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1. Elogio da incomodidade 

      (Prefácio de Paulo Granjo) 

 

Este é um livro incómodo, escrito por um moçambicano 
incómodo. 

O que, diria eu, é uma bênção para o leitor e para o país a 
que se referem as reflexões e análises que Carlos Serra aqui 
nos apresenta. 

Permitam que me explique. 

É muito cómodo, claro está, vivermos e olharmos para o 
mundo à nossa volta repetindo, a cada acontecimento 
desagradável ou perturbador com que nos cruzamos, algumas 
justificações prontas a usar, que parecem explicar de forma 
simples e tranquilizadora a superfície daquilo que vemos. Esta 
coisa aconteceu porque as pessoas são irracionais ou não 
sabem viver numa cidade, aquela ali porque se trata de algo 
natural ou porque sempre foi assim, aqueloutra porque 
interesses ocultos manipulam as pessoas, porque não se 
pode fazer melhor, ou porque “o moçambicano é assim 
mesmo”. Justificações como estas têm ainda a cómoda 
vantagem de as ouvirmos ser repetidas por muitos outros à 
nossa volta, acabando por nos parecerem explicações de 
mero bom senso e uma confirmação do nosso próprio bom 
senso. Com um pouco de sorte, as justificações desse tipo até 
nos podem permitir ignorar os tais acontecimentos que nos 
perturbam, seja porque eles nos passam a parecer algo que 
faz parte da ordem natural do mundo, seja porque nos 
passam a parecer irrelevantes e fora da nossa respon-
sabilidade. E podemos, comodamente, não pensar mais nisso 
- e menos ainda fazer alguma coisa. 

Se somos cientistas sociais, o mais cómodo é, também, irmo-
nos especializando naqueles temas que vão estando em 
destaque nas agendas de pesquisa internacionais, por aqui 
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evidenciados através do súbito pulular de projectos 
financiáveis e de consultorias que, quantas vezes, têm até a 
cómoda gentileza de fornecerem já a conclusão desejada, 
subentendida ou explicitada no caderno de encargos. 
Entrados nesse cómodo terreno, é igualmente mais cómodo 
mantermo-nos nele, evitando incursões por assuntos 
arriscados, polémicos e conflituais que, para cúmulo, possam 
ser sensíveis e desagradáveis para os poderes instalados. Ou 
até, se necessário, dizer acerca desses tais temas difíceis 
aquilo que julgamos que alguma pessoa importante ficará 
satisfeita em ouvir-nos dizer.  

Tudo isto é cómodo. Bem mais cómodo, certamente, do que 
pormo-nos a questionar, a analisar e a estudar questões como 
as que são abordadas neste livro. 

Tudo isso é cómodo, dizia, mas tudo isso tem um preço. 

No segundo quartel do século passado, o intelectual e 
activista italiano Antonio Gramsci foi cunhando, durante o seu 
encarceramento como prisioneiro político, a ideia de 
“hegemonia”.1 Ao longo das últimas décadas, temos ouvido 
muitos cientistas sociais e comentadores de todos os tipos 
encherem a boca com essa palavra, dando-lhe embora um 
sentido limitado e para o qual já existia uma outra expressão: 
“supremacia”. Um sentido limitado, quase um desperdício 
semântico, porque o sucessivo burilar da noção de hegemonia 
por parte de Gramsci - à medida que ia necessitando de a 
utilizar como ferramenta analítica - desembocou em algo bem 
mais relevante e útil, para olhar e pensar o mundo, do que 
uma palavra mais fina para designar “supremacia”. 
Hegemonia queria simultaneamente dizer, no final desse seu 
percurso, a reprodução e legitimação do domínio de um grupo 
com base no convencimento dos subalternos através de 
meios ideológicos e, por outro lado, a aceitação e integração 

                                                 
1  Gramsci, A. (1999-2002) Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 6 vol. 
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pelos subalternos, na sua própria ideologia, da ideologia dos 
dominantes - que justifica e legitima a dominação de que 
estes gozam e de que os subalternos sofrem. 

Digamos que é devido à hegemonia - nesses sentidos 
atribuídos por Gramsci - que são mulheres quem ensina as 
mulheres mais novas a submeterem-se aos homens, que 
ouvimos pessoas que não têm o suficiente para viver 
papaguearem que “sempre houve ricos e pobres”, que se 
atribua a riqueza à inteligência e empenho dos ricos e a 
pobreza à estupidez e preguiça dos pobres, ou que a ideia de 
“raça” e a diferenciação quotidiana em função dela ainda 
continuam a ser tão relevantes, em países há décadas 
libertados de regimes racistas. 

Uma das consequências desse processo de hegemonia está 
lapidarmente expressa na frase de Steve Biko que o autor 
deste livro tem afixada no seu blog: “A mais potente arma nas 
mãos do opressor é a mente do oprimido.” 

