares de memória que se configuram como tal com a ritualização de uma memória-história 

capaz de ressuscitar lembranças, tendo os indivíduos como sujeitos que se reconhecem nessa 

dimensão e nesses lugares (NORA, 1993). Nesse âmbito, o espaço arquivístico constituído pela 

totalidade dos acervos documentais produzidos no país comportaria um determinado tipo de 

memória coletiva fundamentada pela representação e/ou realização, nesse espaço, de práticas 

culturais. E, deste modo, esse espaço de memória coletiva identificaria um grupo social 

importante na construção da identidade nacional. 
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Ao contrário, o AHM constitui um lugar de memória administrativa do Estado referente 

apenas ao período colonial. Com o seu acervo restringindo-se aos documentos do período 

colonial, esta instituição arquivística encontra-se vinculada ao projeto de construção do Estado e 

da nacionalidade apenas a partir daquele acervo, liberando a consulta ao cidadão, à burocracia do 

Estado, à pesquisa histórica e à reconstrução da memória. Na outra vertente encontramos os 

acervos representativos do período independente sob guarda direta do Estado nas respectivas 

agências produtoras – mesmo esgotada a sua utilização primária –, em que o acesso aos 

documentos restringe-se à burocracia do Estado e aos intelectuais ligados a essa burocracia, 

caracterizando uma política de “sigilo oficial” do Estado independente. Essa concepção de sigilo 

fincada na estrutura repressiva do Estado moçambicano e operada pela polícia política, indicativa 

de um determinado modelo de organização do Estado, explica o marco e a natureza institucional 

da arquivística em Moçambique, objeto e/ou sujeito de uma suposta política nacional de arquivos. 

Nesse sentido, pode-se cogitar igualmente que os segredos do Estado também explicam a atual 

“divisão de tarefas” entre o AHM e outras instituições responsáveis, organicamente, por funções 

arquivísticas. Isto porque, se ao AHM cabe a guarda e disseminação dos documentos do período 

colonial para dotar o Estado de legitimidade jurídica em sua construção e consolidação, era 

preciso idealizar e introduzir novos atores institucionais na arena arquivística nacional que 

assumissem, num primeiro momento, a outra dimensão de arquivo nacional – a gestão e guarda 

dos documentos do período independente, diretamente no ambiente político-administrativo do 

Estado, como fontes importantes para a construção da história nacional – e, num segundo 

momento, as rédeas da definição e implementação de uma suposta política nacional de arquivos 

que tende a impor uma ordem arquivística. Este problema que perpassa todo o cenário 

arquivístico nacional traduz as contradições do Estado moçambicano em formação que, mesmo 

adotando e assumindo um regime constitucional e liberal, não peca em sua política 

patrimonialista, autoritária e conservadora. 

Observa-se, deste modo, um desarranjo no cenário arquivístico nacional inserido num 

quadro de injunções políticas na área dos arquivos em Moçambique. Ou seja, uma desordem que 

indica ordem. Assim, se a fundação do AHM na década de 1930 foi resultado da repercussão da 

política do colonialismo português em Moçambique, o seu reposicionamento e/ou reorientação na 

segunda metade da década de 1970 resulta da política da elite revolucionária, numa orientação 

que coloca o AHM a participar no processo da afirmação desta elite política e do Estado em 
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construção. Esta política bastante compreensível do ponto de vista programático, porém, 

limitante das funções de um Arquivo Nacional, não favoreceu a perspectiva de ampliação das 

funções do AHM à luz da visão gerencial e informacional dos arquivos nos moldes do quadro 

histórico da primeira metade do século XX. A dimensão das funções do AHM ficou imersa 

dentro das concepções políticas e históricas, quer da elite colonial da década 1930 em 

Moçambique, seja da elite revolucionária da década 1970 neste país, onde, além de conotarem 

uma perspectiva de sigilo, estavam profundamente enraizadas no caráter histórico dos arquivos. 

 Portanto, quer o movimento de fundação do AHM dirigido por Portugal, seja o de seu 

reposicionamento empreendido pelos revolucionários moçambicanos, todos atribuíam à história a 

tarefa de produzir conhecimento para estimular o desenvolvimento dos respectivos sistemas de 

governo dentro dos princípios iluministas que vigoraram na Europa entre os séculos XVII e 

XVIII e que influenciaram o pensamento do século XIX. Observando o sistema de colonização 

portuguesa em Moçambique e a forma como os revolucionários pretenderam fundar o novo 

Estado independente e organizar a sociedade, traduz-se claramente que, mesmo situados na 

periferia do desenvolvimento centrado na Europa, tanto o colonizador quanto essa nova elite 

política constituída por revolucionários, todos mobilizavam questões cujas consequências se 

expressavam, respectivamente, na forma da dependência das colônias e da sociedade 

moçambicana independente, com repercussões no âmbito cultural, dentro dos moldes impostos 

pela orientação europeia. 

