
 

 

Carta a Sónia Sultuane 

                                                                      

 

          A cidade de Inhambane, Sónia, sempre provocou em mim um 

enorme fascínio. Gosto do seu silêncio. Das suas ruas largas e limpas. Do 

mar mesmo ali ao lado a amainar as intempéries da vida. Gosto da poesia 

que irradiam os olhos das mulheres que percorrem vagarosamente os 

caminhos dos lugares. As casas são discretas, todas elas de um piso, as 

janelas sempre abertas para receber a brisa que vem da baía. Gosto do 

bitonga, o dialecto cantante e mavioso. Da permanente sensação de estarmos 

num lugar onde nada parece ter importância, nem mesmo o próprio tempo, 

nem essa azafama que define as cidades e torna a vida em uma cansativa 

busca. Gosto de Inhambane porque me faz recordar todas as cidades do 

mundo e me permite viajar para muitos lugares sem ter embarcado num 

barco, nem sequer ter comprado o bilhete de um avião.  

          Sempre me fascinou a interessante história sobre Inhambane que 

dizem ter começado há quinhentos anos quando passava Vasco da Gama 

pela costa oriental da África, de longada para a Índia, mal refeito ainda dos 

dias tormentosos passados a dobrar o Cabo que o Príncipe Perfeito 

denominou da Boa Esperança. Diz a história, e quem somos nós para 

discordar Sónia Sultuane, que pelas alturas do Cabo das Correntes, os 

mantimentos, principalmente a água, eram já em tão fraca quantidade que a 

cada homem só cabiam ínfimas quantidades de água por dia. Por esse 

motivo tiveram de procurar um ponto da costa onde pudessem ancorar e 

abastecer-se de frescos. Os indígenas que habitavam esse lugar receberam 

hospitaleiramente os marinheiros que desembarcaram. Vasco da Gama 

também recebeu com agrado o senhor das terras a bordo da sua nau; deu-

lhe vários presentes e, contente com a forma gentil como ele e os seus 

súbditos tinham recebido os marinheiros, deu à terra, o nome de “Boa 

Gente”.  



          Foi neste lugar cheio de história e mitos que se realizou o último 

Festival Nacional de Cultura. Todas as tribos presentes. Todos os aromas da 

pátria fazendo-se sentir no mesmo espaço. Todos os preconceitos 

divisionistas colocados de lado: nem ronga, nem sena, nem ajaua, nem 

chuabo, nem maconde, nada disso Sónia, porque Inhambane acabou se 

transformando por alguns dias no lugar onde toda gente desejava aportar 

para celebrar a fraternidade. Ao longo da grande festa da cultura, 

Nhambane, como esta cidade também é conhecida, virou na mátria de 

poetas da vida, de trovadores, de dançarinos, de palestrantes de diversos 

saberes, de artistas plásticos, desse enorme lugar onde se provavam os pratos 

mais saborosos de Moçambique, onde se entoavam belos cânticos e as 

mulheres mais belas do nosso País desfilavam os melhores trajes numa praça 

cheia de cor e de alegria. Sentia-me feliz, Sultuane, nessa terra de coqueiros 

e peixe fresco, terra que antes de ter o privilégio de pisar o seu chão, me deu 

a possibilidade de conhecer os seus poetas: o Rui Knopfli, que por lá deixou 

cair o cordão umbilical; o Guita Jr, indiscutível patrono literário de Tofo, 

nome cafre que vigorou antes da chegada dos portugueses; do Bitonga 

Blues, jornalista, cronista, escritor, músico, boémio da vida. Quer dizer: a 

palavra dos seus poetas seduziu-me antes da beleza da terra.  

