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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho enquadra-se no âmbito dos estudos da cadeira de Literatura 

Moçambicana, do Curso de Especialização de Longa Duração em Língua Portuguesa e 

Literaturas de Expressão Portuguesa da Universidade de Aveiro. 

Pretendemos com este trabalho, entre vários objectivos, dar o nosso contributo científico 

no âmbito do estudo da Literatura Moçambicana e, especificamente, interpretar o conto 

“Hamina ‘faz haraquiri’ nos templos da Rua Araújo”, do escritor e poeta moçambicano José 

Craveirinha, e identificar nele alguns indicadores da ilusão de grandeza, que leva as 

personagens a enveredarem por caminhos que constituem um desvio aos padrões sócio-

culturais. A percepção desses padrões será o nosso baluarte para a identificação da 

moçambicanidade literária no conto em análise.   

Antes de procedermos à análise do conto proposto achamos pertinente apresentar de 

forma sucinta alguns aspectos inerentes à vida e à obra do autor do texto em pauta, pois 

acreditamos que esses aspectos poderão ser úteis ao nosso trabalho, na medida em que as 

realidades sócio-culturais, políticas e histórico-ideológicas vividas pelo autor empírico têm 

uma forte influência na sua escrita. Aliás, a literatura, concebida como fingimento, conserva 

uma das mais importantes propriedades do texto literário, que é a ficcionalidade, definida, 

segundo Aguiar e Silva (1984), como um conjunto de regras pragmáticas que regulam as 

relações entre o mundo instituído pelo texto e o mundo empírico. Os referentes do texto 

literário não lhe são preexistentes nem lhe são exteriores, sendo os próprios enunciados que 

os produzem. O mundo representado pelo texto literário é, pois, um mundo construído. O 

facto de este mundo ser construído não implica a sua total autonomia em relação ao mundo 

empírico. Portanto, o texto literário constrói um mundo fictício através do qual modeliza o 

mundo empírico, representando-o metafórica ou metonimicamente, instituindo, assim, uma 

referencialidade mediatizada. 

A relação entre o mundo empírico e o mundo construído pelo autor é bem evidente nos 

textos de José Craveirinha, devido ao seu carácter interventivo e a sua peculiar ligação com 

os aspectos da vida social e cultural do povo moçambicano. Esta sobrevalorização do 

homem africano, particularmente o moçambicano, é sempre concebida pelo autor do ponto 

de vista de um choque de culturas, que move as afirmações identitárias sócio-culturais e 
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políticas das suas personagens. Além da abordagem do ser humano como membro de uma 

sociedade regida por um conjunto de regras particulares, há, também, em Craveirinha uma 

abordagem existencial do ser humano, tocando o âmago da sua condição humana e o 

paradigma desta condição ao longo dos tempos. 

1.1. O autor 

José João Craveirinha nasceu em 28 de Maio 1922 em Maputo. Era filho de mãe 

africana e pai português. Começando a sua vida literária no jornalismo, colaborou com o 

"Brado Africano", "Notícias", "Notícias da Beira" e "Voz de Moçambique", tendo tido um 

papel relevante para a fundação do tecido jornalístico do país que ajudou a construir com a 

sua obra. Em 1997, foi agraciado com a Ordem Amizade e Paz concedida pelo Presidente 

Joaquim Chissano pela sua contribuição «para a libertação dos povos, o reconhecimento 

dos Direitos do Homem, o respeito das liberdades democráticas e a eliminação de todas as 

formas de opressão e humilhação». Membro da Frelimo, presidiu à Associação Africana, 

sendo ainda vice-presidente do Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa. 

Grande parte da sua poesia ainda se mantém dispersa na imprensa, não tendo sido 

incluída nos livros que publicou até à data. Outra parte permanece inédita.  

Esteve preso pela Pide, de 1965 a 1969, na célebre Cela 1 com Malangatana e Rui Nogar, 

entre outros. Tem muitas obras publicadas, sendo considerado um dos grandes poetas de 

Africa e da Língua Portuguesa. 

Da sua obra destacam-se Xigubo (1964), Cântico a um Dio de Catrane (1966), 

Karingana Ua Karingana (1974), Cela 1 (1980), Maria (1988), e Hamina e outros Contos 

(1997). 
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2. PROCESSOS NARRATIVOS  
Os processos narrativos do conto “Hamina ‘Faz Haraquiri’ nos Templos da Rua 

Araújo” apresentam marcas preponderantes do conto moderno, caracterizando-se pela 

brevidade do discurso, unidade espácio-temporal e um reduzido número de personagens e 

das acções. A dimensão semionarrativa deste conto realça a cumplicidade entre a escrita, 

como um processo rigoroso, e os aspectos sócio-culturais, caracterizados por uma série de 

rupturas e continuidades. Um dos aspectos reveladores dessa cumplicidade tem que ver 

com a presença de marcas da oralidade na escrita, que reflecte a presença de uma cultura 

baseada na tradição oral. As rupturas no âmbito sócio-cultural acabam constituindo motivo 

para o desencadeamento de rupturas no processo de escrita, através da inclusão de 

neologismos, estrangeirismos e empréstimos lexicais, que caracterizam a complexidade dos 

elementos narrativos que preenchem o enredo.    