Estes elementos que expressam redes sociais e políticas definem configurações 

institucionais, contribuindo para a compreensão da instituição arquivística em Moçambique. 

Nesse domínio, as figuras proeminentes do período colonial, comprometidas com a criação e 

organização inicial do AHM definem o lugar desta instituição na estrutura da administração 

colonial atrelando-a, pelo menos nesse período, aos propósitos administrativos. Já as figuras do 

período republicano, implicadas com o passado colonial em que o AHM estava vinculado a 

órgãos privilegiados de administração governamental, definiram a ligação e permanência do 

AHM na estrutura de uma universidade, onde se tornara mais periférica em relação à estrutura do 

Estado. A definição do lugar do AHM nestes últimos moldes, também teria contribuído para o 

baixo grau de institucionalização dos serviços e competências arquivísticos no contexto nacional. 

É preciso observar que, nesse cenário, houve um entrelançamento entre o Estado e os 

intelectuais (sobretudo historiadores) que imprimiu marcas na tarefa de elaboração da história de 
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Moçambique, cujos vestígios se tornam presentes nas diversas atividades desenvolvidas pelo 

AHM sobretudo ao longo das duas primeiras décadas da independência nacional. Em 

consequência, isso teria acarretado a profissionalização do historiador em detrimento da 

profissionalização do arquivista, aprofundando o entrelançamento entre o Estado e o AHM a 

partir da historiografia e não do saber arquivístico.149 Aliás, o perfil dos gestores desta instituição 

durante esse período revela esse entrelaçamento e acreditamos na sua prevalência nos próximos 

anos e sua sustentação pelo mesmo tipo de gestor-historiador engajado.150 Neste contexto, 

comparativamente ao saber arquivístico, a historiografia ganha maior relevância em relação à 

história do Estado não somente no processo de configuração e consolidação do AHM como uma 

instituição arquivística, mas também no de consolidação do regime cuja estabilidade, além de 

contribuir para dar novo impulso à historiografia, em parte, se sustenta nela. 

Ressaltadas a história e a função atribuída ao AHM de reunir o conjunto de documentos 

do período colonial espalhados pelo país, assim como o conjunto de eventos auspiciosos de um 

Estado – contidos naqueles documentos – que a ele se encaregou para servir a gerações 

vindouras, porém, analisando a estrutura organizacional desta instituição e sua vinculação na 

estrutura do Estado, pouco se destaca no quadro da atual dinâmica arquivística nacional, a 

dimensão e o papel de uma instituição dedicada a causas históricas da vida política do país e de 

formação de identidade nacional. 

A aproximação do arquivo à escrita da história que se verifica nos primeiros anos da 

independência nacional, através do processo de reposicionamento do AHM e sua vinculação à 

UEM enquanto responsável pela produção dos primeiros manuais de história do Estado 

independente, consolida-se nos últimos anos na nova forma de entrelançamento entre o Estado e 

o AHM em que aquele propõe temas e encomenda trabalhos de pesquisa a este que, além de 

coordená-los, por meio do respectivo diretor, os executa com envolvimento de seus técnicos, na 

                                                 
149 O conhecimento da área de história é muito importante, porém, não é suficiente para a organização dos arquivos. 

É preciso fazer uma tábua rasa da própria formação em história para evitar ver os arquivos apenas de um ponto de 
vista de um historiador, de um historiador usuário ou pesquisador e, deste modo, construir um conhecimento 
arquivístico integral que vai além desse viés do historiador que não contempla um mínimo de preparo na área 
arquivística. 

