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dlversos c na obsesslva br;sca do conheclmenlo. col6gid Vascodabama (so-
EslecldadSoquoomundoacolhar,,6amlgodaHlst6rla,vlve min6rio Menor), o nosso on-
com ela, sanha com ela, fiaz qua,;o tudo com ela. trevistado osludou de 1959/

Hole, norreado Rellor da Unlversldade Pedag6glca, por 63 para padra por proposta
despacho presldencial, Machlll nao sa erceds orn inlmos,6 dos padres da consolata.
mu ilo slmples, urr.J ssp{cla de crlanga desejosa em croscar, Q liceu ia at6 ao qu-into ano
em faeer o quo os adullor tazsm. tdulto humltdomenle. o.em Nampula n6o p6rjs con'

cluir a instrug6o.

Qonversa-se mm esle ho-
morn, c16 crnquenla g quatro
anos de idada, e o tempo pira
de cerleza. De discurso fluido,
t5o simples como o sontido
d u m a  o e r s o n a l i d a d a  c o m - ,
"barbas". f eitas nas escolas ds
McgambQue, em universrda-
dos europoias e em v6rias "al-
deias" desle mundo, ele sabe
@nvorsar.

Comeqa o di6kgo com o
repdr te r  mos l rando- lhe  as
rnAos. O qrla tu reparag nos-
las rnios *5o calos, acabo
d o  c h e g a r  d a  m l n h e
maehamba, eu sel trabalhar
a terra colt anxada, eis ;r pri-
meira confid6ncia.

Despia, assim, o "pedago'
da chamada personalir lade
estatutAria, que formaliza pon-
los de vista. Ele, e mmo mais
larde diria, desburccratiza a
vida, com vista a lacilrtar a sua
expressSo, enobrecendo e
simplilicando lamb6m o sen-
tindo da sua exoress6o aos
viventes.

Carlos Machili, agora reilor
da Universidade Pedag6gb4
6 um prolessor de Hist6ria. E
caso raro dum professor que
gosta da prolssio, nas condi-
qoes do seu rebatimenlo no
pais, falando de vantagens do
seu magist6rio; enfim, da sua
tonaiidade humana.

Nasceu no dia vinle e cinco
d e  M a i o  d s  1 9 4 2 .  e m
Messumba, distrilo de Lago,
provincia do Niassa. O seu
p a i ,  W i l t o r d  M a c h i l i ,  f o i
catequista e a m6e, Neema
Chipembere, p€rlencou a uma
f a m i l i a  f a m o s a  d o  v i z i n h o
Maiawr, pois tinha em Henry

' { )  ensino desburocretizr-sei o Intelectual deve situar-se entre o simpl€s e o c(xnpoilo, moderadamente"

ehlpembera um nfclec !un-
damental, que foi lunoador do
Malawi Congress Party, um
partido ligadod osquerda, rnais
lardo sulocado por Kamuzu
Banda.

At6 ms dozasseis anos,
C a r l o s  M a c h i l i  v i v e u  e m
Messumba. Passou a infArrcia
nesla terra, no quadro das pri-
va@es da 66nca € no contsxto
do cohrn ialismo porlu gu6s. De
1 951 a 1 955 estudou na Esco-
la PrimAriade S5o Bartolomeu,
nesta localidade.

Concluida a inslruqSo pri-
m6ria, devia aviar as malas
rumo ao Malawi para prosss-
quir os estudos, mas quis o pai
que no lugar dele fosse o ir-
m5o mais velho. Ele t inha que
aguardar por uma posterior
oporlunkJade.

Assim, e para que o adolss-
cenie nao se oerdessg no
mundo da vida f6cil, dos dro-
gados, dos marginais, enfim
de classes conotadas com
desvios sociais, o pai mandou-
-o a Massangulo, concrela-
mente A escDla de artss e o([-
cios local. Foi aqui onde t.le
aprende, segundo suas pr6-
prias palavras, a lrabalhar a
madeira.

