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RESUMO :  
 
Sónia Abdul Sultuane é mais uma voz feminina que vem compor o elenco de mulheres 
escritoras em Moçambique. O lirismo e o feminismo dão um toque especial à produção 
literária da referida poeta que nada deixa a desejar em relação ao grupo de mulheres 
escritoras que compõem o cenário da literatura moçambicana do pós-independência. O 
lirismo presente na poesia de Sultuane dá visibilidade à tradição oral preservada pelos 
intelectuais da literatura moçambicana, como também evidencia uma voz poética que se 
posiciona no feminino. O feminismo dá ao discurso poético de Sultuane a envergadura 
social que a insere na discussão da emancipação política de Moçambique, sendo as 
temáticas femininas o ponto de discussão sobre literatura, identidade e pós-
colonialismo. Desta forma, nosso estudo pretende desenvolver uma análise dos poemas 
de Sónia Sultuane à luz da teoria feminista, no intuito de afirmar que, através de sua 
poesia, Sonia Sultuane cria um eu-poético feminista engajado com o processo de 
reconhecimento e pertencimento identitário em Moçambique. Como corpus de nossa 
análise, optamos pelos poemas: Africana e Tocarmo-nos, inseridos na coletânea de 
versos Imaginar o Poetizado (2006) , e Liberdade e Nasci poeta, presentes na coletânea 
de versos No colo da lua (2009). 
 
Palavras-Chave: Poesia, Feminismo, Sónia Sultuane 

 

ABSTRACT: 

Sonia Abdul Sultuane is more a female voice coming from the cast of women writers in 
Mozambique . The lyricism and feminism give a special touch to the literary production 

                                                           
1Palestra apresentada na Mesa redonda Vozes femininas na Literatura Africana: alteridade e poder, sob a 
coordenação do Prof.Dr. Feliciano José Bezerra Filho (UESPI) no dia 26/09/2014, Auditório Central, 
UESPI, durante do II Colóquio de Literatura e Gênero, na UESPI, Campus Teresina. 
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of that poet who leaves nothing to be desired compared to the group of women writers 
that make up the scenario of Mozambican literature of post- independence. This poetry 
of Sultuane lyricism gives visibility to the oral tradition preserved by the intellectuals of 
Mozambican literature, but also reveals a poetic voice that stands in the female . 
Feminism gives the poetic discourse of Sultuane social scale that enters in the 
discussion of political emancipation of Mozambique , with the female point of the 
thematic discussion on literature , identity and post-colonialism . Thus , our study aims 
to develop an analysis of poems by Sonya Sultuane the light of feminist theory in order 
to affirm that through his poetry , feminist Sonia Sultuane creates a poetic - I engaged 
with the process of recognition and identity belonging in Mozambique .The corpus of 
our analysis, we chose the poems: Africana and Tocarmo-nos, inserted in the collection 
of verses Imaginar o Poetizado (2006),  Liberdade and Nasci poeta, in the present 
collection of verses No colo da lua(2009). 

Keywords : Poetry , Feminism , Sonia Sultuane 

 

 

Primeiras colocações  

 

A produção literária de Noêmia de Sousa, Lília Momplé, Lina Magaia, Clotilde 

Silva e Paulina Chiziane é reconhecida como um cânone que se forma além das 

estruturas de exclusão e valor em Moçambique. De exclusão, pelo fato de não ser só 

direito dos homens segurar a pena afiada a penetrar e preencher  folhas em branco com 

uma literatura que migra da oralidade para a escrita. De valor, porque as mulheres, no 

âmbito da natural sensibilidade, são guardiães de uma tradição oral que até então só era 

aquecida pelo calor das rodas de contação de estórias em volta da fogueira. 