150 Esta posição data de 1976 e sustenta-se no projeto de lei que integrou o AHM na estrutura da UEM: “A directoria 
do Arquivo será exercida por um professor de história da Universidade, nomeado em regime de acumulação pelo 
Ministério da Educação e Cultura, sob proposta do Reitor, que proporá também ao Ministro uma gratificação 
especial pelo exercício da função.” (Artigo 6) 
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sua maioria, “arquivistas-historiadores”151. Talvez esta seja uma tendência de transformação do 

AHM numa espécie de instituto histórico voltado para a escrita da história. Ainda que o poder de 

influência seja pertinente na propositura de temas de pesquisa e na realização de pesquisas 

históricas, no entanto, não faz sentido que isso se efetive em detrimento de pesquisas de índole 

arquivístico capazes de contribuir na ampliação de funções do AHM enquanto uma instituição 

arquivística que deveria se comprometer com a viabilização não somente do projeto político de 

Estado mas também do de nação. 

Ao observarmos os dados disponíveis, o grande número de historiadores em atividades 

no quadro do AHM chama atenção. Nesse âmbito, o estudo da história parece ser a formação 

mais promissora para levar avante a missão do AHM. A origem desses funcionários em termos 

de formação corresponde à origem funcional dos respectivos gestores desta instituição no período 

pós-colonial – o Departamento de História da UEM – e sua importância não deve ser 

desvalorizada quer no contexto da tradição histórica diante da questão arquivística em 

Moçambique seja no processo de homogeneização da visão de mundo da elite política e 

intelectual moçambicana. É preciso considerar que, no período colonial, a origem dos diretores 

desta instituição identifica-se com a vinculação administrativa do AHM, uma tradição que ainda 

prevalece. Embora a formação dos gestores do AHM não seja relevante para aferir a orientação 

política e profissional da instituição, importa referir que o último diretor do AHM do período 

colonial era historiador e, num cenário que parece assimilar a experiência do passado colonial, os 

dois diretores do AHM do período independente, além de serem quadros efetivos da UEM onde 

sempre exerceram suas atividades profissionais sobretudo no Departamento de História ou 

referidas a este Departamento da UEM, são historiadores. Este último aspecto parece sugerir que 

a vinculação do AHM dentro da UEM, profissionalmente, encontra-se referida à missão do 

Departamento de História. 

À primeira vista, os resultados formais de reposicionamento do AHM foram plenamente 

realizados em seu sentido simbólico, deixando claro que o Estado confere primazia aos 

                                                 
151 Importa realçar, nesse âmbito de trabalhos, a produção de livros de memória da elite política, sobretudo do núcleo 

duro do partido no poder, que parecem pretender revelar um determinado projeto. Nos últimos anos, o diretor do 
AHM tem coordenado trabalhos de pesquisa ligados à área de história sob encomenda do Partido-Estado. Entre os 
trabalhos, destaca-se o de recolha de depoimentos sobre a luta de libertação nacional (Projecto Hashim Mbita), 
bem como sobre os movimentos de libertação na África Austral (Projecto Aluka). Inclui-se neste rol de trabalhos, 
as funções de direção desempenhadas por este gestor em torno de pesquisas levadas a cabo por antigos 
combatentes ou sobre a história deste grupo social, resultando em livros de memórias. 
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historiadores e à historiografia em relação aos arquivistas e ao saber arquivístico. Deste modo, a 

tradição histórica no seio arquivístico é levada adiante, mantendo o AHM como a única 

instituição que possibilita e promove essa tradição, num espectro de atuação e de funções 

arquivístivas bastante amorfo.  

Com base nos acervos por ele custodiados, o AHM pretendeu ser e sempre foi o lugar 

em que e a partir do qual seria possível falar acerca de Moçambique colonial de modo 

qualificado. Não obstante a ênfase dada ao conhecimento do passado colonial em Moçambique 

para legitimar o projeto político de Estado pós-colonial, o AHM não ocupa o mesmo lugar e, de 

acordo com a política governamental em relação aos documentos do período independente, nem 

deve aspirar o mesmo propósito em relação ao Moçambique pós-colonial. Nesse âmbito, a 

história não é um continuum que se configura como um processo dirigido para frente ou para o 

futuro. Pelo contrário, representa uma função com consequências político-pragmáticas 

assimétricas com o presente e o futuro. Assim, se da história do passado colonial feita com base 

nos acervos coloniais sob custódia do AHM se podem tirar exemplos para indicar um modo de 

fazer as coisas no presente, entretanto, o cenário atual de fragmentação da realidade arquivística 

nacional sugere uma fragmentação da história, com consequências negativas para o retrato da 

nação em sua totalidade. Acreditamos que a continuidade da história não é correspondente linear 

do continuum documental, mas o processo histórico direcionado para frente para perspectivar o 

futuro se conecta aos diferentes momentos históricos inscritos no conjunto do acervo documental 

produzido no e pelo país e não em partes de um conjunto fragmentado. 

