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Resumo:  
João José Craveirinha, em sua poética, confirma alguns dados inscritos desde o início da 
colonização de Moçambique. No itinerário de seus poemas podemos seguir a linha definidora 
de suas opções, como a luta em prol dos valores culturais e raciais, bem como a luta contra a 
desigualdade social provocada pela empreita colonialista e, sobretudo pela valorização da 
língua enquanto processo de concretização poética. Em sua poética, Craveirinha traz uma 
tensão enunciativa de vozes silenciadas de uma Moçambique colonizada, sofrida, sobretudo 
injustiçada. O poeta faz de suas poesias uma arma de intervenção, de denúncia e protesto, 
mostrando a condição humana, pois ao enunciar, rompe as “barreiras”, nesse sentido, a 
importância desse escritor, torna-se relevante na organização da libertação e do 
reconhecimento do negro como sujeito na história. Com isso, o objetivo deste trabalho é 
observar como o subúrbio se ressignifica na poética, como cidade e subúrbio são diretamente 
ligados, pois, o subúrbio é um espaço que se constitui dentro da cidade, que é considerada por 
Macedo (2007) como espaço literário, como lugar de encontros e desencontros. Assim, em 
Craveirinha temos esses espaços contradizendo-se, em que os contrastes são evidentes e 
marcantes, e constitutivamente refletem como pano de fundo dos poemas que serão 
trabalhados. Assim, uma vez que o bairro de cimento é visto como lugar de exploração, de 
sofrimento, de denúncia, de crítica ao regime colonial, analisaremos como estes espaços 
(cidade/subúrbio) se tornaram matéria poética.  
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CRAVEIRINHA: 
space as a means of representation 

 
 

Abstract:  
João José Craveirinha, in his poetics, confirms some inscribed data since the beginning of the 
colonization of Mozambique. In the itinerary of his poems, we can follow a defined line of his 
options, as a struggle for cultural and racial values, as well as a struggle against social 
inequality provoked by the colonialist enterprise and above all by the valorization of the 
process of poetic concretion. In his poetics, Craveirinha brings an enunciative tension of 
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silenced voices of a colonized Mozambique, suffered, mainly injustice. The poet makes his 
poetry a weapon of intervention, of denunciation and protest, showing a human condition, 
soon breaks as "barriers", in this sense, an importance of the writer, becomes relevant in the 
organization of liberation and recognition of the black as subject in history. With this, the 
objective of this work is to observe how the suburb re-signifies in the poetics, as the city and 
the suburb are directed, wells, suburbs and a space that are constituted within the city, that is 
considered by Macedo (2007) like literary space as a place of meetings and disagreements. 
Thus, in Craveirinha, these contradictory spaces, in which contrasts are evident and striking, 
and constitutively reflect as the background of the poems that are worked. Thus, once the 
cement neighborhood is seen as a place of exploitation, suffering, denunciation, criticism of 
the colonial regime, we will analyze how these spaces (city/suburb) became poetic matter. 
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Introdução 

 

Craveirinha, em sua poética, confirma alguns dados inscritos desde o início da 

colonização de Moçambique, antes mesmo que a sua ideia de país se tornasse “realidade”. No 

itinerário de seus poemas podemos seguir a linha definidora de suas opções, como a luta em 

prol dos valores culturais e raciais, bem como a luta contra a desigualdade social provocada 

pela empreita colonialista e, sobretudo pela valorização da língua enquanto processo de 

concretização poética. 