O narrador , usando uma focalização interna da diegese, mantém uma relação 

interactiva com o narratário  e o leitor , através de uma série de interrogações que evocam 

uma pragmática narrativa que pressupõe a partilha de conhecimentos inerentes aos 

processos semióticos, narrativos textuais e extratextuais. Os intervenientes da diegese são 

personagens tipo, representando diversas camadas sociais, o que permite discorrer sobre 

o carácter interventivo deste conto na sua relação com a realidade sócio-cultural 

moçambicana. O reduzido número de acções , característico do estilo contista, contribui para 

a limitação do espaço  e do tempo .  

O espaço , além da sua função estética, também representa um conjunto inseparável 

do qual fazem parte aspectos geográficos, naturais e sociais. O espaço social , no qual se 

configuram aspectos sociais ligados à presença de tipos , é preponderante neste conto, pois 

a “Rua Araújo”, conotada com a prostituição, ilusão e a desvirtuação das normas sociais, é 

apresentada em contraste com bairro de caniço, que representa a ordem, a humildade e a 

conservação da tradição. Igual contraste é evidente entre “templos” e “cabarés”, que 

ressaltam a ilusão de grandeza das personagens que levam a vida nos meandros do 

cabaré, como lugares de degradação espiritual.  

Quanto à organização e estrutura do conto em análise, encontramos sequências 

narrativas em encadeamento, construídas numa narrativa fechada, com o predomínio da 

narração e da descrição. 
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 3. A ILUSÃO DE GRANDEZA NO CONTO “HAMINA ‘FAZ HARAQ UIRI’ NOS TEMPLOS 
DA RUA ARAÚJO” 

 

3.1. Entre a identidade cultural, emancipação e des vio 

Segundo Appiah (1997, p. 241), a obra de Craveirinha procura glorificar o africano 

através de uma constante reformulação e reflexão em torno dos interesses que movem as 

afirmações identitárias culturais e políticas. Portanto, busca a afirmação africana e 

moçambicana, levando em conta, porém, a interpenetração cultural e, por conseguinte, a 

permanente reestruturação do conceito de africanidade, explorando, profundamente, as 

relações entre literatura e cultura africana, sem cair na dicotomia do próprio e do alheio.  

A identidade é constituída por sistema de crenças, atitudes e comportamentos 

compartilhados pelos indivíduos dentro da comunidade. Exprime-se através dos modos de 

sentir, compreender e agir no mundo, que se expressam em instituições, comportamentos 

regulados, artefactos/objectos artísticos, saberes transmitidos, ou seja, é a ‘materialização’ 

da cultura. 

O texto faz alusão a um ambiente cosmopolita, que cria condições para um choque 

de culturas e, consequentemente, a dessacralização da tradição: 

 

“Hamina, come here – Hamina, anda cá – Hamina, buia aleno – Hamina, 

venez ici – e uma gargalhada feria os tímpanos da noite:…” 

 
Tendo em conta os códigos de conduta da sociedade patriarcal, a mulher é sempre 

vista como o outro imanente do homem e, por conseguinte, o género masculino é factor 

determinante na avaliação do comportamento feminino e na construção da sua identidade. 

Significa isto que a imagem de homens e mulheres é uma imagem construída pela 

sociedade, a qual determina o que eles podem ou não fazer. 

Na sociedade patriarcal, a mulher é educada para ser incondicionalmente submissa 

ao homem e preparada para uma vida restrita à esfera doméstica e a vida privada, sendo a 

esfera pública reservada aos homens.  

No conto “Hamina ‘faz haraquiri’ nos templos da Rua Araújo”, a saída de Hamina da 

esfera doméstica para a vida pública é vista como um desvio às normas sócio-culturais. 

Esse desvio resulta numa atitude de desprezo e negação por parte da sociedade. A saída 

da “cintura de caniço” para os “templos da Rua Araújo” constitui um verdadeiro haraquiri, um 

suicídio “voluntário”. Se esse suicídio se reflecte na degradação física, que a deixa 
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“estendida na cama…Cama de gravar para sempre”, também o será no âmbito das relações 

sociais, na medida em que lhe é retirado o direito à identidade sócio-cultural: “Quem fez 

Hamina? Quem ensinou Hamina? Quem mandou Hamina? Quem chupou Hamina?” 

