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RESUMO 

O presente trabalho consiste no estudo das marcas do erotismo na literatura 
moçambicana contemporânea por meio dos poemas Beijo Negro e Esta Noite, que 
fazem parte do livro Imaginar o Poetizado (2006), da poetisa Sónia Sultuane. Nosso 
objetivo será o de analisar os aspectos da voz feminina dos poemas e da sua forma 
de expressar o amor, a feminilidade e a libertação e exaltação do corpo da mulher, 
que por muito tempo sofreu as amarras históricas impostas ao prazer feminino. Além 
disso, será feito um panorama das produções literárias femininas em Moçambique, a 
fim de identificarmos os caminhos traçados por Sónia Sultuane para a construção de 
uma voz poética que fala por mulheres moçambicanas que foram exploradas, 
violadas e silenciadas, mas que hoje são mulheres negras que possuem uma 
liberdade, ainda que pequena, de falar, de mostrar seus sentimentos, desejos, 
paixões. Seus corpos não têm mais a necessidade de se esconder, eles aparecem 
livres nos poemas, nus, expostos sem pudores. Para tanto, nos apoiaremos nos 
estudos sobre literatura moçambicana de Severino Ngoenha (1998) e Nelson Saúte 
(1998), bem como nos estudos de gênero e sexualidade de Gayatri Spivak (2010), 
Michelle Perrot (2003) e Eileen O’Neill (1997). 

Palavras-Chave: Literatura Moçambicana; Erotismo; Corpo feminino; Sónia 
Sultuane. 

 

1. Vozes femininas na literatura moçambicana: percurso histórico 
 

A literatura moçambicana tem como precursora, Carolina Noémia Abranches 
de Sousa. Noémia de Sousa, como é conhecida, que escreveu seus poemas entre 
os anos de 1948 e 1950. Colaborou com o jornal “O Brado Africano”, no qual seus 
poemas eram publicados na página feminina do jornal, bem como vários outros 
jornais e revistas. Noémia participou das primeiras organizações de luta pela 
independência de Moçambique. Em 1951, foi exilada e passou a viver em Lisboa, 
onde teve a oportunidade de conviver, na Casa dos Estudos Africanos, com demais 
intelectuais e escritores dos países africanos de língua portuguesa, a exemplo de 
Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Lúcio Lara. 
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Dessa forma seus poemas fazem parte da “literatura combate” de 
Moçambique, nos quais podemos encontrar, dentre outras temáticas, a liberdade, a 
valorização da terra e da “mãe-África”, as discussões sobre raça e negritude, bem 
como o desejo pelo fim do sofrimento causado pela escravidão e colonização 
impostas pelos portugueses ao povo moçambicano. Nelson Saúte afirma: 

Noémia de Sousa estava já na condição de um mito, um mito afirmado nos 
armoriais da literatura moçambicana. Seus poemas tinham sido adaptados 
para estudos nos compêndios da escola FRELIMO na Luta Armada e agora 
eram lidos nas escolas moçambicanas. Seu legado tinha sido recuperado 
pelos poetas de outras pátrias como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, S. 
Tomé e Príncipe. (SAÚTE, 2001, p. 20) 

Em suas poesias, Noémia de Sousa também traz discussões de gênero que 
estão presentes no cotidiano de mulheres moçambicanas: 

Noémia de Sousa expressa a angústia de não compreender o porquê de as 
pessoas alheias à cultura de Moçambique serem incapazes de perceber as 
vicissitudes da mulher moçambicana. Na leitura desses poemas observa-se 
a denúncia e a inconformação a essa construção mítica, imaginária, de ser 
ela apenas uma mulher libertina e lúbrica. Além de sua voz angustiada, a 
poetisa expressa um tom de militância e resistência em seus poemas, a 
poesia de protesto como sua característica principal. (DANTAS, 2011, P. 
17) 

Outra precursora da literatura moçambicana, desta vez na prosa, é Paulina 
Chiziane. A “contadora de histórias”, como prefere ser chamada, nasceu em 04 de 
junho de 1955 e foi a primeira mulher moçambicana a escrever um romance. Paulina 
escreve sobre as mulheres moçambicanas que amam, sofrem, trabalham, têm seus 
corpos violadas, dividem seus maridos com outras mulheres devido ao sistema 
poligâmico, mas que com estas mulheres compartilham as dores e prazeres do 
casamento. 

Assim como a poesia de Noémia de Sousa, Paulina Chiziane vai tecer 
histórias de mulheres moçambicanas em busca de sua liberdade, de sua afirmação 
identitária e, sobretudo, em constante busca de sua afirmação enquanto mulher no 
sistema patriarcal. 