Enfim, depreende-se que o projeto arquivístico nacional decorre da concepção da 

história vinculada ao projeto político do Estado moçambicano e, nessa concepção, se a história 

não é um continuum cujo processo se dirige para frente e sim um momento assimétrico em 

relação ao presente e ao futuro, é natural que a realidade arquivística nacional enquanto espaço de 

atuação de atores e de organização de documentos arquivísticos – fontes para a história que 

retrata a realidade da nação como um todo – também seja um fragmento que indica assimetria na 

gestão dos acervos coloniais e pós-coloniais. Neste quadro, os arquivos e política assim como a 

história e política se misturam de tal forma que questões políticas norteiam a gestão arquivística e 

a escrita da história nacionais – sem que inversamente essas questões políticas se encaminhem 

por meio destas –, numa reprodução da ordem arquivística construída pelo Estado com o 
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reposicionamento do AHM a partir de 1976, e bem assim com a introdução das novas medidas 

reformistas da década de 2000, com destaque para 2006 e 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento deste trabalho foi movido pelo interesse de compreender o processo 

histórico de configuração do Arquivo Histórico de Moçambique (AHM) enquanto uma 

instituição arquivística pública e lugar de informação e de memória. A partir desta concepção, ao 

objetivo de compreender o AHM atrelou-se também a dimensão do papel desta instituição na 

construção do projeto pós-colonial de nação posto em marcha a partir de 1975, suscitando uma 

série de categorias cuja mobilização nesta pesquisa mostrou-se indispensável para a viabilidade 

da reflexão. 

A reflexão sobre o processo de configuração do AHM conduziu-nos a olhar não somente 

para esta instituição, mas também para a construção do cenário arquivístico nacional. Foi na 

esteira desse olhar que nos vimos obrigados a perscrutar as diversas representações do Estado e 

sua relação com os conjuntos documentais preservados – ou que no futuro viriam a ser 

preservados – naquela instituição e analisar não somente as conexões resultantes dessa relação, 

como também o processo de constituição dos arquivos públicos em Moçambique e os 

mecanismos que dirigem a sua organização e acesso na sociedade. Nessa linha, a reflexão levou-

nos a perceber de que forma o Estado vem mobilizando o AHM, no período objeto da tese, tendo 

em conta o processo de organização e preservação dos arquivos públicos. Observamos nesse 

sentido que a dimensão histórica dos arquivos desempenhou um papel fundamental nesse 

movimento. Produtos do sistema burocrático e intrinsecamente ligados à trajetória do Estado, os 

conjuntos documentais ao manterem uma relação orgânica com seu produtor guardam, no 

contexto do seu uso interno pelo organismo produtor, uma relação de legitimidade institucional 

com ele, embora, no contexto do uso desses mesmos documentos na sociedade, onde são 

encarados na sua dimensão como produtos de um processo histórico, observa-se que além dessa 

relação de legitimidade, ocorre outra que tende a “deslegitimar” determinadas práticas sociais na 

análise dos fatos ocorridos no passado documentado pelos arquivos. 

Percebemos nesse quadro que a própria constituição dos conjuntos documentais públicos 

pós 1975 revela a dimensão das preocupações do Estado pós-colonial na busca incessante, quase 

obsessiva, pela produção de sua própria legitimidade contra uma possível “deslegitimidade”, 

influenciando nas decisões políticas sobre arquivos, numa configuração em que a organização 

arquivística nacional se constitui em torno dessa necessidade cotidiana de controle. As decisões 
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resultantes desse cenário sustentam uma fragilidade na configuração do AHM bem como uma 

classificação dos acervos públicos no que se refere à sua guarda e acesso, acentuando a 

fragmentação desses acervos e da gestão arquivísticos em cuja prática já vinha se revelando 

nesses moldes no passado sob as mais diversas nuances. 