José João Craveirinha nasceu em Lourenço Marques, em 1922. Ao longo de sua vida 

desempenhou diversas atividades como funcionário da Imprensa Nacional dessa cidade, hoje 

Maputo, capital de Moçambique, como: jornalista, futebolista, colaborou em diversas 

publicações periódicas no O Brado Africano. Considerado auto-didata foi preso pela Policia 

Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), mantendo-se na prisão durante 5 anos. Após a 

independência de Moçambique foi membro da Frente de Libertação de Moçambique 

(FRELIMO) e presidiu à Associação Africana. Recebeu vários prêmios como o Prêmio 

Alexandre Dáskalos, o Prêmio Nacional, em Itália, o Prêmio Lótus, da Associação Afro-

Asiática de Escritores e o Prêmio Camões, em 1991. Craveirinha é postulado como um dos 

mais reconhecidos poetas africanos de língua portuguesa e um dos maiores escritores de 

Moçambique. O poeta faleceu aos 81 anos, em 6 de Fevereiro de 2003, na África do Sul. 
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Na grande maioria da produção poética de Craveirinha, a cidade de concreto onde o 

poeta viveu, está ausente, sua poesia começa onde acabam as ruas asfaltadas, inicia-se e 

contextualiza no Mafalala, bairro onde o poeta nasceu e viveu.  

Seus poemas anunciam uma estética nova, a partir de textos que sugerem manifestos. 

Com isso, Craveirinha, passa em suas poesias a destacar um importante papel temático de 

origem familiar, geográfica, cultural e linguística, cujos tempos verbais situam-se no passado, 

presente e no futuro que valorizam suas raízes, levantam críticas e combatem a situação 

imposta pelo colonialismo centrado no cotidiano moçambicano. 

A força da palavra poética de Craveirinha se traduz pelo seu declarado 

comprometimento com a situação histórica, política, econômica e cultural do seu país, mas, 

sobretudo, com o compromisso firmado pela e na poesia. A transição de espaços, os traços 

marcantes da escrita de Craveirinha como: a africanidade, a busca pela identidade, a ressalva 

pela nacionalidade, tornam-se passíveis de significação em meio a produção poética do poeta, 

a partir da liberdade das palavras nos versos dos poemas, em que a reafirmação do valor do 

negro, por meio do papel temático que o poeta expressa, recria os sentidos de sua 

nacionalidade moçambicana. 

Concebemos a literatura como interação entre os mundos e ao mesmo tempo como 

possibilidade de criação e/ou recriação desses, que em Craveirinha são representados pela 

cidade e o subúrbio. Isso advém do fato da poesia contribuir para as representações de espaço, 

seres e do tempo, entre esses mundos. Podemos dizer assim, que tais interações são criadas e 

envolvem uma carga polissêmica que esta na base da poesia, tornando-a inquestionável e ao 

mesmo tempo prenhe de significação. Essas interações entre os mundos serão chamadas aqui 

de “viagem”, realizada por Craveirinha, por meio da escrita, entre a cidade e o subúrbio. E é 

por meio dessa escrita que irá engendrar uma relação entre poeta, espaço e poesia. 

Ademais, o corpus deste trabalho é a coletânea inicial de Craveirinha, Manifesto, e 

sua primeira edição era composta por treze poemas: “Manifesto, Msaho de aniversário, 

Imprecação, Poema do futuro cidadão, África, Ode a uma carga perdida num barco 

incendiado chamado Save, Chigubo, Subida, Mulata Margarida, Sambul, Grito Negro, Sangue 

de minha mãe, Hino à minha terra”. Conforme observa Leite (199, p. 26), dentre esses, temos 

alguns poemas que apresentaram “maior fôlego e um forte cariz intervencionista”. Esta 

coletânea de poemas, Manifesto, tem como texto de abertura o poema intitulado também 



                  Revista Panorâmica On-Line. Barra do Garças – MT, vol. 23, 
p. 118 - 128, jul./dez. 2017.  ISSN - 2238-921-0 

 

 

 121 

“Manifesto”, o último poema é “Hino à minha Terra” e ocupando um lugar central temos o 

poema “Xigubo”, poemas estes, que fizeram parte de um trabalho de conclusão de curso. No 

presente trabalho nos propomos a trabalhar a obra como um todo. 

 

 

1 Craveirinha: o espaço como meio de representação 

 

Falar da literatura de Moçambique, sobretudo aquela produzida no período colonial, 

acolhe a ideia de retomar as condições materiais e culturais da sociedade moçambicana desse 

período ou parte desse período, com o intuito de observar como se estruturou a criação 

literária em um espaço dominado pelo regime colonial português, pois como postula Maquêa 

(2007, p. 46): “A literatura moçambicana surge da valorização das coisas do país, de um corte 

ideológico que tinha no horizonte um país livre e independente”. 