Sónia Sultuane, cujos poemas são objetos de análise deste trabalho, destaca-
se no cenário da literatura contemporânea de Moçambique. A escritora nasceu em 
03 de março de 1970, quando Moçambique ainda era colônia de Portugal e pouco 
antes da guerra civil que ocorreu no país. No entanto, não carrega em sua memória 
os registros dessa época de sofrimento e instabilidade. 

Sónia é secretária em um escritório de advocacia e já possui três livros 
publicados: Sonhos (2001), publicado pela Associação de Escritores Moçambicanos 
(AEMO); Imaginar o poetizado (2006), publicado pela editora Ndjira; e No colo da lua 
(2009), editado pela própria escritora. 

A poetisa ainda possui um projeto intitulado Walking Words, que envolve 
poesia e fotografia. Sónia Sultuane também costuma publicar, através do Facebook, 
seus poemas inéditos. 

 

2. A busca por novas liberdades na contemporaneidade 
 



  

Os escritos femininos ganham espaço na literatura moçambicana pelo seu 
engajamento aos acontecimentos políticos da época, as discussões sobre 
independência e afirmação racial e territorial. As escritoras, como já citado 
anteriormente, escreviam para que a mulher moçambicana fosse ouvida em um 
período no qual ela era duplamente escravizada, colonizada e explorada, ou seja, 
essas escritoras, a exemplo de Noémia de Sousa e Paulina Chiziane, têm seus 
escritos voltados para o ser subalternizado pelo sistema colonial e patriarcal. Sobre 
a situação da mulher nesse contexto escreve Gayatri Spivak: “Se, no contexto da 
produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito 
subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade” (SPIVAK, 2010, 
p. 67). Segundo a autora, a voz da mulher é silenciada tanto pela raça, gênero, 
como também pela classe social, diferente da masculina que é silenciada apenas 
pela classe social e raça. 

No que concerne à afirmação identitária, as primeiras produções literárias em 
Moçambique receberam influências do Modernismo Brasileiro e do Movimento de 
Negritude que eclodiu nas Américas, além disso também foi marcada pelas 
aspirações ao projeto de moçambicanidade. Como afirma Severino Elias Ngoenha: 

 
Historicamente, a moçambicanidade é um projeto político singular. Como o 
projeto político português nasceu da negação de Portugal em ser 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 aspiração à independência, que, por 
sua vez, se situa no largo movimento independentista e pro-libertário dos 
negros do mundo inteiro. (NGOENHA, 1998, p. 20) 

 
Este projeto tinha como objetivo unir forças, juntar todas as comunidades e 

criar uma comunidade comum para todos os cidadãos moçambicanos, ele 
reconhecia todos os indivíduos como sendo um só (NGOENHA, 1998, 20). Nos 
últimos anos, no entanto, esse projeto de moçambicanidade vem sendo repensado, 
a fim de que possa ser reinterpretado e reelaborado, para atender aos problemas e 
necessidades da sociedade moçambicana nos dias de hoje (NGOENHA, 1998, p. 
27). 

A poesia de Sónia Sultuane pode ser considerada como fruto desse repensar 
da moçambicanidade e africanidade, os conceitos do “ser africano” estão sendo 
trabalhados pelos intelectuais contemporâneos a partir da individualidade de cada 
escritor. Nos novos escritos literários de Moçambique podemos perceber vozes mais 
intimistas e individualistas, os aspectos da tradição são tratados de forma mais 
crítica. 

Os escritores que surgiram em Moçambique após a independência não 
carregam mais os sentimentos libertários e os anseios que guiavam a Literatura 
Combate. A necessidade de afirmação da identidade à luz dos ideais e interesses da 
nação dá lugar aos escritos que contemplem a sua individualidade. Como afirma 
Nelson Saúte: 

É interessante verificar que o triunfo da afirmação coletivista do “nós” no 
nosso destino poético, nos anos ulteriores à independência, não sobreviveu 
aos anos 80. É nessa década que, emblematicamente, se consagra esta 
nova geração de escritores moçambicanos. (SAÚTE, 1998, p. 93) 

No texto Que África escreve o escritor africano? (2005), Mia Couto discorre 
sobre o termo “africanidade” questionando o seu uso por alguns intelectuais. Estes 
consideram que tal termo carrega a identidade, cultura e tradição de África, Mia 



  

Couto, por sua vez, considera que a África é composta por muitas culturas, portanto 
é uma mistura. Ele afirma: “África não pode ser reduzida a uma identidade simples 
[...]. O nosso continente é o resultado de diversidades e de mestiçagens” (p. 60).  