Na vordade, o destino tra-
cara i6 a lrajecl6ria do entao
menino. A deslocag6o ao Ma-
lawivisando os estudos nunca
mais  ve io  a  ocor rer ,  n6o
obstanle o irm6o mais velho
nao ter ido para l5 estudar,
mnformo o desejo do'!elho-
l€".

Carlos Machili diz que pes-
soalmonte quis 16 ir, rnas na

h,lachili conclui ern 62 o ter-
coiro ano e visita Messumba,
sua lerra nalal,  6m gozo de
tririas sscolares. E por um triz
elo nho vai ATanzania para
instrugSo polfticae milhar. pois
a Frelimo iniciara i6 o rscruta-
nrento de marrcebos para as
filsiras da luta pela libertagSo
nacional.

Ele rocorda-se, a esse Iss-
peilo, de Matias Juma, que
combinara com elo para avan-
gar€m, rnas qu6 partira horas
antes  da  sua chegada a
Niassa. Curiosamsnle, era um
dos recrutadores o pai de
BrazAo Mazula, o raitor da
Univers idade Ed uardo
Mondlane (UEM).

Perd l  uma honrosa
oportunldade da partlclpar,
de atmas na m6o, na luta
armada, fincou ele, sorriden-
t€.

No ano seguinte, 1963,
Machil i  deixa Mogambique
com destino A Europa, con-
crstamenle Portugal, onde
duranlg tr6s anos acabou o
liceu, conqubtando para si o
diploma correspondente ao
s6tirno ano.

Em 66 part€ para h6lia, isto
para fazer um ano de novicia-
do, uma esp6cie de'prepara-
t6rio" ao ingresso na congre-
gaqao. J6 no ano seguinte,
inicia os sstudos de Filosofia
na Universidade Gregoriana,
onde paralelamenls A lorma-
tura universil6ria, desenvolve
conlaclos com os padres
Mondin, Terutse, Teodori e
C6sar Berluli. este 0hinp au-
lor do conhecido livro Cruz e
Espada em Mogamblque,

cuja revbic foifeila por Machili.
Esles padres estiveram liga-
dos, de certa lorma, i luta de
!ibertagio nacional.

Foi desta, assim, que o his-
loriador iniciou uma acl iva
militAncia no processo de luta
pela autodeterminag6o dos
seus concidaddos, uma vez
que perdera a oportunidade de
faz6-lo pela via das armas.
Lulava assim alrav6s da cane-
ta.

Conla-nos que foi mssmo
na l t5 l ia ,  onds  usando o
pseud6nimo de Sanadl iniciou
uma co laboragSo com o
Corrlare de la Serra, um dos
mais prestigiados jornais italia-

. nos. Neste 6195o de inlorma-
g5o ele reportava epis6dios de
Itrla e queslionava pela negali-
va o s€nlido do colonialismo
em Alrica.

A oermanOncia na Universi-
dade Gregoriana foi at6 ao nl-
vel de mestrado, tendo mais
tarde s€ candidatado para
doutor. JA em 1970, Carlos
Machil i  deixa o seminArio,
abandonando a lormalura para
padre, pofianlo. No mesmo
ano, ingressa na Universidade
de Roma, para estudar Ci6nci-
as Politicas. Em 75 consegue
uma l icenciatura no ramo,
lranslerindo-se depois para a
Universidade de Bolonha, b-
cal onds em 77 se doulorou.

De relerir que de 1974m
Machili foi 1e assislenle da ca-
deira de fiist6ria das lnslilui-
goes politicas africanas e de
antropobgia cuhural dos pro-
fessores Anna Maria Gsntili
(h is to r iadora)  e  Bernardo
Bernardo, este 0himo conside-
rado at6 ao momenlo o antro-
pologo que del6m_ o malhor
conhecimenlo da Africa Aus-
tral.

O HISTOHIADOR E O
HOMEM

O ciclo europeu na traiecl6-
r ia deste homem lermina com

o douloramento, pelo menos
em lermos acad6micps.