Outra consequência é especialmente importante num país 
como Moçambique, em que as pessoas estão submetidas a 
dois diferentes efeitos de hegemonia - por um lado, à pressão 
hegemónica dos países mais ricos e de matriz cultural euro-
americana e, por outro, à pressão hegemónica dos grupos 
dominantes locais, decorra ela do poderio político, do 
económico ou da “tradição”. É que encarar os acontecimentos 
desagradáveis lançando mão, comodamente, dessas “ideias 
pronto-a-vestir” de que Carlos Serra também nos fala nas 
páginas deste livro, contribui para esconder as suas causas, 
para baralhar as suas lógicas, para desresponsabilizar os 
vários grupos dominantes - culpabilizando os dominados, o 
“exterior” ou a ordem natural do mundo. Contribui, afinal, para 
reproduzir e legitimar as relações de dominação e de 
desigualdade. E se, em vez disso, tentamos olhar para o lado 
e ignorar esses acontecimentos desagradáveis, o resultado é 
semelhante, pois o silêncio da sua fingida inexistência está já 
ocupado pelos hegemónicos lugares-comuns que, nesse 
caso, nos limitamos a não verbalizar. 
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Não deixa de ser verdade que os cientistas sociais e restantes 
intelectuais que olham para o lado e se continuam a dedicar 
apenas aos temas financiáveis das agendas internacionais, à 
medida que à sua volta ocorrem vagas de linchamentos, 
levantamentos populares, agravamentos das assimetrias 
sociais e das condições de vida da maioria, iniquidades 
praticadas em nome da tradição ou da modernidade, estão no 
seu direito de ficarem acantonados no seu cantinho. Como 
pessoas que são, estão de facto no direito de se centrarem 
naquilo que consideram ser os seus interesses, de buscarem 
assegurar o que consideram melhor para si e para os seus e 
de, para o fazerem, se resguardarem comodamente - 
seguindo apenas os caminhos sem riscos nem desafios já 
trilhados por quase todos os outros e evitando temas 
polémicos, politicamente sensíveis e que lhes possam trazer 
dissabores. 

Mas, mais uma vez, isso tem os seus custos. Se as pessoas 
que tiveram oportunidade de aprender e de adquirir as 
ferramentas científicas que lhes permitem analisar as causas, 
dinâmicas e consequências dos fenómenos sociais para lá 
das aparências superficiais, dos lugares-comuns e das auto-
justificações, não os utilizarem para analisar os problemas 
com que se confronta a sociedade, esses problemas não 
serão compreendidos para lá, precisamente, da superficia-
lidade dos lugares-comuns. Ao não serem compreendidos, 
não poderão ser resolvidos nem minimizados de forma eficaz. 
Pior ainda, aquilo que é habitual quando os problemas não 
são combatidos, ou o são com base em preconceitos, é que 
eles se agravem e induzam outros, ainda mais complexos e 
graves. 

É contra tais custos que se torna tão valiosa a capacidade de 
Carlos Serra nos incomodar. 

Afirma-se frequentemente, com bastante leveza e razoável 
exagero, que os livros nos dizem mais acerca do seu autor do 
que sobre os temas abordados. Também no caso deste livro 
seria um abusivo exagero afirmá-lo. Mas não hesito em 
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declarar que, na sua leitura acessível e diversidade temática, 
ele é um eloquente repositório da postura que Carlos Serra 
mantém na vida e nas ciências sociais. 

Trata-se de um homem incomodado com as crescentes 
assimetrias sociais, com vidas concidadãs vividas no fio da 
navalha, com a violência (a do rio, mas também a das 
margens que o comprimem, conforme tantas vezes cita), com 
as justificações superficiais e desresponsabilizadoras, com a 
irrelevância a que são votados os mais desafortunados. Trata-
se, suspeito-o, de um homem incomodado com o carácter 
incómodo que foram assumindo os valores de equidade e 
justiça social que nortearam a luta pela independência e 
nortearam a ideia daquilo que o país deveria vir a ser. 

É também um homem que partilha a incómoda ideia de que 
os cientistas sociais têm responsabilidades perante a 
sociedade e que, para além dos temas das agendas 
importadas, deverão estudar e analisar aquilo que se passa 
diante dos seus olhos. Sobretudo se é de problemas, 
conflitos, tensões que se trata. 

Mas é, ainda, um homem que não se limita a “achar que”, 
antes praticando aquilo que apregoa. Pratica-o em pesquisas 
académicas clássicas e pratica-o em directo, sem rede e de 
peito aberto à crítica e ao debate público que suscita, naquele 
seu blog que é carinhosamente crismado, por muitos dos seus 
leitores, como “Rádio Maputo”. 

É, de facto, no Diário de um Sociólogo – espaço onde 
nasceram os textos deste livro - que milhares de leitores, 
moçambicanos e estrangeiros, melhor se sentem informados 
daquilo que se passa em Moçambique. Mas é também aí, e 
muitas vezes apenas aí, que os acontecimentos, fenómenos e 
problemas socialmente relevantes e incómodos (a par de mais 
alguns, que de outra forma se teriam tornado em não-
questões, por efeito dos processos de naturalização e 
hegemonia), são levantados, abordados, analisados e 
escalpelizados, em interacção com os leitores. 
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A lista é impressionante e corresponde, afinal, ao índice deste 
livro. Permitam-me lembrar, contudo, que ela vai dos 
linchamentos às liturgias políticas, do Setembro de 2010 à 
condição dos cientistas sociais, das desigualdades econó-
micas às representações do género e da africanidade, das 
violências sociais aos boatos e crenças significativos, da 
manipulação da história à marginalização da pobreza. 