Em consonância com Mia Couto, a escritora Sónia Sultuane, em seu poema 
Africana, reforça o pensamento de Couto sobre o “ser africano”: “[...] Ou que serei/ 
Pelo sangue que me corre nas veias,/ Negro, árabe, indiano,/ Essa mistura exótica,/ 
Que me faz filha de um continente em tantos” (SULTUANE, 2006, p. 15). Em outro 
techo do poema, percebemos que a autora questiona, ironicamente, a identidade 
africana atribuída por meio da indumentária e da língua: “[...] só porque não uso 
capulana,/ porque não falo changana,/  
porque não uso missiri nem missangas [...]/ [...] Só porque ando de “Levis, Gucci ou 
Diesel”, não o sou… será?” (SULTUANE, 2006, p. 15). 

Para Sónia Sultuane, não usar roupas ‘tradicionalmente’ africanas não fará do 
africano menos africano. A autora cita o uso das roupas e da língua em seu poema, 
mas podemos considerar também a religião e a cultura africanas como fruto de uma 
grande diversidade que também deve ser entendida como ‘tradicionalmente’ 
africana, respeitando, assim, a individualidade e as misturas no continente. Sobre 
isto ainda afirma COUTO (2005, p. 61):  

A oposição entre tradicional – visto como o lado puro e não contaminado da 
cultura africana – e o moderno é uma falsa contradição. Porque o imaginário 
rural é também produto de trocas entre mundos culturais diferentes. 

A poesia de Sónia agrega os novos atributos da poesia de Moçambique 
apontados por SAÚTE (1998, p. 93), que a considera eclética e interessada em 
escrever outras histórias, outros destinos diferentes daqueles almejados pela poesia 
combate. 

Percebemos, assim, que o poema de Sónia Sultuane vem trazer a mesma 
ideia proposta por Mia Couto em seu texto: 

Os intelectuais africanos não têm que se envergonhar da sua apetência 
para a mestiçagem [...]. Porque África tem direito pleno à modernidade, tem 
direito a assumir as mestiçagens que ela própria iniciou e que a tornam 
mais diversa e, por isso, mais rica. (COUTO, 2005, p. 61) 

Desse modo, vemos que as vozes femininas da literatura moçambicana 
podem expressar tanto a coletividade quanto a individualidade, podem, por meio de 
seus escritos, continuar as buscas das identidades dentre tantas que existem em 
Moçambique, ou seja, mesclar os aspectos da sua tradição e da modernidade que a 
fazem singular. 

 

3. “Uma dança feiticeira de beijo negro...”: análise do erótico na poesia de 
Sónia Sultuane 
 

Sabemos que a mulher vem ocupando mais espaços nas sociedades 
modernas, muito embora sua posição social ainda seja bastante inferior ao do 
homem, principalmente em sociedades tradicionais como é o caso de Moçambique.  

No entanto, através dos escritos de Sónia Sultuane observamos que a voz 
feminina dos poemas representa a voz de mulheres moçambicanas mais 



  

empoderadas e com mais autonomia sobre seus corpos, seus desejos e prazeres. 
Ao contrário, de Noémia de Sousa e Paulina Chiziane, por exemplo, que escreveram 
em um contexto de alta subalternização e inferiorização da mulher, em especial da 
mulher negra, em que seus corpos eram vistos como objetos exóticos. 

Os corpos negros, de homens e mulheres, foram ao longo da história 
sexualizados e objetificados pelos brancos. Sobre isso Frantz Fanon comenta:  

Para a maioria dos brancos, o negro representa o instituto sexual (não 
educado). O preto encarna a potência genital acima da moral e das 
interdições. As brancas, por uma verdadeira indução, sempre percebem o 
preto na porta impalpável do reino dos sabás, das bacanais, das sensações 
sexuais alucinantes... Mostramos que a realidade desmente todas essas 
crenças. Mas tudo isso se acha no plano do imaginário, ou, na pior das 
hipóteses, no do paralogismo (FANON, 2008, p. 152). 

Por isso que desde os primeiros escritos literários até as produções literárias 
de hoje em Moçambique há uma preocupação em desconstuir essa imagem 
estereotipada presente no imaginário do colonizador. 