E m  7 7  e l e  r e g r e s s a  a
Mogambique, um pals inde-
pendenle j6, valendo o adjec-
tivo mais do que uma licenga
hist6rca, pois o colonialismo
para o historiador significou,
tamb6m, o sil6ncio do nosso
valor, em diferentes vertsn-
tes.

No solo p6trio, trabalha no
Minist6rio da EducagSo at6
1990, tendo depois passado
para f uncionArio da UNESCO,
onde chegou mssmo a exer-
cer fungOes de Secret6rio
Executivo da respectiva co-
miss6o nacional.

De 1980 a 90 desempe-
nhou fung6es de professor de
Hisl6ria como eventual na
Josina Machel e de 93/95 dsu
aulas de Hist6ria Geral na
UEM, em regime de acumula-
96o. Recentemonte foi nomea-
do Rehor da Universidade Pe-
dag6gica, onde tamb6m 6
docente da cadeira de Hist6-
ria de Africa.

Carlos Machili, adepto ler-
renho do Ferrovi6rio de Ma-
puto, clmo tez questao de
dizer logo ao rep6rter, ele
nuncafaha aosicgos que esta
equipa realiza nos diferentes
camPeonatos.

lniciando assim a conver-
sa, e revelando-se um inlelec-
lual ssm medo da enxada (fa-
lAmos sobre isto logo no inicio
do lexlo), Machili manifestou
a tentaliva de moslrar-se um
homem @mum, qu6 pouco
ou quase nada l iga a oslenla-
g6es acad6micas.

Os seus gestos s5o sim-
ples, mas no rosto aparecsm,
por vezes, pequenas rugas,
as quais s6o vistas pelos seus
alunoscomo resuhanles duma
revoha silenciosacom a hist6-
r ia. Ele nega tais alegagdes.

Fal6mos com ele sobrs
exclus6es na l inguagem de
cargos pol i t icos. E ele, talvez

sem dar por isso, revol lou-se
conlra a ideia, no entanto re-
velando oue n6o 6 verdade
que o le  n5o tenha s ido  min is -
lro por ser b6bado, um vicia-
do.

"Sou teimoso, lui  sempre
teimoso", disse ao rep6rter,
rebalendo islo tudo no con-
texto oositivo, um contexto
motivador tamb6m A ci6ncia,
sobreludo na descoberla da
novidade. Neste ponto, al i6s,
os seus alunos alegam que
revo luc ionou o  ens ino  da
Hist6ria na Univers'rjade Pe-
dag6gica. O meu esplr l to
crttlco tem abalado tamb6m
o par t ldo  (Fro l lmo) ,  d iz ,
acrescentando que tal postu-
ra srradamente 6 enouadra-
da numa rebeldia que n6o
existe, tanlo assim que ele
considera que o pals precisa
da Frel imo, uma organizagdo
que vale pelo projecto politi-
co  o  econ6mico  t ragado
desd€ os momenlos da luta
armada.

Garlos Machili, historiador
e homem, hoje comoontem, 6
homem do mundo, do seu
lempo, Na especial idade 6
adepto  de  homens como
Liesegang, Jos6 Kapela (So-
ares Martins), Ant6nio Sopa e
CAndirjo Teixeira.

No p lano in te rnac iona l ,
confessa amores pelos se-
gu in tes  c ign t is las  soc ia is :
Leonard Ngongo (Botswana),
Aly Mazrui (K6nia), Kaniki
(Tanzan ia)  e  D.  Chana iwa
(Zimbabwe).

O seu maior prazer na vida
6, como diz, aprender com og
estudantes. Gosta de cari lde
peixe, ele que 6 da civi l izagAo
do peixe.

Machil i  6 casado, apesar
ds considerar as mulheres
autEnticos dom6nios qr e s6
nos {azem perder, no entanto
mais que o sentido duma per-
da comum. suroreondenle-
menl€ transcsndente". fl