Ora as abordagens de Carlos Serra a temas e fenómenos 
como estes incomodam a paz podre do ”não vamos pensar 
nisso”. Não pensar e não falar porque, dizem uns, essas 
coisas são muito complicadas e só se pode discuti-las depois 
de amplas recolhas de dados, que não têm qualquer intenção 
de algum dia vir a fazer. Ou porque, contrapõem outros, tudo 
isso é já claro, bastando os tais lugares-comuns prontos a 
usar para que compreendamos o que se passa. Ou ainda 
porque, ameaçam terceiros, falar de fenómenos desagradá-
veis é lançar gasolina sobre o fogo - como se, conforme 
comentava com ironia o meu colega Emídio Gune, um médico 
estivesse a espalhar uma doença por dizer a um paciente que 
ele a tem. Ou finalmente porque, sussurram muitos, falar de 
fenómenos sensíveis pode desagradar a quem manda. 

O nosso autor confrontou alguns desses raciocínios e 
atitudes, não atribuindo a outros deles a dignidade 
merecedora de resposta.  

Independentemente de tais incomodadas críticas, é evidente 
que os efeitos do seu labor têm um valor social incalculável. 
Ao expor e abordar com seriedade analítica esses assuntos, 
Carlos Serra abana e faz ruir a cómoda possibilidade de os 
ignorarmos, ou de os encararmos à luz da displicência dos 
lugares-comuns, caso prezemos a nossa integridade 
intelectual e cidadã. Ao mesmo tempo demonstra, pelas 
próprias análises que faz, que tais questões podem ser 
abordadas de forma aprofundada, séria, e em respeito pelos 
critérios científicos. 



 

 13 

Claro está que, onde há duas cabeças de cientistas sociais, 
haverá certamente duas sentenças, por vezes complemen-
tares, por vezes antagónicas. Também o leitor poderá concor-
dar ou não com cada uma das análises e conclusões que se 
sucedem ao longo deste livro. Mas de duas coisas poderá 
estar certo: uma, da honestidade intelectual com que essas 
análises foram feitas; outra, de que mais vale haverem duas, 
cem ou mil sentenças acerca de um problema relevante do 
que não haver nenhuma, por nos termos resguardado na 
nossa comodidade e ninguém se ter dado ao trabalho de nos 
incomodar. Não sei, aliás, se o mais importante é concordar 
com o autor, ou ter sido por ele incomodado a pensar nesses 
assuntos e a fazê-lo com profundidade, seriedade e espírito 
crítico. 

Daí decorre, afinal, um outro valioso efeito do trabalho de 
Carlos Serra e da incomodidade que ele suscita. 

Com uma carreira docente que praticamente acompanha o 
Moçambique independente e que assistiu à formação e 
consolidação de um já numeroso conjunto de cientistas 
sociais de elevada qualificação e potencial, não se limitou a 
ensinar aos seus alunos autores que pudessem cómoda-
mente papaguear. Procurou instigar-lhes a autonomia e a 
capacidade crítica e analítica, aplicadas a questões social-
mente relevantes, com os pés bem assentes na aprendi-
zagem do terreno e em conhecimentos teóricos, entendidos 
como ferramentas do ofício de quem quer compreender, e não 
como receitas que substituem o processo de compreensão. 
Essa preocupação, tão bem expressa no capítulo 76 deste 
livro, “Riscos espreitando os jovens cientistas sociais moçam-
bicanos”, tem sido prosseguida, de forma eventualmente 
ainda mais intensa, na orientação dos jovens investigadores 
que foram colaborando nas suas pesquisas, no Centro de 
Estudos Africanos. Quero crer que essa incómoda acção de 
décadas sairá, em numerosos casos, vencedora dos cómodos 
riscos contra os quais o autor nos alerta. Mas estou certo de 
que, em cada novo sociólogo livre que venha enriquecer o seu 
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país, abordando com profundidade e seriedade problemas 
relevantes da sociedade moçambicana, estará uma quota-
parte da herança de incómoda acção e exemplo de Carlos 
Serra. 

No entanto, ao sair das fronteiras da universidade e discutir 
com o público as suas “notas de reflexão e pesquisa”, como 
lhes chama, o nosso autor alargou a sua herança bem para lá 
do espaço académico. Alimentando incansavelmente o seu 
blog, sempre aberto ao debate, ele instiga muitos e muitas, 
jovens e menos jovens, com formação superior ou sem ela, a 
não se contentarem com a comodidade das desculpas fáceis 
e dos lugares-comuns, da desresponsabilização social e da 
resignação. Instiga-os a serem mais exigentes consigo 
próprios e com os outros. Instiga-os, afinal, a serem mais 
livres e cidadãos. 

É caso para pedir: “Continua a incomodar-nos, Carlos!” 

 

 

Paulo Granjo 

Antropólogo e investigador do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa   
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