          Estava em Inhambane para proferir algumas palavras sobre a leitura e 

a escrita. Não diria nada que não fosse do teu conhecimento, Sónia, coisas 

discutidas nos bastidores da nossa vida literária. Confesso que o convite me 

envaideceu, mas ao mesmo tempo deixou-me com algum receio porque a 

dimensão do evento excedia a expectativa que se levantou sobre a minha 

intervenção. A primeira ideia que me ocorreu foi que devia esboçar palavras 

eruditas capazes de merecer prolongados aplausos, porque há quem 

considere que a genialidade reside na complexidade dos discursos, isto é, 

aquilo que não se compreende é o que se respeita e se idolatra. Detesto ler 

um discurso, Sónia, qualquer que seja, as palavras gravadas no papel são 

artificiais, a verdade vai se embora com a reescrita. Albino Magaia, autor do 

emblemático poema “Nós descolonizamos o Land Rover”, dizia que um 

orador que se preze devia evitar as palavras escritas e optar por um diálogo 

aberto, as palavras vindas de dentro, com todo o seu fulgor, com toda a sua 

espontaneidade, com toda a sua verdade. Talvez tivesse razão. Quem não se 

recorda da famosa e poética intervenção de Nelson Mandela, em Pretória, 

no dia 10 de Março de 1994? Repare-se neste belo recorte: “…digo aos 

meus compatriotas que cada um de nós está tão intimamente enraizado no 



solo deste belo País como estão as célebres jacarandás da Pretória e as 

mimosas do bushveld. De cada vez que tocamos no solo desta terra 

experimentamos uma sensação de renovação pessoal. O clima da nação 

muda com as estações. Uma sensação de alegria e euforia comove-nos 

quando a erva se torna verde e as flores desabrocham”. Inesquecível! Ou 

então Barack Obama, o profeta das palavras, quando à 4 de Novembro de 

2008, no Parque Grande de Chicago, disse:”E aqui estamos nós, frente a 

frente com o cinismo e as dúvidas daqueles que nos dizem que não somos 

capazes, e a quem respondemos com o credo intemporal que representa o 

espírito de um povo: yes, we can!”. E mesmo para terminar, o célebre 

discurso de Martin Luther King sobre as escadarias do Monumento 

Abraham Lincoln em Washington DC: “A América deu ao negro um 

cheque sem cobertura; um cheque que foi devolvido com a seguinte 

inscrição: saldo insuficiente. Porém nós recusamo-nos a aceitar a ideia de 

que o banco da justiça esteja falido. Recusamo-nos a acreditar que não exista 

dinheiro suficiente nos grandes cofres de oportunidades deste País”. Todos 

eles, Sultuane, belíssimos oradores, sem papel nem nada! 

          Falemos da leitura e da escrita, que ao fim ao cabo é disso que 

sabemos falar, não é verdade Sónia? De outras coisas que falem os outros. 

Posso começar assim: Pode se ser um excelente escritor sem se ter sido um 

grande leitor? Ou a mesma pergunta formulada de uma outra maneira: é 

necessário ser-se um grande leitor para se transformar em brilhante escritor? 

Considero que alguém é escritor por uma dádiva divina. Da mesma maneira 

que Deus, ou os deuses, criam um excelente alpinista, um milagroso 

médico, ou um exímio piloto, também os deuses concedem a um simples 

mortal o dom da escrita. O resto, Sónia Sultuane, é o que se sabe: 

escrevemos, cometemos erros, tornamo-nos bons ou medíocres, crescemos. 

Mas para se ser escritor é preciso escrever. Não existem escritores que o 

foram sem terem escrito uma única palavra em toda a sua vida. A Sónia 

Sultuane não seria uma digna escritora da “nossa Baviera” se não tivesse 

escrito as belíssimas palavras que escreveu nos teus livros. Se para se ser 

escritor é preciso saber ler, é óbvio que se torna necessário saber ler bem. 

Saber ler significa ter a noção exacta das obras capazes de proporcionar 

prazer e ao mesmo tempo legar todo o conhecimento a quem pretenda 

enveredar pelos sinuosos caminhos da escrita. Não se nasce escritor por um 

simples acaso, Sónia, onde alguém acorda de manhã, senta-se numa mesa, 

pega uma caneta, uma folha e assim do nada, com a maior naturalidade do 



mundo, escreve um poema, um conto, ou então um belíssimo romance. 

Creio que nas nossas vidas nada acontece por mero acaso. O teu livro, “No 

Colo Da Lua”, não nasceu por acaso. Na génese de um escritor, seja lá de 

onde for, existe sempre um relampejo, uma inspiração primeira, qualquer 

coisa que lhe despertou atenção: pode ter sido um poema lido 

magistralmente por alguém, um livro que o agradou, ou o desejo de ser igual 

ao escritor que sempre o fascinou. A minha génese partiu das revistas aos 

quadradinhos que me chegavam às mãos, descrevendo múltiplas histórias 

que muito enriqueceram o meu imaginário. Foram essas revistas que me 

ensinaram a gostar desse mundo de ficção e sobretudo o de terem 

contribuído para aprumar o meu domínio da língua portuguesa. Escusado 

será dizer que também li a Bíblia, que até aos nossos dias continua a ser o 

mais fantástico romance que alguma vez se escreveu na história da 

humanidade.  