 As escritoras moçambicanas, sob o ponto de vista feminino e feminista, 

corroboram com o projeto de emancipação política moçambicana no sentido de refletir 

sobre as questões sociais e culturais que formam e informam a literatura anticolonial, a 

que construída com a missão de expor as reflexões políticas da intelectualidade 

moçambicana, denuncia que as escritoras moçambicanas não omitem as sequelas 

deixadas pela colonização, uma vez que temas como a poligamia, a monogamia, as 

crenças tradicionais, o casamento, o lobolo, a fome, entre outros são debatidos 

literariamente sem a omissão de um discurso de reflexão sobre a moçambicanidade, ou 

seja, o projeto identitário: 

 



3 
 

 

Historicamente, a moçambicanidade é um projeto político singular. 
Como o projeto político português nasceu da negação de Portugal em 
ser uma província espanhola, o projeto político moçambicano nasce da 
negação dos Moçambicanos em continuarem a ser província 
portuguesa. No coração do projeto político moçambicano está a 
inspiração à independência, que, por sua vez, se situa no largo 
movimento independentista e pro-libertário dos negros do mundo 
inteiro. (NGOENHA: 1998, p.20) 

 

As escritoras moçambicanas mantiveram o contrato com o referido projeto 

político, de modo que não omitiram em suas produções literárias os temas da 

moçambicanidade: nação e identidade. A omissão sobre a temática pode ser entendida 

como uma estratégia da voz feminina frente a uma postura feminista. A voz feminina é 

na verdade uma camuflagem para conter um discurso feminista transgressor 

incompatível com o posicionamento patriarcal de uma sociedade que ainda não se 

compreende como moçambicana.  

 

Somos um país de ambigüidade, de interrogação, de construção 
identitária. Somos um país que fermenta na busca de um nós simbólico 
comum, virusidado, porém por um nós real-social imponentemente 
assimetrizado. (SERRA: 1998, p.11) 

 

Moçambique é um país africano que, apesar dos avanços nas relações 

socioculturais e de gênero, ainda preserva inúmeras tradições culturais a exemplo da 

subserviência feminina frente ao masculino e das reuniões tribais ao redor da fogueira 

nas quais estórias são  narradas  pelos  “contadores  de  estórias”,  figuras  emblemáticas  do  

feminino. Em ambos os exemplos a mulher moçambicana protagoniza, simbolicamente, 

com os valores autoritários do patriarcado escrevendo uma memória individual e 

coletiva como um exercício para registrar a tradição oral de uma sociedade híbrida no 

seu modus  operandi.  Diante desse quadro de tensão entre a tradição e a modernidade 

frente às relações de poder, como interpretar a condição feminina no contexto da 

contemporaneidade moçambicana na poesia de Sonia Sultuane, sendo a identidade 

moçambicana ainda um estado de entendimento e reconhecimento, pois todo país 

colonizado sofre o desconforto do desequilíbrio identitário da independência tardia, a 

qual impossibilita uma reflexão amena sobre o tema, de certo que: 

 
...as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
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fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 
unificado.  A  assim  chamada  “crise  de  identidade”  é  vista  como  parte  de  
um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas 
e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de 
referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo 
social. (HALL: 2005, p.7) (grifos do autor) 

 

 

Em Moçambique, o processo de colonização desestabilizou a sociedade 

moçambicana a partir do momento que modificou todo o sistema tradicional. As 

escritoras que compõem o cânone moçambicano questionam a tradição e a modernidade 

por meio da literatura e sempre discutem sobre os valores sociais que se misturam com 

a cultura do colonizador, colocando em crise a noção de identidade. No entanto, 

escritoras da contemporaneidade caminham em sentido contrário ao discurso da 

moçambicanidade, como é caso de Sonia Sultuane. 

 

 
Sonia Sultuane: poesia amena em um campo minado 
 

Sonia Abdul Jabar Sultuane nasceu em Maputo no dia 3 de março de 1970, 

época em que Moçambique ainda era colônia de Portugal, porém não possui 

naturalmente em sua memória os registros das sangrentas guerras anticoloniais e civis. 

Viveu em Nacala Velha, província de Nampula, até os oito anos. Possui ensino médio 

completo, porém não chegou a cursar o nível superior, sendo isto uma de suas futuras 

ambições. Hoje, Sonia trabalha em um escritório de advogados como secretária.  