Ninguém a assume, ninguém se identifica com Hamina. A sua rejeição resulta na sua 

coisificação: “Foi saraveja1. Foi uísque de chá. Foi vinho de água.” Ou ”Um pulmão tem rock 

n’roll lá dentro.” Os termos cerveja, uísque, vinho, rock n’roll representam a cultura alheia, 

factor de exclusão social, indicadores de crise identitária e de ilusão.  

“ …Ainda há-de vir? A tal mulher onde está? Nasceu onde? Quem é 

que viu a ela andar, rir, chorar e dar beijos?”  

           A ausência de resposta às interrogações feitas pelo narrador sugere a falta de 

identidade dessa mulher. A sua reificação, na perspectiva das relações sociais tradicionais, 

não é mais do que a queda de uma máscara que a revestia de honra e prestígio enquanto 

objecto de reprodução do núcleo familiar doméstico na sociedade patriarcal. Nesta 

perspectiva, a emancipação da mulher para o domínio público constitui um desvio e, 

consequentemente, um factor de distanciamento, desprezo e negação por parte da própria 

sociedade, que fomenta e perpetua as diferenças baseadas no género. 

 

3.2. A ironia: uma máscara que desmascara realidade s 
 

De acordo com Matusse (1998), a figura da prostituta nos textos de Craveirinha 

aparece descrita através de uma ironia que acentua o carácter trágico da sua existência. O 

conto “Hamina ‘faz haraquiri’ nos templos da Rua Araújo” não foge à regra. Ao usar este 

recurso linguístico, enriquecendo-o com interrogações bastante sugestivas, Craveirinha faz 

uma crítica a um conjunto de hábitos da sociedade e, ao mesmo tempo, procura reformular 

os conceitos de identidade cultural, que estabelecem normas rígidas do comportamento dos 

indivíduos sem, no entanto, olhar para a consistência entre as fronteiras do próprio e do 

alheio. Entretanto, torna-se importante reflectir sobre esta dicotomia, uma vez que o 

ambiente cosmopolita que caracteriza a sociedade actual exige uma reflexão profunda sobre 

o que é realmente a nossa cultura. 

                                                 
1 Cerveja. O termo “saraveja” resulta da influência das línguas bantu na pronúncia do vocábulo português 
“cerveja”. 
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O título “Hamina ‘faz haraquiri2’ nos templos da Rua Araújo” é uma marca evidente do 

recurso à ironia por ressaltar um contraste ou uma incongruência entre o que se diz e aquilo que 

realmente acontece no enredo diegético. Portanto, se a palavra haraquiri significa um suicídio 

“voluntário”, opõe-se, neste sentido, ao grito de guerra, que sugere a luta pela sobrevivência. Do 

mesmo modo, a alusão aos templos, como lugares de cultura espiritual, não é compatível com a 

prática dos vícios do cabaré, que apontam para a degradação espiritual.  

A ironia, segundo o Dicionário Aurélio, é o modo de se exprimir que consiste em dizer 

o contrário daquilo que se está pensando ou sentindo, ou por pudor em relação a si próprio 

ou com intenção depreciativa e sarcástica em relação a outrem. Este tipo de discurso, 

segundo Pires, ocorre sob três modalidades: 

• O asteísmo : quando louva;  

“Toda a gente sabia que a Hamina era rainha,…” esta exaltação contrasta com a sua origem 

humilde que é “a cintura de caniço” – bairro de caniço, arredores da Cidade de Maputo, 

habitado por indivíduos de baixa renda. 

• O sarcasmo : quando zomba;  

“Acende-se o cigarro e vai-se fumando até acabar. A beata deita-se 

fora… Pulmões também deita fora?”  

• A antífrase : quando engrandece idéias funestas, erradas, fora de propósito e quando 

se faz uso carinhoso de termos ofensivos.  

“Hamina está estendida na cama. Cama de colchão de milho; cama de 

dormir; cama de serviço; cama de não levantar mais. Cama de grevar 

para sempre.” 

O discurso irónico, como ilustra o exemplo acima, também pode conseguir os seus 

efeitos através do eufemismo e do zeugma.  