Em seus poemas, Craveirinha destaca um importante papel temático de origem 

familiar, geográfica, cultural e linguística, como dito anteriormente. Ressalta ainda o espaço 

de valorização do negro fundido ao eu poético (poeta, espaço e poesia) seus poemas levantam 

críticas e propõe um combate à situação imposta pelo colonialismo centrado. Empreita esta 

que provocou verdadeira modificação no campo cultural daquele país e que serviram como 

caminho inspirador para vários poetas contemporâneos e posteriores a ele.  

Em vários poemas de Craveirinha o espaço é tomado como matéria poética. Esses 

espaços comparecem relacionados do cotidiano das pessoas que vivem à margem da 

sociedade. O interessante é que o espaço representado, não no centro (cidade de cimento), 

mas nas ruas sem asfalto, no Mafalala, lugar onde a poética de Craveirinha em meio ao 

constante trabalho com a linguagem toma forma, a ponto de extravasar o limite local, em que 

a vida (os relatos do cotidiano) e a obra do poeta, estão concomitantemente presentes em seu 

projeto de criação em meio o período de colonização de Moçambique, pois, lembramos aqui 

de Fanon (apud Macedo, 2002) que discute em seu texto “Os condenados da Terra” a questão 

da cidade colonizada: 

 
A zona habitada pelos colonizados não é complementar da zona habitada 
pelos colonos. Estas duas zonas se opõem, mas não em função de uma 
unidade superior. [...] A cidade do colono, uma cidade sólida, toda de pedra e 
ferro. É uma cidade iluminada, asfaltada. [...] A cidade do colonizado [...], 
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um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. [...] Um mundo 
sem intervalos, onde os homens estão uns sobre os outros, as casa unas sobre 
as outras.  (p.70). 
 

Diante dessa observação, podemos afirmar que é a partir da “cidade do colonizado”, 

conforme citação, que a poética de Craveirinha vem denunciar o colonialismo e recriar o 

sentido de nacionalismo, pois essa ganha corpo e sentido a partir da representação da “cidade 

do colonizado”. A partir dos espaços que tomam força em seus poemas. 

A criação literária não esta alheia a seu meio, ou seja, a produção do poeta tem 

compromisso com a realidade, em que podemos reafirmar mais uma vez que os elementos 

contextuais fazem parte dessa realidade vivenciada, representada nos poemas de José 

Craveira. Dizemos ainda, que a saída de Craveirinha do subúrbio, chamada de cidade de 

caniço, para a cidade de cimento, bairro asfaltado, lugar onde viveu com o pai, gerou 

mudanças e acréscimos em sua poética. Segundo Chaves (2005, p. 142): “Com a mudança, 

abre-se um outro universo, povoado de referências interditadas aos moradores dos subúrbios: 

outra língua, outros hábitos, outros valores, outra forma de estar no mundo”. Essa transição de 

espaço pode ser observada em seus poemas como lugar literário vital de tensão, o qual utiliza 

para denunciar as injustiças que a colonização impõe em assuntos como: prostituição, guerra, 

contrastes entre cidade e subúrbio, entre outros temas.  

Craveirinha (2005) afirma que o poeta só surge após toda sua trajetória e vivência na 

cidade de cimento, depois de algum tempo que já está de volta ao bairro de caniço, que 

segundo ele, no caniço ele é “assimilado, com todo prazer meu” (p. 230). Este bairro de 

caniço ou o Mafalala passa a ser para o poeta uma espécie de especificação, que conforme 

Chaves (1999, p. 141): “Entre o Craveirinha e a Mafalala, a proximidade não é só física, 

persistindo uma relação mais funda: naquelas ruas de areia inscreve-se uma história da 

sociedade moçambicana que a sua poesia, por vias diversas, também quer contar”. 