A reconstituição da história do AHM denunciou os sentidos conferidos ao projeto de sua 

criação no período colonial e ao de sua manutenção/sustentação no período pós-independência, 

esclarecendo aspectos que marcam os principais momentos de sua configuração, sobretudo neste 

último período visado pela nossa pesquisa. Criado no quadro do ordenamento arquivístico 

colonial português como um instrumento para viabilizar o projeto político assente no ideário de 

império e de nação portugueses, o AHM se expressa inicialmente associado à função de 

administração. Essa expressão identifica-se no âmbito de sua vinculação a um setor privilegiado 

da administração colonial – a Repartição Técnica de Estatística – e nos diversos intentos de 

institucionalização de processos arquivísticos nesse período. A herança colonial, embora, quando 

observada em sua assimilação pelo novo Estado pós-colonial tenha sido prejudicial na construção 

deste, sem dúvida, referida no processo de criação do AHM, ela contribuiu para sustentar a 

existência pós-colonial desta instituição assim como para a produção de seu legado arquivístico 

ao longo de sua existência e em torno de sua prática. A prática arquivística desenvolvida pelo 

AHM, ressalvadas as lacunas observadas, além de pujante no cenário arquivístico nacional, 

revelou um processo de empoderamento desta instituição entre finais da década 1970 e início da 

década de 1990. Em que pese esta contribuição resultante da herança colonial, a continuidade do 

legado institucional do AHM identificada com o processo de seu reposicionamento e 

empoderamento institucional que, entre 1976 e 1992, se inseriu na busca da legitimidade do novo 

Estado, resultaria numa ruptura entre meados dos anos 2000 e início dos anos 2010. O processo 

de ruptura identifica-se no quadro das novas medidas reformistas cuja tendência, além de 

fragilizar cada vez mais o AHM, inviabiliza o processo de inscrição dos acontecimentos contidos 

nos documentos pós-coloniais no espaço da memória social que referenciaria a construção da 

identidade nacional, a partir dos documentos desse período. 

Partindo da análise do processo de reposicionamento do AHM, passando pela análise da 

relação desta instituição com os demais lugares de informação e de memória em Moçambique, e 

conectando os resultados desta análise ao ideário da reforma dos anos 2000 e suas determinações, 

conclui-se que a ruptura do legado institucional do AHM não contribuiu para que este assumisse, 
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a partir dos anos 2000, novas atribuições no âmbito da administração pública e das funções de 

gestão da informação arquivística governamental, enfraquecendo ainda mais a sua atuação. Nesse 

quadro, o AHM tornou-se um lugar de informação e de memória do passado colonial, atuando no 

período pós-colonial apenas em uma perspectiva histórico-cultural referenciada pelos 

documentos do período colonial sob sua guarda e que se encontram disponíveis ao público. Com 

efeito, é preciso ressaltar que o lugar do AHM no projeto do Estado moçambicano se define no 

âmbito das narrativas nacionais sobre o passado colonial, cuja construção contou com a sua 

participação no provimento de documentos coloniais sob sua guarda, revelando-se crucial nessa 

construção de narrativas enquanto parte importante na construção do projeto pós-colonial de 

nação. 

A ruptura com o legado arquivístico-institucional do AHM, que confirma o nosso 

diagnóstico relativo ao lugar periférico do AHM na estrutura do Estado moçambicano pós 1975, 

além de situar esta instituição como um lugar de memória do passado colonial que a partir da 

conquista da independência passou a atuar apenas em torno dos documentos desse período, indica 

que o processo de empoderamento do mesmo esteve associado à construção de uma ordem 

arquivística lançada a partir de 1975 – com ênfase no ano de 1976 – e que prevalece no cenário 

moçambicano para redimensionar o uso social dos conjuntos documentais arquivísticos, 

sobretudo na escrita da história, à luz de interesses políticos. Inicialmente, entre 1975 e finais da 

década de 1990, a construção dessa ordem se explica na presença de figuras proeminentes com 

formação em história e influências intelectuais e políticas à frente da UEM – órgão de tutela do 

AHM desde 1976 – e do próprio AHM e, num segundo momento (em meados da década de 

2000), com a identificação de novos atores institucionais (CEDIMO e MFP) não propriamente 

arquivísticos – mas estratégicos – na área dos arquivos que, a partir da segunda metade dos anos 

2000 passaram a operar e a consolidar uma ruptura arquivístico-institucional, porém, sem 

soluções arquivísticas concretas para a melhoria da realidade arquivística nacional. 

