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Nascemos originais e corremos o risco de nos irmos 
transformando em cópias. Provavelmente não estamos 

habituados a ver-nos como seres únicos e livres e os 
objectivos exteriores vão-se sobrepondo aos objectivos 

interiores. Realizarmo-nos na nossa singularidade, 
enfrentarmos os medos e descobrirmos o que para nós 

é verdadeiro e essencial, exige um maior grau 
de consciência (...) Mas isso implica percebermos 
o que nos condiciona, tentarmos libertar-nos dos 

factores que nos bloqueiam 
 

                                                                                           

                                                                                              Cláudia Freitas 

 

 

 

                                                        Ser mulher é muito complicado(...)           
                                                   A mulher está circunscrita num espaço  
                                                          e quando salta essa fronteira sofre  
                                                                             represálias   

                                                                                 

                                                                                 Paulina Chiziane  

 

 

 

                                                                                                           Pensar o mundo não é o suficiente, 
                                                                É preciso ser consciente que é necessário transformá-lo 
                                                                                                                    

                                                                                                                                       Tania Navarro Swain 

  

 

                               

                                                                                                                É preciso romper este silêncio todo 
 
 
                                                                                                                                             Ana Paula Tavares 
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0. Introdução 

 

     O presente trabalho nasce da fascinação pela literatura escrita por mulheres moçambicanas. 

Carmen Lucia Tindó Secco dedicou o seu livro A Magia das Letras Africanas, Ensaios 

escolhidos sobre as Literaturas de Angola, Moçambique e alguns outros diálogos a 

“todos aqueles que, a par do desencanto contemporâneo, ainda têm tempo e olhos, ouvidos e 

sonhos para o saber e a magia das palavras” (Secco, 2003:7). Consideramos a dedicatória da 

académica brasileira como um estimulo para descobrir sentidos e significados presentes nas 

obras literárias das artistas de Moçambique. Ao longo da tese, trataremos de ver como se 

constroem as identidades no feminino através da literatura e em que tipo de diálogos entra 

esta literatura com as artes plásticas. Propomos observar como nos são transimitidas as 

representações artísticas, portanto imagens destas identidades. Desenvolvendo um trabalho de 

abordagens metodólogicas interdisciplinares, características para os Estudos Culturais no 

âmbito dos quais realizamos este projecto, deixamo-nos, ao mesmo tempo, encantar pelos 

mundos criados por mulheres artistas. Os mundos que são “outros mundos” porque, como 

diziam Fernando Pessoa e o poeta polaco Czesław Miłosz, a literatura como toda a arte é uma 

confissão de que a vida não basta. Sabemos que no poema, as palavras não são só as palavras, 

no quadro, a cor não é só a cor, na escultura, a forma não é só a forma. Cores, formas e 

palavras são “outras coisas” que têm a força e o sentido de uma oração. Assim, a pintura é 

mais do que cores e traços. A escultura é mais do que as formas. A dança é mais do que o 

movimento e a poesia é muito, muito mais de que as palavras, nomeadamente: segredo, amor, 

magia, paixão, o inefável, o sagrado, energia-cósmica que impele a procura de nós. E é esta 

constante procura de nós que é um elemento fundamental na construção da(s) identidade(s) 

própria(s). Por isso, o que nos ocupará nas páginas que se seguem é a procura de todos estes 

elementos que permitem a construção da identidade do eu feminino na literatura, 



nomeadamente na obra das romancistas: Paulina Chiziane e Lília Momplé e na das poetisas: 

Sónia Sultuane e Ana Mafalda Leite, bem como nas artes plásticas, na escultura de Reinata 

Sadimba. 

     Decidimos tratar do trabalho das artistas que nos impressionam com a sua maneira de ver e 

de interpretar o mundo. Admiramos nelas a fidelidade às suas ideias, a sua maneira de falar da 

Arte e a convicção profunda de que ela tem uma missão social importante a cumprir. 

Impressionam-nos, nestas mulheres, a perseverança e a teimosia com as quais seguem os seus 

rumos artísticos superando dificuldades que não faltam. Este trabalho, por mais imperfeito 

que seja, é também para elas. 

 

 

0.1. Apresentação do campo de estudo 

     

    Como indica o título da tese, o nosso trabalho tem um campo de estudo bastante vasto e 

admitimos que esboçar um tema tão rico e complexo não nos pareça fácil, visto que a reflexão 

se centra na questão da construção e expressão da identidade feminina através da literatura, 

escrita por mulheres, e através dos diálogos nos quais ela entra com as artes plásticas das 

artistas moçambicanas. O tema, assim formulado, abrange muitos problemas complexos: o da 

identidade, o das relações interartísticas e o dos estudos e abordagens interdisciplinares. Por 

isso, torna-se necessário, desde o começo, apresentar alguns esclarecimentos e concretizações.  