Eminentemente é neste bairro que o poeta José Craveirinha nasce. 

Em relação a isso, Craveirinha reafirma e valoriza em sua poesia os negros com o 

intuito imprescindível na luta para a valorização da raça e denuncia as injustiças sociais. 

Dessa maneira, na medida em que esse ato de combater o racismo avança para a cultura 

nacional, temos a caracterização da negritude, que não vem tratar apenas do resgate de valores 

culturais, como também, de valores da desigualdade social provocada pela empreita 

colonialista.  
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O sujeito moçambicano presente na poesia de Craveirinha mantém sempre o 

compromisso assumido com a sua poesia e com a terra em que nasceu. Comparecerá assim, 

nesta produção, a época de luta contra as influências coloniais, pelo poeta, que preconiza uma 

escrita africana, acentuadamente revolucionária e inconformada com a situação vigente. 

Contribui para a conscientização de seu povo e suscitando reflexões sobre os poemas, por 

meio de uma reflexão social para o reconhecimento do negro como sujeitos da história. 

Para Noa (2002, p. 1998): “O subúrbio é, pois, um espaço que adquire um papel de 

relevo, não só em termos estritamente narrativos, mas também do ponto de vista do 

imaginário”. Portanto, um lugar temático e poético em que comparecem dinâmicas raciais, 

culturais, sociais e étnicas tanto no aspecto físico quanto econômico. 

Craveirinha vivencia transformações e passa por diversos momentos em sua vida, no 

decorrer da história de Moçambique, como segundo Chaves (2006, p. 141): “os anos duros da 

dominação colonial, os tempos ainda eufóricos da celebração da Independência, a estação do 

desencanto e de certa amargura que os ventos neoliberais fizeram mais forte”. 

 Isto porque essa transição, a amargura e os momentos difíceis que o poeta vivenciou 

estão refletidos em seus poemas, como já citamos o poeta jamais se distancia em sua escrita 

do real, pois, tal adesão é a principal característica da sua poética, uma vez que é no subúrbio 

que o poeta se constrói, porque o maior símbolo são os elementos do dia a dia do poeta: as 

pessoas simples, as referências às características do negro, a localização do bairro de caniço, 

bem como o uso dos termos orais, o qual o poeta é referência. 

A transição do poeta do chamado bairro de caniço para o bairro de cimento é o que 

fundamenta sua poesia. A pluralidade de situações vivenciadas nessa transição é o que 

caracteriza a poética estudada. Assim este deslocamento na poética de Craveirinha comparece 

como uma imagem de uma possível mundividência, para a construção de uma imagem de si 

mesmo. Temos com isso, o subúrbio como espaço existencial do negro em que o poeta se 

sedimenta em contraste com a cidade, que é o espaço hegemonicamente do branco.  

O poeta enuncia em suas poesias relatos do dia a dia. Ele opta por escrever sobre a 

história de seu tempo em sua terra, em um espaço de tempo que transita entre a colonização à 

independência. O poeta reflete em seus poemas sempre o real vivido, que de acordo com Leite 

(1991, p. 115): “O tema cidade/subúrbio revela-se, pois, como lugar literário vital de tensão, 
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ao denunciar as injustiças que a civilização do europeu leva a construir, e ao problematizar a 

vida do colonizado”.  

Os espaços entre cidade/subúrbio são considerados por Noa (2002), espaços 

eminentemente socioculturais, pois: 

 
Consideramos espaço sociocultural a representação do conjunto de crenças, 
símbolos, mitos, actividades ritualísticas, concepções do mundo e modos de 
vida traduzidos em modelos comportamentais determinados, aprendidos, 
partilhados e integrados (ou não) numa tradição, e que são realizados por um 
colectivo de personagens devidamente localizado (p. 172). 
 

Isto porque as visões de tais espaços remetem a atitudes de comportamentos de 

vivências específicas. No caso, o poeta trazer para sua escrita, as questões do cotidiano. 