Situado no quadro de interesses políticos, o processo de reposicionamento do AHM, 

associado à construção de uma ordem, foi fundamental e revelou que, o AHM, ao guardar 

documentos produzidos pelo Estado encarnava práticas da elite política (isto é de poder), 

compondo o universo de instituições do Estado que expressam a hegemonia e unificam o 

respectivo aparelho como aparelho em referência à classe. Deste modo, colocado 

necessariamente como aparato hegemônico do Estado em termos gramscianos, o AHM passou a 
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representar ou a exercer a função de aparelho ideológico de Estado em sua atuação, fornecendo 

as fontes documentais – limitadas ao período colonial – necessárias à edificação do projeto de 

Estado e de nação moçambicanos. Assim, com essas fontes, se esboçaram gestos de 

representação da memória, estruturados por usuários do AHM, em particular intelectuais ligados 

à elite política e burocrática. O uso dessas fontes documentais sob custódia do AHM, na 

revelação de processos sociais e ideários políticos, contribuiu para garantir a reprodução 

permanente das relações sociais constituídas por meio do trabalho desta instituição dedicado à 

guarda, preservação e acesso aos conjuntos documentais do período colonial. Além disso, a 

publicação da revista Arquivo por parte desta instituição, bem como a organização de exposições 

onde o AHM exibe fontes sob sua guarda, colocou o próprio AHM a atuar diretamente na 

representação do passado moçambicano. Em certa medida, o AHM ao ser vinculado ao trabalho 

da historiografia moçambicana a partir de 1975, sobretudo a partir de 1976 já sob a tutela da 

UEM, refletiu a construção de uma história oficial identificada com a ascensão da elite política 

revolucionária, ou seja, uma história do Estado e, de certa forma, uma anti-história da nação 

relacionada ao objetivo ou necessidade de conquista da estabilidade da ordem vigente. 

Obviamente, não se trata de um projeto arquivístico próprio. Trata-se de um trabalho que reflete 

orientações políticas que muitas vezes norteiam as decisões técnico-arquivísticas do AHM na 

escolha dos acervos a tratar, tendo em conta demandas políticas na produção de conhecimento. 

Isso se reflete na relação entre os fundos tratados e os manuais de história produzidos nas duas 

primeiras décadas pós-1975.  Nesse contexto, dos espaços de informação e memória existentes 

em Moçambique em 1975, o AHM tornou-se, pouco tempo após a independência, um espaço 

representativo de legitimidade do Estado pós-colonial, participando como parte importante de um 

projeto de memória do Estado na construção de uma narrativa sobre o passado colonial através 

dos documentos desse período. 

O processo de reposicionamento do AHM teve propósitos culturais e, até certo ponto, 

educacionais traduzidos pela concentração da ação governamental na área cultural entre início 

dos anos 1990 e princípios dos anos 2000. Nesse âmbito, identifica-se uma retórica das 

autoridades governamentais que parece embasar a ação pública, referenciando um projeto estatal 

de informação e de memória não devidamente claro, num processo em que a categoria de 

"informação" se evidencia no projeto cultural do Estado através dos arquivos, bibliotecas e 

museus, porém, sem o reconhecimento oficial nessa dimensão, sendo a de "memória" – mesmo 
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carente do simbolismo social que a ativasse – reconhecida e evidenciada pelo próprio discurso 

governamental. O projeto estatal de informação e de memória consubstanciado no conjunto de 

decisões políticas governamentais nessas áreas está condicionado ao processo estatal de 

construção de ordem na área de arquivos, bibliotecas e museus para sustentar o exercício e a 

manutenção do poder à luz do projeto político de Estado que parece desassociado do de nação. A 

configuração do AHM no período pós-colonial justifica-se neste quadro de construção de ordem, 

sobretudo arquivística, para inscrever não só esta instituição arquivística, mas também os 

conjuntos de documentos arquivísticos públicos na dinâmica que a informação arquivística 

assume na política para o exercício do poder. 

A questão de embates e dinâmicas de um processo arquivístico complexo e contradiório 

que submete o AHM, fragilizando-o é central e faz-se acompanhar por um discurso que, 

identificado no quadro da atuação do CEDIMO a partir de meados de 2000, concentra-se em 

torno do projeto de Sistema Nacional de Arquivos. Configurado inicialmente, em 1992, pelo 