Nos poemas que serão analisados a seguir poderemos ver que a poetisa 
tratará sempre o corpo como modo de sentirmos a nós mesmos. Sentir o próprio 
corpo, o corpo do outro como modo de existir, ela nos mostra que o corpo negro 
sente os mesmos prazeres que o dos brancos, sem exotismo, sem selvageria. Como 
afirma Ana Malfada Leite, no prefácio do livro:  

O corpo está cravado em cada um dos poemas pelo seu sentir e, de cada 
um deles se evola ou solta um aroma, uma forma de tato, de paladar, de 
som, de imagem. Os cincos sentidos são insuficientes para a captação 
integral do sentir amoroso, corporiamente inebriado. (LEITE, 2006, p. 06) 

Vejamos o poema Beijo Negro: 

Beija-me profundamente com o teu gosto, 

dá-me o teu gosto, 

faz-me renascer, 

para que no meu despertar sinta a fresca melodia dos pássaros 

e a brisa me traga esse incenso místico... terra... 

que os rios e os mares quentes,  

me lavem a consciência e me aqueçam a alma, 

o meu dia seja uma caça felina... a minha presa... a vida... 

o mergulhar no entardecer da esperança ardente, 

e esses tambores ao anoitecer, me embalem em sons embriagantes, 

o fogo dos corpos mais forte que as chamas das fogueiras, 

os gestos dos corpos suados, 

uma dança feiticeira de beijo negro, 

a minha entrega inteira, 



  

beija-me profundamente com esse gosto, 

porque só tu me beijas assim. (SULTUANE, 2006, p. 09) 

O corpo feminino que sempre foi negado e escondido, começa aparecer. 
Como afirma Michelle Perrot:  

O corpo em geral, o corpo da mulher em particular, por ser estratégico no 
jogo demográfico, passa a ser um centro de saberes mais apurados, de 
poderes mais articulados e, consequentemente, lugar de discurso 
superabundante, às vezes até verborrágico. (PERROT, 2003, p. 22) 

No poema temos um eu-feminino que deixa os seus desejos explícitos, que 
ama sem pudores: “Beija-me profundamente com o teu gosto,/ dá-me o teu gosto,/ 
faz-me renascer,”, aqui percebemos que o sujeito feminino não tem mais seu amor 
oprimido, pelo contrário, é um amor que a faz renascer, que a sensibiliza para as 
pequenas coisas da vida, da natureza: “para que no meu despertar sinta a fresca 
melodia dos pássaros” e ainda “que os rios e os mares quentes, / me lavem a 
consciência e me aqueçam a alma,”. 

Ao lermos esses versos percebemos que se trata de um poema escrito em 
África, embora não apresente discussões  raciais ou sobre identidade,  pois 
encontramos alguns elementos da cultura tradicional metaforizados no poema: “e 
esses tambores ao anoitecer, me embalem em sons embriagantes,” e “o fogo dos 
corpos mais forte que as chamas das fogueiras”. Sabemos que o tambor é um 
elemento que marca a musicalidade africana e as fogueiras representam a 
ancestralidade, a sabedoria que é transmitida pelos mais-velhos através das 
histórias contadas em volta da fogueira. 

O adjetivo “negro” dado ao beijo também marca a raça de quem fala e para 
quem o eu-lírico fala. A voz do poema não fala de um simples beijo, ela marca esse 
beijo com um gênero e uma raça: negro. O poema também apresenta um campo 
semântico que enfatiza o calor provocado pela paixão e que nos remete ao ato 
sexual: “quentes”, “aqueçam”, “ardente”, “fogo”, “chamas”, “fogueiras” e “suados” são 
palavras que causa efeito na erotização da liguangem empregada no poema. Como 
afirma Renata Quintella Oliveira:  

As escolhas lexicais em todo o poema remetem ao campo semântico do 
calor, realçando o desejo, que aqui se mostra físico, carnal, mas sem 
amarras nem pudores. Palavras como “incenso”, “mares quentes”, “corpos 
suados”, “esperança ardente”, “chamas”, “fogueiras” [SULTUANE, 2006, p. 
9] intensificam a expressão desse desejo urgente e intenso. O ato de amar 
liga-se a um renascimento, à vida e, portanto, a Eros. (OLIVEIRA, 2014, p. 
63) 

Analisemos agora o poema Esta Noite: 

Esta noite dormi perdida, entrega nos teus braços, 

saciada e exausta, 

detei-me de ventre para baixo, nua, 

deitada por cima de ti, 

embriagada pelo teu cheiro, o calor do teu corpo, 

as tuas entranhas, o teu abdómen, 



  

as tuas mãos, nas minhas costas, 

o teu abraço guardando-me profundamente, 

para que não fugisse, 

para que não quebrasse o nosso laço de cumplicidade, 

adormecido estavas entregue a mim, 

longe de tudo e todos, 

queria chamar-te para que me possuíses novamente, 

mas o teu sono era tão profundo, 

em paz, que fiquei ali, 

somente a contemplar-te como podias ser meu, 

sem estares ali, mas mesmo assim,  

fazendo parte deste meu sonho desperto. 

