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seus ciclos místicos em Recife (PE) e João Pessoa (PB) 

 

Sávio Roberto Fonseca de Freitas (UFRPE) 

 

Roda das encarnações (2017) é quarto de livro de poesias da escritora 

moçambicana Sónia Sultuane. A coletânea de poesias publicada em 

Moçambique pela editora Fernando Leite Couto em 2016, através da editora 

Kapulana, chega ao Brasil em 2017. Por sua vez, Sónia Sultuane vem ao Brasil 

neste ano de 2018 para divulgar seu livro em eventos literários na cidade de São 

Paulo, de Campinas, de São José dos Campos e do Rio de Janeiro, lugares que 

se situam no lado sudeste brasileiro; e também nas cidades do Recife e João 

Pessoa, no lado nordeste da terra do pau brasil.  

 

 

Sónia Sultuane no Alto da Sé em Olinda (PE)  
Foto por Joabe Torres de Paula. 

 

A imagem acima do fotógrafo Joabe Torres de Paula registra o momento que 

Sónia Sultuane vê a cidade do Recife e Olinda de um ponto turístico chamado 

Alto da Sé. Neste momento a escritora diz “pareço estar em Moçambique... este 

lado do Brasil me fez sentir em uma roda de encarnação...”. Assim começam as 

atividades da escritora moçambicana no Nordeste do Brasil: reconhecendo 

nosso país como um lugar que reencarna suas memórias e faz a literatura se 



renovar e reescrever em prol do amor pela vida, pela arte e pela humanidade. O 

livro Roda de encarnações inicia muitos ciclos na vida da referida escritora, 

percebe-se uma escrita amadurecida por um exercício literário antes iniciados 

em obras literárias intituladas Sonhos (2001), Imaginar o poetizado(2006) e No 

colo da lua (2009). Temáticas voltadas para a vida, a morte, a espiritualidade, a 

ancestralidade, a poética lunar, a poética da reencarnação, a nacionalidade, a 

humanidade, o lirismo amoroso,  mostram que a Roda das encarnações funciona 

como um mosaico estético e ideológico que se movimenta por uma poética 

cosmogônica que vê o mundo pela circularidade mística. Moçambique é 

territorializado na poesia de Sónia Sultuane a partir de um discurso mestiço 

consciente da necessidade de se amadurecer a relações com artes plásticas, 

fotográficas e arquetônicas do mundo. Como afilhada poética de Eduardo White, 

poeta moçambicano padrinho da referida escritora, percebemos que o livro Roda 

de encarnações funciona como um portal que permite o eu-poético de Sónia 

Sultuane ver Moçambique como uma janela aberta para os vários mundos 

reencarnados pelas artes que se permitem reviver pelas linguagens.  

 

 

 

Sónia Sultuane na UFPE, com Profa.Dra. Luiza Reis (UFPE) e Prof.Dr.Sávio Freitas  (UFRPE) 
Foto por Joabe Torres de Paula 

 



Em Recife, a Roda das Encarnações passou por duas universidades pela UFPE 

e pela UFRPE. Nas duas universidades a escritora Sónia Sultuane apresentou 

seu livro como o resultado literário de tantas experiências vividas pela relação 

do eu-poético com a dor, com a morte, com a vida, com reencarnação, com 

ressurreição; com a vontade de mostrar que os ciclos da humanidade só 

movimentam pela força cósmica da insistência de sobreviver por meio da palavra 

literária. A escritora falou da importância medicinal da literatura no sentido de o 

livro Roda de encarnações ser resultado de sua experiência de luta contra um 

câncer no sistema linfático. “Escrevi este livro pensando que seria a última vez 

que a literatura seria o porto seguro para minhas confidências, mas o Senhor 

Deus mostrou que me ama e me deu a oportunidade de fazer minha roda girar 

no mundo como um objeto de cura da alma...” com este depoimento a escritora 

Sónia Sultuane provocou a plateia e repensar seus valores e entender que os 

respeito às relações de raça, classe e gênero só serão melhores pensadas e 

discutidas quando o mundo entender que espaço entre a vida e a morte não 

vislumbra às diferenças e sim às respeita. 

 

  
Sónia Sultuane na UFPB, com Prof.Dr. Sávio Freitas (UFRPE) e Profa.Dra. Vanessa 

Riambau (UFPB) 

Foto por Joabe Torres de Paula 

 

Em João Pessoa, o livro Roda de Encarnações movimentou outros ciclos de 

debate sobre a produção literária de autoria feminina em Moçambique. “Sou 

mulher e mestiça, não me considero negra, respeito as discussões sobre raça, 

mas não devemos alimentar o discurso racista, minha literatura é livre, universal, 

dialoga com os propósitos da humanidade... A literatura é uma arte, não faço 

poesia combate, pois José Craveirinha e Noémia de Sousa já o fizeram...” Sónia 

Sultuane nos ensinou que escrever é um ato livre  e que a poesia é uma forma 

literária que a faz exercitar seu lado místico, feminino e humano. Falou de seu 



amor pela Lua e da força que este satélite exerce sobre vida e sobre sua 

literatura. Mostrou que as mulheres para conquistar seu espaço de escrita não 

precisam alimentar a guerra entre os sexos e sim usar arte como um elemento 

fortalecedor de suas ideologias. 

Foi assim que a Roda das Encarnações passou pelo Nordeste, deixando seus 

ciclos em movimento, provocando e instigando os leitores de Sónia Sultuane a 

repensar sobre muitas temáticas, entre elas: amor, vida, morte, dor, 

espiritualidade, companheirismo e humanidade. 

Fica aqui nosso agradecimento para a Kapulana, na pessoa de Rosana Morais 

Weg; para UFPE, na pessoa de Profa.Dra. Luiza Reis; para UFPB, na pessoa 

de Profa.Dra. Vanessa Riambau. Em especial, à Sónia Sultuane por nos mostrar 

que como leitores ainda temos muitos moçambiques para conhecer através da 

Literatura . E que as rodas das encarnações nunca parem de girar... 

 

Kanimanbo! 

 