AHM e, num segundo momento, em 2007, pelo CEDIMO, como uma espécie de centro do poder 

estatal e de manifestação desse poder na área dos arquivos, a constituição desse projeto nos 

diferentes momentos vem reiterando essa perspectiva de configuração ao longo do tempo de sua 

vigência. Nesse âmbito, o AHM e o CEDIMO mobilizam-se constantemente em torno dele e se 

opõem mutuamente, numa reivindicação ou disputa pelo “poder arquivístico” que estes mesmos 

atores institucionais presumem estar associado ao sistema. Assim, concebido por esses atores 

como mecanismo de manifestação do poder estatal, o projeto de Sistema Nacional de Arquivos, 

por sua vez, encontra na legislação arquivística seu espaço de reprodução e de representação do 

poder estatal assim como arquivístico, ressaltando a luta dos dois atores institucionais pela 

representação do Estado na área dos arquivos e, por conseguinte, pela aquisição do “poder 

arquivístico” que eles (AHM e CEDIMO) supõem que irá habilitar a cada um deles ou a todos no 

processo da gestão arquivística nacional. Em que pesem as contradições, embates e dinâmicas 

que marcam o processo de gestão arquivística em diversos contextos e sociedades, talvez o 

vencedor desse conflito venha a se impor como um verdadeiro Arquivo Nacional e, no marco de 

um processo bastante complexo, conciliar a realidade arquivística nacional e seus processos no 

sentido de sua integração contra a sua atual fragmentação, muito embora, essa realização 

arquivística passa necessariamente por uma reformulação da atual dimensão restrita do Estado 

moçambicano para uma dimensão mais ampliada do mesmo. 
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Se o projeto de Sistema Nacional de Arquivos representa o verdadeiro “teatro da 

história” na gestão do cenário arquivístico moçambicano pós-colonial, portanto, é preciso retomar 

o processo de configuração do AHM e sua relação com a construção da ordem que prevalece em 

Moçambique para assinalar que, no âmbito dos embates e dinâmicas de um processo arquivístico 

bastante complexo e contraditório se submete – como diria Schwartz e Cook (2004) e Harris 

(2009) – a sociedade ao controle e se determinam os vencedores e perdedores da história, por 

meio do controle do arquivo. 

Numa perspectiva de conciliar a complexidade de um cenário arquivístico contraditório, 

como é o caso moçambicano, constatada a inexistência de arquivos institucionalizados em todos 

os órgãos e esferas da administração do Estado, justificaria a criação e institucionalização de 

arquivos em todos os órgãos e esferas da administração do Estado. A institucionalização de 

arquivos pode contribuir como uma base para a constituição e implantação de uma rede nacional 

de arquivos públicos que expressa uma abordagem institucional integrada dos mesmos e norteia 

qualquer mecanismo de gestão de documentos e informação arquivística na administração 

pública em termos mais incisivos que no cenário atual. Se essa visão supõe o estabelecimento de 

uma estrutura de arquivos públicos, portanto, ela pode propiciar a integração das várias 

dimensões – político-administrativas, sociais e técnico-científicas – dos arquivos e introduzir 

novos padrões de organização e de gestão arquivísticos, novas formas de produção e gestão da 

informação arquivística, novo modelo de formação, capacitação e engajamento profissional, além 

de permitir a adoção de novos critérios e princípios de valorização dos arquivos e do arquivista e 

conquista de novos parâmetros de eficiência e qualidade, dentro de um enfoque centrado na 

democratização da informação pública em nível nacional. 

Nesse âmbito, a legislação arquivística – ao que é predominante na literatura da área – 

ocupa um lugar de destaque na regulamentação dos diversos aspectos da gestão arquivística, 

quais sejam, problemas técnicos, jurídicos, financeiros e administrativos. Como tal, a legislação 

deve contribuir no estabelecimento de preceitos legais que garantam autoridade ao Arquivo 

Nacional e aos demais arquivos que compõem a estrutura de arquivos nacionais sob sua direção, 

como órgãos de controle e coordenação da política arquivística. Ao contrário, em Moçambique 

esta regulamentação não se faz sentir, limitando-se a uma legislação dedicada a pequenos núcleos 

que procuram expressar a dimensão representativa do poder e da ideologia que lhes dá origem. 
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Olhando para a estrutura constitucional de Moçambique, típica de um Estado unitário, 

uma organização centralizada de arquivos seria desejável e aconselhável, num esforço para o 

estabelecimento de normas, tratamento científico e conservação física dos arquivos. Nesse 

sentido, um Arquivo Nacional assume papel coordenador e incentivador da política nacional de 

arquivos e, sem dúvida, adquire um reconhecimento como um centro e força motriz de toda a 

atividade arquivística nacional. Sob um modelo de organização dos arquivos devidamente 

definido na estrutura geral dos arquivos – e nesse caso baseado na estrutura hierárquica – exige-

se, por conseguinte, uma legislação substantiva que conceitue e regulamente a proteção do 