A poetisa possui três livros publicados: Sonhos (2001), publicado pela 

Associação de Escritores Moçambicanos (AEMO) e prefaciado pelo renomado poeta 

moçambicano Eduardo White; Imaginar o Poetizado (2006), publicado pela Editora 

Ndjira e prefaciado pela ensaísta Ana Mafalda Leite que pontua no referido prefacio os 

aspectos da voz feminina da então poetisa; e No colo da lua (2009), editado pela própria 

escritora. Todos estes livros são custeados pela própria poetisa e dados de presente a 

leitores escolhidos a dedo, como ela mesma diz. Há muito o que se analisar sobre a 

condição feminina nos versos de Sultuane, sua voz feminina é pura volúpia, além do 

evidente lirismo com que constrói suas imagens e percepções de si enquanto eu-poético. 

Como afirma Antonio Candido (2000: p.73) a obra literária é construída sobre a 

ordem de dois fatores: os internos, considerados mais importantes por se tratar da 
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matéria estética que enforma o texto literário; e externos, vistos como secundários pelo 

fato de possuírem uma relação mais sociológica do que estética com o texto literário, ou 

seja, estes fatores mais informam do que enformam.  

Aqui, na verdade, mora o grande duelo da discussão sobre identidade, pois o que 

vai nos fazer reconhecer uma escritora moçambicana como um artífice da literatura são 

os temas sociais que estas intelectuais inserem em suas respectivas produções literárias, 

logo as análises destes referidos textos só podem ser feitas se os fatores externos forem 

considerados como categorias de análise que interferem na forma interna da obra 

literária, pois, segundo Antonio Candido2 (1989) a tomada de consciência em relação à 

situação política de um país interfere na produção artística de modo que duas 

concepções de arte se configuram: a amena, que suaviza as relações coloniais à medida 

que se constrói a imagem de um país novo; e a catastrófica , que problematiza as 

relações coloniais no sentido de possibilitar a imagem de um país subdesenvolvido, ou 

seja, invadido e explorado, como é caso de Moçambique. 

Nesse sentido, podemos afirmar que apesar de situada no campo minado 

moçambicano, Sonia Sultuane opta por uma produção em verso que, ao contrário do 

cânone moçambicano feminino, nos mostra uma seleção temática omissa à discussão 

sobre a situação política do país, fazendo surgir uma voz poética amena que,  revestida 

de lirismo e feminismo, acusa o reconhecimento e o pertencimento a um povo: 

 

Africana 
 
dizes que me querias sentir africana, 
dizes e pensas que não o sou, 
só porque não uso capulana, 
porque não falo chagana, 
porque não uso missiri nem missangas, 
deixe-me rir... 
mas quem é que te disse?! 
Só  porque  ando  de  “  Levis,  Gucci  ou  Diesel”, 
não sou... será? 
Será que o meu sentir passa pela indumentária? 
Ou que o serei 
pelo sangue que me corre nas veias, 
negro, árabe, indiano 
essa mistura exótica, 
que me faz filha de um continente em tantos 
onde todos se misturam , 
e que me trazem esta profundidade, 

                                                           
2 Vale ressaltar que esta reflexão de Antonio Candido se refere ao Brasil, neste estudo adaptamos a 
discussão a Moçambique. 
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mais forte que a indumentária ou a fala, 
e sabes porquê? 
Por que visto, falo, respiro, sinto e cheiro a África, 
afinal o que é que tu saberás? O que é que sabes? 
Deixa-me rir... 
Deixa-me rir... 
(SULTUANE: 2006, p. 15) 

 

 Este poema está no livro Imaginar o poetizado (2006), da escritora 

moçambicana Sonia Sultuane. Como todos sabem, Moçambique é um país africano, de 

independência tardia, onde a língua portuguesa é oficial. No poema acima, percebemos 

que o eu-poético, através da posição do verbo em segunda pessoa, mantém um diálogo 

com um possível leitor ou com sua própria consciência identitária. O título do poema é 

pontual, pois ficam sugeridas noções de espaço e de gênero. O uso de capulanas, missiri 

e missangas deixa claro que o eu-poético se refere às mulheres do norte de 

Moçambique, mulheres que preservam totalmente a tradição indumentária da região. O 

dialeto changana também marca o lado norte moçambicano. O uso de marcas 

industrializadas mostram a condição social e econômica da voz que ora se enuncia no 

poema, no sentido desenvolver uma crítica em mão dupla no que diz respeito à questão 

da moçambicanidade: ser moçambicana é algo visceral, de corpo e alma, é algo 

extrapola os estereótipos tradicionais. O riso marcado pelo verso deixa-me rir é um 

registro da ironia, pois soa como um desdém em relação às tentativas deste interlocutor 

imaginário em incutir uma pureza identitária que é impossível para um continente 

totalmente misturado.  

