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      Palavras 

As palavras que te dou 

são o que sou ,  

são o que sinto,  

e como me sinto,  

essas são as minhas palavras: EU 

(pág.29)²  

 

 

Que papel a mulher moçambicana desempenha em seu país no século XXI? Quais os 

desejos e anseios que as mulheres buscam para a (re)construção de sua identidade? De que 

forma buscam ser reconhecidas e respeitadas? Qual a identidade africana hoje, ou mais 

especificamente, a identidade feminina moçambicana atual? Estes e outros questionamentos e 

suas “possíveis” respostas serão buscadas e esmiuçadas na poesia africana de Sónia Sultuane, 

poetisa da nova geração de seu país: Moçambique.   

É sabido que a mulher ao longo da história da humanidade sofrera inúmeros 

preconceitos e discriminações, em algumas sociedades mais arcaicas, não eram nem contadas. 

Suas “presenças” eram ausentes, suas vidas eram menosprezadas e suas vozes silenciadas. 

Quando o assunto é África, ou mais especificamente, Moçambique, a história não é diferente, 

com o devastador colonialismo português e, posteriormente, a guerra pela libertação do país, 

vários traumas foram deixados e até hoje são sentidos no (in)consciente da população. Os 

habitantes se sentiam oprimidos e silenciados, e, consequentemente, a mulher moçambicana 

não detinha de espaço para se expressar de forma mais habitual e muito menos de forma 

poética como hoje já é possível a diversas poetisas daquele país. 



 
 

   
 

As mulheres, atualmente, ainda necessitam de muitas conquistas. Porém, é através de 

suas militâncias que seus direitos serão conquistados de uma vez por todas.  

Se antes a palavra foi, e em alguns casos, continua sendo negada, com Sónia, em 

alguns de seus poemas, a forma como se expressa não são com palavras, mas com o corpo. 

Sentimentos reprimidos pela sociedade são reivindicados a mulher, é o sentir que ganha voz: 

“(...) deixo o meu corpo gritar em gestos corporais” (SULTUANE, 2006, pág.19).  Quem 

grita ou chama por socorro é o corpo, porque se sente reprimido e busca sua libertação. 

Geralmente, em protestos poucos são os que reivindicam seus direitos em voz baixa e com 

delicadeza, é necessário o grito para que todos ouçam o que está sendo reivindicado por um 

determinado grupo de pessoas. 

No prefácio do livro imaginar o poetizado (2006), Ana Mafalda Leite relata que os 

poemas de Sónia são “Além de muito femininos, são também insinuantemente inconformistas, pela 

sua temática sensorial e seu desnudamento emocional”. (LEITE, 2006, pág. 5). Em uma 

sociedade altamente machista, preconceituosa e repressiva quando o assunto é o desejo, a 

autora dá voz ao sensorial feminino e aos instintos mais corporais, carnais que até os dias de 

hoje são considerados como tabus. E é esta mulher que Sónia não demonstra, e sim expõe, 

pois “a poética de Sônia, no seu segundo livro, imaginar o poetizado, passa a uma 

corporificação de desejos mais concretos.” (SECCO, 2011, pág. 42). Desejos e confissões 

que outrora eram proibidos de serem compartilhados são descritos, poeticamente, com 

inteireza de detalhes pela poetisa. O desejo, desta forma, ganha espaço em detrimento do 

sentimento mais puro e sublime, há então a reivindicação do desejo por parte da mulher nesta 

sociedade dita como moderna-democrática-ocidental. 

O primeiro poema do livro imaginar o poetizado (2006), inicia-se com um poema 

intitulado: Beijo Negro. É percebido, então, a assunção da sensualidade feminina negada no 

passado e, ainda, no presente. Opressão esta descrita no próprio poema: Beija-me 

profundamente com o teu gosto,/ (...) faz-me renascer,/ (...) para que no meu despertar sinta a fresca 

melodia dos [pássaros,/(...) que os rios e mares quentes, me lavem a consciência e me aqueçam a 

alma.” (SULTUANE, 2006, pág. 9). A mulher anseia por esse contato, está assumindo a vontade de 

estar com o outro e, é através desta constatação do “querer”, a sua, consequente, libertação. Busca o 

renascimento, exteriormente e interiormente, afim de viver em plenitude e liberta de qualquer conceito 

retrógrado definido erroneamente.  