patrimônio documental e explicite, em sua conceituação e regulamentação, os vários aspectos 

inerentes à operacionalização do modelo e ao funcionamento dos arquivos. Sob este aspecto, a 

legislação deve contemplar em si uma clareza sobre a relação entre o modelo hierárquico de 

organização de arquivos cuja vocação é condicionada por métodos políticos de organização e o 

modelo sistêmico cuja vocação modernizadora que atende às técnicas administrativas de 

organização vincula a acumulação documental ao processo de desenvolvimento administrativo e 

científico, ou seja, “os documentos valem enquanto forem úteis ao processo de decisão, e não 

como depósitos” (FRANCO e BASTOS, 1986, p. 14). Portanto, trata-se de uma tentativa de 

responder ao paradoxo que coloca os conjuntos de documentos públicos moçambicanos entre a 

sobrevivência a um modelo que resguarda uma suposta política de arquivos voltada culturalmente 

para objetivos exclusivamente históricos e a necessidade de modernização baseada na 

implementação de uma política de organização de arquivos voltada às exigências da eficácia e 

eficiência administrativa do Estado e do desenvolvimento científico e sócio-cultural. No quadro 

deste cenário arquivístico complexo e contraditório, vários aspectos estruturais se destacam e 

passam necessariamente pelo quadro político vigente. Dentro desse quadro político, porém, 

reside a própria vinculação do AHM à UEM. Contra todas as vicissitudes, a UEM nunca se 

mobilizou em relação ao AHM, tendo em conta as funções arquivísticas desta instituição no 

âmbito da administração pública. Essa falta de mobilização por parte da UEM é sintomática e 

talvez informe o Estado sobre o verdadeiro lugar desta instituição arquivística, operando lado a 

lado com os embates e dinâmicas que caracterizam o cenário arquivístico nacional. Nesse quadro, 

a configuração do AHM não passa do cenário atual em que se presume cômoda para a UEM. 

Numa perspectiva diferente em que a UEM se mobilize em torno das funções do AHM 

no âmbito da administração pública, talvez fosse emergir um espaço de discussão no seio do 
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aparato estatal sobre esta instituição arquivística, seu lugar e funções na administração pública, 

bem como sua relação com outros atores no cenário arquivístico nacional. 

Se não cabe a uma pesquisa mudar o lugar de uma instituição, todavia, uma decisão 

governamental pode definir um lugar diferente para o AHM, por um lado, dentro da UEM 

limitado a funções de um “Arquivo Histórico” ou, de outro, na estrutura político-administrativa 

do Estado, onde se resgataria o seu legado histórico-institucional, lado a lado à necessidade de 

um pacto institucional entre esta instituição e o CEDIMO e, no futuro, com outros atores 

arquivísticos por criar nos diversos órgãos e esferas da administração do Estado. Naturalmente, se 

no primeiro caso é preciso montar uma nova “arquitetura” de instituições num cenário 

arquivístico baseado no CEDIMO, neste último caso, embora se aplique também ao primeiro, é 

importante salvaguardar, sem sobreposição com as funções arquivísticas, as funções de um centro 

de documentação da administração pública, historicamente desempenhadas, neste país, pelo 

CEDIMO. Todos os cenários contemplam, necessariamente, a restruturação institucional dos 

atuais atores arquivísticos, aos quais se colocam desafios em relação à institucionalização de 

serviços e competências arquivísticos em nível nacional. 

Obviamente, a essa dimensão estrutural associa-se a de produção de conhecimento 

arquivístico que, baseada na Universidade, irriga essa discussão sobre a construção do cenário 

arquivístico nacional, através de estudos e debates da arquivologia em Moçambique, contribuindo 

na formação de recursos humanos e favorecendo a formulação de políticas públicas de arquivos. 

Enfim, como sugere este subitem – Considerações Finais –, parece que estamos a 

terminar. Mas como a leitura da própria tese poderá sugerir, remetendo à justificativa da pesquisa 

que a deu origem e, enquanto intelectuais e cientistas sociais, estamos conscientes de que muitos 

"becos" ou “penumbras” de conhecimento foram criados nesta pesquisa. Assim, e a bem da 

construção do conhecimento arquivístico e da nação em Moçambique, esperamos que esses 

“becos” resultem em novas pesquisas, muito embora, considerando as dificuldades de acesso à 

informação neste país, alguns desses “becos” venham prevalecer ainda por muito tempo. 
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