Craveirinha abriga a representação da moçambicanidade e de todo o espaço 

geográfico, não só de Moçambique, mas de todo o espaço africano. Com isso, o poeta torna-se 

o primeiro escritor que apresenta o espaço geográfico de Moçambique como uma nação. 

Tivemos outros escritores, depois de Craveirinha, que também trouxeram, em suas escritas, 

Moçambique como nação, como exemplo citamos Eduardo Withe e Carlos Patraquim. 

Na poética de Craveirinha há uma tensão enunciativa que traz vozes silenciadas de 

um país colonizado, sofrido, sobretudo injustiçado. O poeta faz de suas poesias uma arma de 

intervenção, de denúncia e protesto, mostrando a condição humana, pois ao enunciar essas 

ânsias na escrita rompe as “barreiras” impostas pelo colonizador, nesse sentido, a importância 

desse escritor, torna-se relevante na luta pela libertação e do reconhecimento do negro como 

sujeito na história.  

Com isso, o objetivo deste trabalho é refletir a representação do subúrbio na poética, 

como cidade e subúrbio são diretamente ligados, pois, o subúrbio é um espaço que se 

constitui dentro da cidade, que é considerada por Macedo (2007) como espaço literário, como 

lugar de encontros e desencontros do contraditório. Assim, em Craveirinha temos esses 

espaços contradizendo-se, em que os contrastes são evidentes e marcantes, e 

constitutivamente refletem como pano de fundo dos poemas que serão trabalhados. 

Assim nossa proposição centra, por meio da analise dos poemas escolhidos de José 

Craveirinha, por meio de uma leitura literária, a representação desses espaços 

(cidade/subúrbio), uma vez que o bairro de cimento é visto como lugar de exploração, de 

sofrimento, de denúncia, de crítica ao regime colonial. Como resultado, tem-se os conflitos 
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histórico-culturais desnudando o subúrbio como um espaço lícito de dignidade que o 

preconceito insistia em silenciar. 

Para acrescentar como objetivos específicos, iremos: 

• Analisar a obra Karingana ua Karingana (2008); 

• Investigar como o espaço representa, enquanto metáfora, a luta pela libertação 

e do reconhecimento do negro como sujeito na história; 

• Realizar um estudo sobre o contexto histórico do escritor, pois a 

contextualização contribui no processo de análise da obra literária; 

• Investigar os poemas de José Craveirinha como materialização do espaço.  

 

 

Considerações finais 

 

Falar da literatura de Moçambique, recorte espacial proposto no período colonial, 

acolhe a ideia de retomar as condições materiais e culturais da sociedade moçambicana desse 

período ou parte desse período, com o intuito de observar como se estruturou a criação 

literária em um espaço dominado pelo regime colonial português, pois como postula Maquêa 

(2007: 46): “A literatura moçambicana surge da valorização das coisas do país, de um corte 

ideológico que tinha no horizonte um país livre e independente”. 

Desse modo, no primeiro momento dessa pesquisa faremos um percurso pela poética 

desse renomado poeta moçambicano, passaremos pelas suas primeiras obras, abordando as 

principais características de sua escrita, como o nacionalismo, o espaço geográfico em que o 

poeta se insere que serve de espaço poético de sua produção.  

Em um segundo momento, deteremo-nos à análise dos poemas, com o intuito de 

observar como comparecem na poética de Craveirinha as características apresentadas, entre a 

cidade de caniço e a cidade de cimento, uma vez que partimos do pressuposto de que todos os 

termos que o autor utiliza em suas poesias abordam a recusa do branco em reconhecer a 

cultura do negro, em que a razão da existência destes termos, para se referir aos africanos, é a 

metáfora de resistência e sobrevivência na produção poética desse escritor.  

Na grande maioria da produção poética de Craveirinha, a cidade de concreto onde o 

poeta viveu, está ausente, sua poesia começa onde acabam as ruas asfaltadas, inicia-se e 
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contextualiza no Mafalala, bairro onde o poeta nasceu e viveu, desse modo propomos a 

contextualização e a representação deste espaço na poesia de José Craveirinha.  
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