Neste poema percebemos a presença mais intensa e marcante do erotismo 
feminino, ainda em seu prefácio do livro Ana Mafalda Leite afirma:  

Feminina, por excelência, esta forma de implicação da escrita como corpo, 
erotiza letra/som, que se inscreve entre pele e pena e entre voz e verbo; há 
um arrebatamento e uma fisicidade da palavra que a torna concreta, 
sensível, palavra poética nascida dos sentidos, que renasce em amorosa 
vulnerabilidade, exibindo um corpo, que fala, diz, contradiz, esplende, vibra, 
linguagens não codificadas, na sua surpresa de acontecimentos, de dádiva 
e de entrega. (LEITE, 2006, p. 06) 

Por erótico, cabe dizer que este: “pode ser usado tanto na luta pessoal como 
política. Uma inabilidade de expressar facilmente vários aspectos de nossa 
sexualidade, através das palavras e imagens correntes, ilustra as possibilidades 
epistemológicas do erótico. (O’NEILL, 1997, p. 81). 

Desse modo, por meio das palavras, Sónia Sultuane nos descreve um 
momento íntimo entre uma mulher, o eu-poético, e o seu homem. Ela nos apresenta 
uma mulher satisfeita com a sua relação amorosa, uma mulher “saciada” e “exausta” 
de prazer. 

 Assim como em Beijo Negro, o feminino de Esta Noite ocupa uma posição de 
liberdade diante de seu relacionamento afetivo e demostra-se segura perante o 
homem e até uma certa superioridade a ele: “detei-me de ventre para baixo, nua,/ 
deitada por cima de ti,”, o “deitada por cima de ti” nos revela confiança e segurança 
da mulher face ao homem, ou seja, ela é quem domina aquele momento. 

Nos versos “o teu abraço guardando-me profundamente,/ para que não 
fugisse,/ para que não quebrasse o nosso laço de cumplicidade,/ adormecido 
estavas entregue a mim,”, observamos que diferente da relação homem-mulher na 
qual a mulher sempre é submissa ao homem e procura constantemente satisfazê-lo 
para não perdê-lo, o eu-feminino aqui nos mostra o inverso, o homem é quem a 
guarda para que ela não fuja, não o deixe, para que a mulher seja fiel aos votos de 
amor e fidelidade. 



  

Outro momento do poema que nos assegura da confiança e da felicidade da 
mulher em estar em uma relação na qual se sente livre e respeitada é: “mas o teu 
sono era tão profundo,/ em paz, que fiquei ali,/ somente a contemplar-te como 
podias ser meu,”. O “meu” reforça a ideia de posse, de pertença do sujeito 
masculino ao feminino, que é apresentado como frágil e inseguro, ou seja, aparece 
com características antes atribuídas somente às mulheres. Também vemos uma 
afirmação que seria impossível nas relações poligâmicas nas quais a mulher tem 
que dividir seus maridos com tantas outras mulheres. 

Em Esta Noite, Sónia Sultuane coloca a mulher moçambicana na posição de 
agente de seus prazeres. Seu corpo está nu e liberto para o amor, para quem ela 
deseja amar. Sem imposições nem obrigações. A poetisa escreve sobre e para 
mulheres que ao longo de anos tiveram que se esconder e esconder os seus corpos 
dos homens colonizadores que as tinham como objetos sexuais e dos homens 
moçambicanos que as viam como propriedade, ambos dentro de uma sociedade 
machista e patriarcal. 

Assim, a partir destes poemas estudados, podemos considerar que a 
literatura moçambicana, em especial a poesia de autoria feminina, assume papel de 
destaque no cenário literário dos países de língua oficial portuguesa tanto pelas 
escritoras da literatura engajada quanto pelas poetisas contemporâneas. Uma 
literatura na qual as vozes femininas podem expressar a coletividade e a 
individualidade. 

A voz poética de Sónia Sultuane fala por mulheres moçambicanas que foram 
exploradas, violadas e silenciadas. Mulheres que não tinham autonomia de sua vida 
e muito menos de seus corpos, estes eram apenas objetos e serviam para gerar 
filhos. Mas hoje são mulheres negras que possuem uma liberdade, ainda que 
pequena, de falar, de mostrar seus sentimentos, desejos, paixões. Seu corpo não 
tem mais a necessidade de se esconder, ele aparece livre nos poemas, nu, exposto 
sem pudores. 

Sónia Sultuane revela em sua poesia desejos e necessidades conquistadas e 
ainda sonhadas não só pelas mulheres de Moçambique, mas por mulheres de todo 
o mundo. 
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