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rando os fongos ano3 do luz nos olhos, em lngulos
dlversos c na obsesslva br;sca do conheclmenlo.
EslecldadSoquoomundoacolhar,,6amlgodaHlst6rla,vlve
com ela, sanha com ela, fiazqua,;o tudo com ela.
Hole, norreado Rellor da Unlversldade Pedag6glca, por
despacho presldencial, Machlll nao sa erceds orn inlmos,6
mu ilo slmples, urr.J ssp{cla de crlanga desejosa em croscar,
em faeer o quo os adullor tazsm. tdulto humltdomenle.
Qonversa-se mm esle homorn, c16crnquenlag quatro
anos de idada,e o tempo pira
de cerleza.De discursofluido,
t5o simples como o sontido
d u m a o e r s o n a l i d a d ac o m - ,
"barbas".f eitasnas escolasds
McgambQue,em universrdados europoiase em v6rias"aldeias" desle mundo, ele sabe
@nvorsar.
Comeqa o di6kgo com o
repdrter moslrando-lheas
rnAos.O qrla tu reparag noslas rnios *5o calos, acabo
do chegar da mlnhe
maehamba, eu sel trabalhar
a terra colt anxada, eis ;r primeiraconfid6ncia.
Despia, assim, o "pedago'
da chamada personalirlade
estatutAria,que formalizaponlos de vista. Ele, e mmo mais
larde diria, desburccratiza a
vida, com vista a lacilrtara sua
expressSo, enobrecendo e
simplilicandolamb6m o sentindo da sua exoress6o aos
viventes.
Carlos Machili,agora reilor
da UniversidadePedag6gb4
6 um prolessor de Hist6ria.E
caso raro dum professor que
gosta da prolssio, nas condiqoes do seu rebatimenlo no
pais, falandode vantagensdo
seu magist6rio;enfim,da sua
tonaiidadehumana.
Nasceu no dia vinle e cinco
de Maio ds 1942. em
Messumba, distrilo de Lago,
provincia do Niassa. O seu
pai, Wiltord Machili, foi
catequistae a m6e, Neema
Chipembere,p€rlencoua uma
familiafamosa do vizinho
Maiawr,pois tinha em Henry
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Niassa
Namoula e no
col6gid Vascodabama (somin6rioMenor),o nosso ontrevistado osludou de 1959/
63 para padra por proposta
dos padres da consolata.
Q liceu ia at6 ao qu-intoano
o.em Nampulan6o p6rjs con'
cluir a instrug6o.
h,lachiliconcluiern 62 o terehlpembera um nfclec !uncoiro ano e visita Messumba,
damental,que foi lunoadordo
sua lerra nalal, 6m gozo de
Malawi Congress Party, um
tririas sscolares.E por um triz
partidoligadodosquerda,rnais elo nho vai ATanzaniapara
lardo sulocado por Kamuzu instrugSopolfticaemilhar.pois
Banda.
a Frelimoiniciarai6 o rscrutaAt6 ms dozasseis anos,
nrento de marrcebospara as
Carlos Machili viveu em
filsiras da luta pela libertagSo
Messumba.Passoua infArrcia nacional.
nesla terra, no quadrodas priEle rocorda-se,a esse Issva@es da 66nca € no contsxto
peilo, de Matias Juma, que
do cohrnialismoporlugu6s. De
combinaracom elopara avan1951 a 1955 estudou na Escogar€m, rnas qu6 partirahoras
la PrimAriadeS5o Bartolomeu, a n t e s d a s u a c h e g a d a a
nesta localidade.
Niassa.Curiosamsnle,era um
Concluida a inslruqSopridos recrutadores o pai de
m6ria, devia aviar as malas
BrazAo Mazula, o raitor da
rumo ao Malawi para prosssUniversidade
Eduardo
quiros estudos,mas quiso pai
Mondlane(UEM).
que no lugar dele fosse o irPerdl uma honrosa
cuja revbic foifeilapor Machili.
m5o maisvelho.Ele tinhaque
oportunldade da partlclpar,
Esles padres estiveram ligaaguardar por uma posterior de atmas na m6o, na luta
dos, de certa lorma, i luta de
oporlunkJade.
armada, fincou ele, sorriden- !ibertagio nacional.
Assim,e para que o adolss- t€.
Foi desta,assim,que o hiscenie nao se oerdessg no
No ano seguinte, 1963, loriador iniciou uma acliva
mundo da vida f6cil, dos droMachili deixa Mogambique militAncia no processo de luta
gados, dos marginais, enfim
com destino A Europa, conpela autodeterminag6odos
de classes conotadas com
crstamenle Portugal, onde
seus concidaddos, uma vez
desvios sociais,o pai mandouduranlg tr6s anos acabou o
que perderaa oportunidadede
-o a Massangulo, concrela- liceu, conqubtando para o
si
faz6-lo pela via das armas.
mente A escDlade artss e o([- diploma correspondente ao
Lulavaassim alrav6sda canecios local. Foi aqui onde t.le
s6tirnoano.
ta.
aprende, segundo suas pr6Em 66 part€ para h6lia, isto
Conla-nos que foi mssmo
prias palavras, a lrabalhar a
para fazer um ano de novicia- n a l t 5 l i a , o n d s u s a n d o o
madeira.
do, uma esp6ciede'preparapseud6nimode Sanadl iniciou
Na vordade, o destino trat6rio" ao ingressona congre- u m a c o l a b o r a g S o c o m o
cara i6 a lrajecl6ria do entao
gaqao. J6 no ano seguinte, Corrlare de la Serra, um dos
menino.A deslocag6oao Mainicia os sstudos de Filosofia maisprestigiadosjornaisitalialawivisandoos estudosnunca
na UniversidadeGregoriana, . nos. Neste 6195ode inlormamais veio a ocorrer, n6o
onde paralelamenlsA lormag5o ele reportava epis6dios de
obstanle o irm6o mais velho
tura universil6ria,desenvolve Itrlae queslionavapela negalinao ter ido para l5 estudar, conlaclos com os padres
va o s€nlido do colonialismo
mnformo o desejo do'!elhoMondin, Terutse, Teodori e
em Alrica.
l€".
C6sar Berluli.este 0hinp auA oermanOnciana UniversiCarlosMachilidiz que peslor do conhecido livro Cruz e
dade Gregorianafoi at6 ao nlsoalmontequis 16 ir, rnas na
Espada em Mogamblque, vel de mestrado, tendo mais
tarde s€ candidatado para
doutor. JA em 1970, Carlos
Machili deixa o seminArio,
abandonandoa lormalurapara
padre, pofianlo. No mesmo
ano, ingressana Universidade
de Roma,para estudarCi6ncias Politicas.Em 75 consegue
uma licenciatura no ramo,
lranslerindo-sedepois para a
Universidadede Bolonha, bcal onds em 77 se doulorou.
De relerir que de 1974m
Machilifoi 1eassislenleda cadeira de fiist6ria das lnsliluigoes politicas africanas e de
antropobgia cuhuraldos professores Anna Maria Gsntili
(historiadora)e Bernardo
Bernardo,este 0himoconsiderado at6 ao momenloo antropologo que del6m_o malhor
conhecimenloda Africa Austral.
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deve situar-se entre o simpl€s e o c(xnpoilo,