         Mas foi o livro “Nós Matamos o Cão Tinhoso”, do emblemático 

escritor Luís Bernardo Honwana, que veio despertar em mim, duma vez por 

todas, a vontade de ser um contador de estórias do meu povo, de desejar 

escrever tão bem como o Honwana, de ser capaz de elaborar um conto 

magnifico como “As Mãos dos Pretos”. E tu Sónia, quem foi o teu “Abre-te-

Sésamo”? Recordo-me que mais tarde desejei ser um escritor tão prodigioso 

como o brasileiro Jorge Amado, saber escrever com aquela extraordinária 

simplicidade sobre as inúmeras histórias do seu povo, sem deixar de colocar 

em cada palavra o seu riquíssimo substracto cultural; depois, como todas as 

paixões que mais tarde ou mais cedo se esfumam, acabei sentindo uma 

atracção pelos livros do escritor norte-americano Irving Wallace, uma paixão 

que levou alguns anos para amainar, para depois dar oportunidade a outros 

amores, a outras obras, a surpreendentes autores que me enriqueceram 

muito por dentro. Mas tive sempre a consciência de que lia pouco para 

quem tinha ambições de se tornar um escritor. Se eu tivesse optado por 

começar a ler para depois escrever, julgo que teria cometido poucos erros do 

que aqueles que cometi em alguns dos meus livros. Apesar desses erros, 

considero que a minha escrita, principalmente aquela que se encontra nos 

meus primeiros textos, foi verdadeira, porque não pertencia ainda a 

nenhuma escola, representando apenas a expressão da alma, e não 

necessariamente a exaltação da metáfora. 

          No nosso país a leitura e a escrita consolidaram-se um pouco tarde. Se 

a Sónia perguntar tarde em relação a quê, direi que tarde em relação a 



outras dinâmicas literárias que se manifestavam em outros espaços 

lusófonos. Em Angola e em plena guerra de libertação nacional, o poeta 

Agostinho Neto, proclamava a criação da União dos Escritores Angolanos. 

Não é por acaso que a literatura angolana é uma das mais representativas 

dentre os países africanos de expressão portuguesa; eles iniciaram muito 

cedo o debate sobre o papel do escritor na sociedade e da importância do 

livro. Aliado a esse facto, o autor angolano desenvolveu uma intensa 

actividade de escrita durante o período da luta contra o colonialismo 

português, tanto nas celas das prisões, como nos campos de concentração ou 

mesmo nas zonas de guerrilha. Em Moçambique todo este processo 

começou tarde. Somente sete anos depois da independência nacional é que 

se tornou possível criar a Associação dos Escritores Moçambicanos e só 

então desencadear todo esse difícil e delicado processo de estimular a leitura 

e escrita.  

          Tornamo-nos durante algum tempo um país de poetas, eternos 

sonhadores plantados à beira do Índico. Criou-se uma belíssima poesia. 

Fizeram-se nomes: Craveirinha. Nogar. Noémia. Knopfli. Heliodoro. White. 

Armando Artur. Patraquim. E mais tarde tu, Sónia, e o Mbate Pedro, o 

Sangari Okapi. Os tempos foram passando. Muita coisa mudou. As opções 

de escritas tornaram-se obviamente outras. Paralelamente ao debate que foi 

acompanhando o crescimento da nova literatura, constatou-se que a leitura 

surgia como um grande constrangimento, na medida em que os livros não 

chegavam onde deviam chegar. E então se colocava a seguinte questão: pode 

existir uma literatura sem a existência de leitores? Claro que não, se 

considerarmos que em primeiro lugar, é o leitor que legitima a obra e o 

escritor, e no nosso País essa legitimação é cada vez mais importante, na 

medida em que o leitor tornou-se exigente, isto é, amadureceu; e em 

segundo lugar o crítico, com toda essa lógica que o torna temível e ao 

mesmo tempo necessário. 

          O livro é um novo fenómeno que percorre a nossa sociedade. Por 

conseguinte a leitura tornou-se uma inadiável exigência. Os grandes recursos 

naturais que afloram o chão da nossa terra: o petróleo, o gás, o carvão, a 

energia, não são os únicos imperadores nas nossas existências. Aos poucos 

cresce a consciência de que o crescimento interior é o caminho que se deve 

seguir embora aparentemente se pense que as pessoas não procuram os 

livros e estejam desinteressados de todo o processo literário que nos últimos 

tempos decorre no nosso país. O que acontece, amiga Sónia Sultuane, é que 



o livro não tem sido capaz de chegar aonde o leitor se encontra, não por 

suposta incapacidade financeira, mas em meu entender pela ausência de 

estratégias eficazes e adequadas a nossa realidade, embora se saiba da 

importância da leitura e do livro no processo de crescimento e 

desenvolvimento de um povo. Um povo que lê torna-se mais crítico. A 

sociedade fica mais rica. Aprofunda-se o debate sobre os diversos 

fenómenos. Os governantes sentem-se pressionados. O país desenvolve-se 

mais rapidamente. Como o disse o estudioso Francisco Noa: “Dificilmente 

se pode falar em desenvolvimento de uma nação quando esta não presta a 

atenção devida àquele que é um dos maiores patrimónios da humanidade, 

repositório milenar do saber e um dos fundamentos para a edificação do 

homem e das sociedades”. Portanto, se quisermos ter uma sociedade culta e 

desenvolvida, se tivermos a ambição de atingir os níveis que tornaram alguns 

Países uma referência, devemos criar entre nós, com a urgência que se exige, 

uma nova paixão: a paixão do livro, da leitura e escrita. Não é verdade, 

Sónia? 
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