 
 

   
 

Através dessa “entrega” e ruptura de conceitos, um dos temas que a autora busca 

desmistificar é a definição de “africana”, ou seja, o que faz um indivíduo ser reconhecido 

como pertencente ao conceito de africano ou não africano. Sónia, incisivamente, responde em 

seu poema Africana: “essa mistura exótica, que me faz filha de um continente em tantos” 

(SULTUANE, 2006, pág. 15). A africana não está, portanto, apenas representada pelas 

mulheres que, aparentemente, são mais ligadas ao tradicional, já que a África conta com 

diversas influências na construção de sua identidade como: a árabe e a indiana. Por isso, a 

autora demonstra a complexidade de definir a palavra “africana” e desconstrói o conceito de 

“África” apresentando “as Áfricas” existentes no continente africano. Além disso, demonstra 

que Moçambique com o advento da globalização continua sendo influenciado por conceitos 

estrangeiros, porém isto não ocasiona a perda das características ditas “africanas”. Pelo 

contrário, a identidade de um país é eternamente construída, e se as influências árabes e 

indianas chegaram como “estrangeiras” e com o tempo passaram a incorporar a cultura 

africana, porque a modernidade seria um malefício? Não incorporará mais cedo ou mais tarde 

na cultura africana e daqui a alguns anos não será também considerada africana? Pelo 

contrário, é nessa África múltipla e diversa que o continente se reescreve e reconstrói a cada 

momento sua identidade.  

A seguir serão transcritos alguns trechos do poema em questão, que vem a confirmar 

tal observação: 

                                                                                                                                                                 

dizes que me querias sentir africana, 

dizes e pensas que não o sou,  

só porque não uso capulana,  

porque não falo changana,  

porque não uso missiri nem missangas(...) 

mas quem é que te disse?! 

Só porque ando de “Levis, Gucci ou Diesel”, 

não o sou... será?  

     Será que o meu sentir passa pela indumentária? 

     Ou que o serei 

     pelo sangue que me corre nas veias, 

  (...)                                                      (pág.15) 

 

 

Através de sua poesia, a autora defende e desmistifica uma única identidade africana, e 

nos mostra que a diversidade traz a tona um sentimento muito mais forte que a fala ou a 

vestimenta, o sentimento de viver e sentir África como corpo: “visto, falo, respiro, sinto e 

cheiro a África” (SULTUANE, 2006, pág.15). A autora vive em solo moçambicano, e 



 
 

   
 

reconhece que a palavra “África” pode nunca mudar, mas os costumes e conceitos africanos 

podem se transformar ao longo do tempo. 

O corpo e o sentir são as temáticas principais de Sónia, em seu livro, corpo este que 

sente o agora, a África presente, atual e não a passada. 

 Esta mulher contemporânea, ou que busca ser, se expressa, compartilha e demonstra 

de inúmeras formas, os seus sentimentos e sentidos atuais. No livro imaginar o poetizado, a 

presença do corpo está representado pelos sentidos, porém “os cinco sentidos são 

insuficientes para a captação integral do sentir amoroso, corporiamente inebriado” (LEITE, 

2006, pág.6). 

 

   Negro 

Como o sangue que me alimenta, este desespero negro,  

negro como o meu pensamento, 

que me leva a desejos levianos, 

à vontade carnal,  

(...) 

e esta carne que me palpita, ferve, 

que me queima do ventre,  

(...) 

queima...queima...profundamente queima. 

(pág. 23) 

  

O sentimento amoroso compartilhado nos poemas da autora, “não é um amor da alma, 

mas do corpo, um verbo feito carne, encarnação” (LEITE, 2006, pág.6). Os poemas de Sónia 

estão repletos do sentir ao extremo, ser levada pelos sentimentos mais profundos que os 

cincos sentidos possam contemplar, a entrega é inteira e completa. Porém, após a esta entrega 

total, a autora compartilha os possíveis questionamentos, as incertezas e medos, sentimentos 

pertencentes a todos que amam e se entregam: medo de amar, medo de desejar, medo de 

sofrer, e o medo de se iludir.  

            

                                     Tive medo 

Quando me tocaste, 

senti medo... 

senti que os teus dedos me acariciavam o corpo, 

mas era a minha alma que tocavas, 

senti que me beijavas, 

sem os meus lábios tocares, 

senti o teu corpo a buscar-me,a pedir-me, 

...imaginei... o gosto do teu corpo...o teu cheiro... 

senti medo  

ah, se senti! 



 
 

   
 

senti medo... 

(...) 

pois estava completamente assustada, 

(...) 

esta vunerabilidade! 

                  (pág. 57) 

 

 

O ser humano teme tudo que é novo, desconhecido, obscuro. A mulher contemporânea 

de Moçambique, inconformada pelos estereótipos a ela pertencente durante décadas ou 

séculos deseja que todos, ou pelo menos, grande parte deles, caia por terra. Com o seu sentir, 

acontece o mesmo, precisa demonstrar que também ama e deseja, porque se reivindica a 

presença do sensorial é necessário compreender que antes fora negado. É por isso, que os 

poemas de Sónia são altamente femininos e a palavra se torna física e concreta, pois 

demonstra que sente, e só se sente com o corpo e fora dele não há sentimento. Porém, 

demonstra, da mesma forma, que a partir do momento que a mulher está apta a sentir o amor 

ou o desejo, os seus sentimentos tornam-se muito vulneráveis e passa a conhecer o sofrer, 

sentimento este maldito que está vinculado ao amar.  
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