 

3.4. A ilusão de grandeza e o sentido disfórico das  personagens 
O incipit da história é marcado pela euforia sugerida pelo “grito de guerra da mulher 

de negros olhos brilhantes como dois gatos-bravos sempre assanhados contra o fumo do 

cigarro e os sons raivosos do twist e do kwela”. Essa euforia também se revela nos atributos 

de rainha, gato-bravo, dançarina de primeira, no uso de interjeições e no tom exclamativo 

                                                 
2 Segundo o Dicionário Aurélio, Haraquiri é uma modalidade japonesa de suicídio, que consiste em rasgar o 
ventre a faca ou a sabre. 
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com que se narra os acontecimentos. A exaltação da personagem Hamina através das 

expressões acima referidas também se alia ao poder dominador de Hamina em relação às 

suas “presas”, as quais não resistem aos encantos do seu corpo. “Quem dançava melhor do 

que Hamina? …Quem era capaz de fazer dois metros de marinheiro loiro ficarem um 

passarinho xindjingueritana com nembo nas asas e bico mergulhado no suco da flor 

encarnada?” A resposta é subentendida: ninguém. Há, porém, nessa passagem uma 

relativização do significado do termo “grandeza” subjacente na comparação de elementos 

extremos, que sugerem o seu carácter ilusório: dois metros de marinheiro loiro reduzidos ao 

mais pequeno dos passarinhos, o xindjingueritana. Esta marca da falsidade de grandeza 

também é dada pela coisificação de Hamina, a rainha, através do questionamento: “Quem 

fez Hamina? Quem ensinou Hamina? Quem mandou Hamina? Quem chupou Hamina?” e a 

resposta: foi saraveja. 

O consumo de produtos de marcas sofisticadas como sinónimo de ostentação e 

grandeza contrasta com o efeito produzido por estes, como indicadores de ilusão: 

”A marca é Lucky Strike, Nilos, LM, Havano, etc. Vamos fumar os cigarros e 

lançar o fumo pelo nariz e pela boca... Pulmões também deitam fora?” 

Ou ainda:     

                       “Um barril de Uputo encheu as cabeças no cabaré, foi twist, foi samba, foi 

rock, foi kwela. Mas foi tudo mentira.” 

A expressão “ Mas foi tudo mentira” também se pode traduzir por mas foi tudo ilusão. 

A dura realidade da falsa grandeza é-nos apresentada com a imagem de Hamina estendida 

na “cama de grevar para sempre.” Nesta passagem ressalta-se a imagem trágica da “rainha” 

estendida na “cama de colchão de milho” que a coloca na mais humilde condição que marca 

o percurso disfórico da sua vida.  

A passagem da euforia para a disforia também sugere a ilusão do trabalho da 

personagem Daico, que ganha a vida no cabaré. Uma vida que, na medida em se ganha 

pela satisfação das necessidades biológicas, vai perdendo a sua dimensão humana: “ Daico 

não responde com a boca. A boca de Daico está na ponta dos dedos”. O seu valor é visto 

apenas no seu talento como o substituto de instrumentos musicais “E Daico mexe os dedos. 

Cada movimento é uma côdea de pão. Cem movimentos um prato de arroz.” Mas “Daico 

todos os dias morre um bocadinho ali …”  
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4. CONCLUSÃO  
 

A dimensão semionarrativa deste conto realça a cumplicidade entre a escrita, como 

um processo rigoroso, e os aspectos sócio-culturais, caracterizados por uma série de 

rupturas e continuidades. Um dos aspectos reveladores dessa cumplicidade tem que ver 

com a presença de marcas da oralidade na escrita, que reflecte a presença de uma cultura 

baseada na tradição oral. As rupturas no âmbito sócio-cultural acabam constituindo motivo 

para o desencadeamento de rupturas no processo de escrita, através da inclusão de 

neologismos, estrangeirismos e empréstimos lexicais das línguas locais, que caracterizam a 

complexidade dos elementos narrativos que preenchem o enredo. Nesta perspectiva, o 

significado do conceito de “grandeza” está ligado a factores de ordem sócio-cultural, que 

definem o sistema de valores partilhado pelos indivíduos que vivem na mesma sociedade.  

Tendo em conta que nas sociedades patriarcais as mulheres e os homens são 

educados de formas diferentes quanto aos seus papéis sociais tanto na esfera privada 

doméstica como na vida pública, a inversão ou troca desses papéis é vista como um desvio 

às normas sócio-culturais. Esse desvio resulta numa atitude de distanciamento, desprezo, 

negação por parte da sociedade e, por conseguinte, a coisificação dessas personagens.  

 A reificação dessas personagens, em virtude do desvio em relação aos padrões 

sócio-culturais, mostra-nos que os atributos de grandeza e prestígio social não podem existir 

fora das balizas normativas da sociedade delimitadas pela cultura. 

 Uma das características marcantes do conto “Hamina ‘faz haraquiri’ nos templos da 

Rua Araújo” é o seu carácter didáctico-moralizante. Esta característica é sugerida pelo 

percurso das suas personagens da euforia para disforia (sentido de degradação), em que se 

revela uma situação inicial equilíbrio para uma situação de falta – uma narrativa de tipo 

descendente.  
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