 Ser consciente da mistura se torna importante porque provoca os leitores da 

contemporaneidade a perceber como uma visão eurocêntrica da cultura pode impedir o 

conhecimento de outras culturas que são basilares para entendimento de nós mesmos. 

Os povos africanos estão em plena luta por uma emancipação política que permita a 

construção de uma nova noção de identidade. A literatura se torna um bom veículo para 

esta discussão, pois a literatura muitas vezes antecipa o que realidade insiste em negar 

(ROSÁRIO: 2010). Vejamos o poema abaixo: 

 

Tocarmo-nos 
 
Quando nos tocávamos, 
nem precisávamos de falar, 
simplesmente sentíamo-nos, 
tínhamos a paz das palavras, 
os gestos, os corpos falavam sozinhos, 
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nessa linguagem muda de sentidos, 
nessa alquimia profunda, 
hoje..! 
precisamos dizer em palavras, em falas, 
hoje precisamos de ontem, 
para sentirmo-nos, 
porque o nosso futuro, 
 é o passado, 
porque o nosso sentir precisa de ser lembrado e falado, 
para nos podermos novamente tocar. 
(SULTUANE: 2006, p.55) 

 

 

 No poema acima, o verbo tocar assume um conotação muito relevante para a 

nossa discussão sobre reconhecimento do valor da literatura. Tocar no sentido de mexer, 

provocar, incutir, mobilizar. Tocar no sentimento legitimar sentimentos que endossam a 

relação entre pares independente de questões de raça, classe e gênero. Tocar no sentido 

de humanizar o humano. A literatura possui o poder de humanizar, não é à toa que 

Antonio Candido considera a literatura um dos direitos humanos. A literatura  liberta os 

poetas de sistemas e estereótipos. A voz poética de Sonia Sultuane enfatiza a liberdade: 

 

Liberdade 
Quero ser a areia que cobre 
apressada o corpo desnudo do universo 
 
quero assobiar aos pássaros 
a música despida dos ventos 
 
baloiçar no luar despreocupado 
fugir das mãos das árvores pregadas na terra 
sopraro meu nome escrito na areia quente do deserto 
voar abraçada nos dedos dos pássaros para bem longe 
sem deixar marcas ou arrependimentos 
(SULTUANE: 2009, p.13) 
 

 Este poema está coletânea No colo da lua (2009). O titulo do poema se torna 

sugestivo uma vez que remete a um sentimento comum a todos os povos que passaram 

por um processo de colonização. No entanto, o eu-poético não mostra um discurso 

político de combate a este processo, vai mais além a partir do momento que utiliza 

metáfora da areia para sugerir como a voz poética pode ser escorregadia e livre “  Quero  

ser  a  areia    que  cobre/  apressada  o  corpo  desnudo  do  universo”. A liberdade aqui é a 

poética e na sutileza da voz feminina, percebemos uma proposta ideológica para a 

escrita moçambicana que ainda está presa ao duelo da tradição e da modernidade “  
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quero  assobiar  aos  pássaros/  a  música  despida  dos  ventos”.Observamos neste verso a 

sugestão de uma poesia livre, pura, que nasce da inspiração e não da conspiração de 

valores sociais que cristalizam uma nação. No verso “   baloiçar   no   luar  

despreocupado/fugir  das  mãos  das  árvores  pregadas  na  terra”, através da iconografia 

das mãos da árvore, fica incutida a opção poética de Sultuane em relação à tradição, 

uma vez que a árvore está presa à terra e seus galhos submissos ao balanço do vento, ou 

às vozes ancestrais que por suas inconstâncias possam pousar e se fazer ouvir por meio 

dos mais velhos. A voz poética é livre e como canta o eu-poético  de  Sultuane  pode  “ 

voar abraçada nos dedos dos pássaros para bem longe/ sem deixar marcas ou 

arrependementos”. Logo podemos afirmar que Sonia Sultuane na diplomacia subjetiva 

de sua linguagem, propõe uma poesia sem combate, amenizando assim o discurso 

anticolonial que ainda persiste na literatura moçambicana. 