moderadamente"

O HISTOHIADORE O
HOMEM
O ciclo europeuna traiecl6ria deste homemlerminacom

o douloramento,pelo menos
em lermos acad6micps.
Em 77 ele regressa a
Mogambique,um pals independenlej6, valendoo adjectivo mais do que uma licenga
hist6rca, pois o colonialismo
para o historiador significou,
tamb6m, o sil6ncio do nosso
valor, em diferentesvertsntes.
No solo p6trio, trabalha no
Minist6rio da EducagSo at6
1990, tendo depois passado
paraf uncionArioda UNESCO,
onde chegou mssmo a exercer fungOes de Secret6rio
Executivo da respectiva comiss6o nacional.
De 1980 a 90 desempenhou fung6esde professorde
Hisl6ria como eventual na
Josina Machel e de 93/95 dsu
aulas de Hist6ria Geral na
UEM, em regimede acumula96o.Recentemontefoi nomeado Rehorda UniversidadePedag6gica, onde tamb6m 6
docente da cadeira de Hist6ria de Africa.
Carlos Machili, adepto lerrenho do Ferrovi6riode Maputo, clmo tez questao de
dizer logo ao rep6rter, ele
nuncafahaaosicgosque esta
equipa realiza nos diferentes
camPeonatos.
lniciando assim a conversa, e revelando-seum inleleclual ssm medo da enxada (falAmossobre isto logo no inicio
do lexlo), Machili manifestou
a tentaliva de moslrar-se um
homem @mum, qu6 pouco
ou quase nada ligaa oslenlag6es acad6micas.
Os seus gestos s5o simples, mas no rosto aparecsm,
por vezes, pequenas rugas,
as quais s6o vistaspelos seus
alunoscomoresuhanlesduma
revohasilenciosacoma hist6ria. Ele nega tais alegagdes.
Fal6mos com ele sobrs
exclus6es na linguagem de
cargospoliticos.E ele, talvez

sem dar por isso, revollou-se
conlra a ideia, no entantorevelando oue n6o 6 verdade
q u e o l e n 5 o t e n h as i d om i n i s lro por ser b6bado, um viciado.
"Sou teimoso, lui sempre
teimoso", disse ao rep6rter,
rebalendo islo tudo no contexto oositivo, um contexto
motivadortamb6m A ci6ncia,
sobreludo na descoberlada
novidade.Nesteponto,ali6s,
os seus alunos alegam que
r e v o l u c i o n o uo e n s i n o d a
Hist6ria na Univers'rjade Pedag6gica. O meu esplrlto
crttlco tem abalado tamb6m
o partldo (Frollmo), diz,
acrescentandoque tal postura srradamente6 enouadrada numa rebeldia que n6o
existe, tanlo assim que ele
consideraque o pals precisa
da Frelimo,uma organizagdo
que vale pelo projecto politico o econ6mico tragado
desd€ os momenlos da luta
armada.
Garlos Machili, historiador
e homem,hojecomoontem,6
homem do mundo, do seu
lempo, Na especialidade 6
adepto de homens como
Liesegang,Jos6 Kapela (Soares Martins),Ant6nio Sopa e
CAndirjoTeixeira.
No plano internacional,
confessa amores pelos seguintes cigntislas sociais:
Leonard Ngongo (Botswana),
Aly Mazrui (K6nia), Kaniki
( T a n z a n i a )e D . C h a n a i w a
(Zimbabwe).
O seu maiorprazerna vida
6, comodiz,aprender com og
estudantes.Gostade carilde
peixe,ele que 6 da civilizagAo
do peixe.
Machili 6 casado, apesar
ds considerar as mulheres
autEnticos dom6nios qr e s6
nos {azem perder, no entanto
maisque o sentidoduma perda comum. suroreondenlemenl€ transcsndente". fl