Sonia Sultuane transgride em sua literatura justamente porque não agride. A 

transgressão e a agressão caminham juntas no extremismo do feminismo. Sultuane nos 

mostra que a literatura é espaço para transformação e compreensão das diferenças: 

 

Nasci poeta 
Embriagaram-me os poetas invisíveis e imaginários 
que me habitam quando durmo 
 

levito na sala do pensamento amassado 
as palavras dançam apressadas, 
bebo e gosto dos versos adocicados, 
nos meus lábios ainda guardo o gosto 
do café amargo o último trago do cachimbo 
do poeta desconhecido que me embalou, 
 
na escuridão encontro a luz do arco-íris 
para desenhar os poemas partilhados pelo cordão 
umbilical. 
(SULTUANE: 2009, p.7) 

 

 O poema acima também está na coletânea No colo da lua (2009). Como se pode 

notar  Nasci poeta é mais uma metapoema. Na metapoesia, o eu-poético deixa pistas de 

seu projeto estético, uma vez que por meio da metalinguagem utiliza o poema para 

refletir sobre poesia. Na primeira estrofe “Embriagaram-me os poetas invisíveis e 

imaginários/  que  me  habitam  quando  durmo,” o eu-poético nos declara que a sua voz é 

o eco de outras vozes, ou seja, a influência e a mistura, mesmo que na produção literária 

é um fato do qual o ser poético nunca vai se libertar, a não pelo poder das palavras. Na 
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segunda estrofe, o verso “   as   palavras   dançam   amassadas”, sugere uma imagem de 

digestão da poesia que vai se transformar no novo comando de voz selecionador de 

palavras para uma nova dança, palavras modificadas portanto. Na última estrofe, o 

verso “  na  escuridão  encontro  a  luz  do  arco-íris/ para desenhar os poemas partilhados 

pelo   cordão/      umbilical”,   o eu-poético deixa a sugestão de que as palavras se 

transformam ao bel prazer das vozes que as chamam; o cromatismo do arco-íris, neste 

sentido, só enfatiza a ideia de mistura, o que plurissignifica ainda a projeto literário de 

Sonia Sultuane. 

Sultuane, assim como as escritoras Lília Momplé e Paulina Chiziane, omitem 

que discutem as relações de gênero em sua literatura: 

 

Não acredito muito na questão do género. Tento que a minha arte seja 
universal. Qualquer sentimento num poema meu pode ser tanto de um 
homem como de uma mulher. Pode ser de uma mulher africana, 
europeia,   asiática.   Claro   que   há   traços.   Se   eu   escrevo   “capulana”,  
automaticamente sabem que é de Moçambique. Há uma ou outra coisa 
que fazem parte da minha cultura, do meu género. (SULTUANE: 2013) 

 

A omissão é uma mera estratégia. O gênero está marcado na produção literária 

de Sultuane, na autoria, no erotismo, nas sinestesias, nas metáforas, nas temáticas 

subjetivadas pela voz feminina, no discurso amoroso, nos relatos de experiência em 

verso, no discurso melancólico, na nostalgia,  e em tantos outros recursos que ainda 

podem ser analisados na poesia de Sultuane. 

Não vamos encontrar na poesia de Sultuane um discurso de combate, de 

reivindicação identitária, um debate sobre poligamia, um delimitação geográfica 

definida, um posicionamento religioso cristalizado, mas sim uma defesa da liberdade 

estética e ideológica que estrategicamente se utiliza de uma amenidade em à relação 

condição política de Moçambique a fim de tornar a literatura um espaço para discutir 

sobre a humanidade, fazendo assim com os povos da nação moçambicana ou de 

qualquer aprendam a tolerar a naturalidade das diferenças de raça, classe e gênero. 
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