     Primeiro, já a reflexão acerca do tema do nosso trabalho, isto é, acerca do conceito da 

identidade feminina, tem que ser feita nos vários níveis. Trata-se, pois, dum conceito 

filosófico, sociológico, psicológico e antropológico de algo em constante construção no 

tempo, portanto de algo dinâmico, mutável e por isso, nunca completamente definido. A 

identidade pode ser percebida e analisada sob várias perspectivas: nacional, política, social, 



psicológica, sexual, etc. Neste sentido, deveriamos falar não de uma identidade, senão das 

identidades múltiplas. O que nos interessa a nós, nesta tese, não são todos estes tipos de 

identidades mas a identidade feminina, entendida como um processo de aquisição de auto-

consciência como mulher, não limitando, porém, o conceito da auto-consciência feminina só à 

sua dimensão biológica e sexual. Obviamente, o desenvolvimento do processo em questão 

está condicionado pelos factores de natureza biológica e sexual. Assim, num primeiro 

momento, sempre deduzimos a identidade humana a partir do corpo. Os factores psicológicos, 

filosóficos e sociais não podem ser, contudo, negligenciados na análise do processo de 

formação identitária de qualquer indivíduo seja homem, seja mulher e por isso, trataremos 

deles ao longo deste trabalho. Assim, baseando-nos na separação, feita pela socióloga inglesa 

Oakley (1977, 1997) e pela feminista americana Kate Millet (1985), entre as noções de sexo e 

de género (o conceito de sexo referindo-se às diferenças biológicas de órgãos sexuais entre 

homens e mulheres e o de género sendo percebido como aglutinação às múltiplas diferenças 

interculturais condicionadas socialmente), afirmamos que a perspectiva que nos interessa, 

neste trabalho, diz respeito à análise da identidade de género, da qual a identidade sexual faz 

só uma parte e não uma totalidade.  

     Segundo, parece-nos interessante analisar os modos de apresentar o processo da aquisição 

da identidade, sobretudo na e pela literatura e, também nas artes plásticas, na medida, em que 

estas fornecem imágens de mulheres moçambicanas e da realidade vivida por elas, hoje em 

dia. Ao mesmo tempo, estamos perfeitamente conscientes que a arte nunca funciona como um 

mero espelho da sociedade. Ficamos convencidos, contudo, que proporciona conhecimentos 

sobre alguns dos seus aspectos porque nenhuma obra de arte existe como um acontecimento 

isolado, já que o próprio artista não é uma ilha, está relacionado com outros artistas e 

situações gerais da sociedade (Taine, 1924: 4). A relação que cada um estabelece com outros 

dentro do seu círculo cultural, faz com que a identidade tenha uma componente social muito 



importante. Neste sentido, é legítimo tratar das obras de arte, antes de mais nada, como das 

manifestações culturais e, por isso, analisá-las com os métodos interdisciplinares, 

característicos para os Estudos Culturais.  

     Achamos que tem razão Steven Totosy de Zepetenek, segundo quem Estudos Culturais 

comparativos, o âmbito também deste estudo, é um campo de pesquisa onde os pressupostos 

específicos da disciplina da literatura comparada juntam-se a pressupostos específicos do 

campo dos Estudos Culturais, com o intuito de estudar a cultura e os produtos culturais – 

inclusive, mas não exclusivamente, a literatura, a comunicação, a media e a arte. Estudos 

Culturais realizam-se dentro de uma construção relacional e contextual e com uma pluralidade 

de métodos e abordagens, enfim, interdisciplinaridade. 

     Por isso, também nos escolhemos, para esta tese, a metodologia interdisciplinar baseando-

nos, sobretudo, na metodologia da sociologia da arte - A. Hauser (1982), R. Williams (1981) e 

da literatura – G. Ricciardi (1971). No caso do estudo da literatura, alargamos as nossas 

abordagens metodológicas, fazendo uso do pensamento dos teóricos da antrpologia da 

literatura – R. Nycz, G. Godlewski e A. Blanch (1995). 

     Tratar de várias disciplinas artísticas, nas quais se manifestam os traços da identidade 

feminina e que entram nos diálogos interartísticos umas com outras, é possível graças às 

metodologias explícitas nos escritos de G. E. Lessing (1909), É. Souriau (1965), A. Gonçalves 

(1995),  e, sobretudo, de A. Ansón (2006) e de L.C. Tindo Secco (2003).                               

     As artistas seleccionadas para a tese, trabalham as mais diversas linguagens artísticas, 

mostrando várias faces da arte feminina no seu país e entrando nos diálogos interartísticos, 

põem em evidência a correspondência das artes. Paulina Chiziane diz que a prosa só é bonita 

quando tem poesia, o seu imaginário literário e a temática das obras têm pontos comuns com 

os de Sonia Sultuane, as figuras cerâmicas de Reinata Sadimba dialogam, muitas vezes, ainda 

que inconscientemente por parte da própria artista, com as imagens vinculadas pela prosa de 



Chiziane e pela poesia de Sultuane. Assim, o que desperta o nosso interesse e o que propomos 

estudar nas obras destas moçambicanas são os rasgos da identidade feminina que se 

manifestam no cruzamento das artes diversas. 

     Por que é que é justamente a questão da identidade que nos parece tão importante e porque 

é que decidimos trabalhar na fronteira entre várias áreas do saber e entre várias disciplinas 

artísticas? 

     Ana Paula Tavares, poetisa angolana disse, na entrevista concedida a Claúdia Pastore, que 

na África de Língua Portuguesa “até muito pouco tempo a voz da mulher realmente não tinha 

uma identidade”1. É justamente hoje em dia, que vivemos um tempo fascinante, em que esta 

voz a procura e adquire, tenta compreendê-la e consegue exprimi-la das mais variadas 

maneiras, através da prosa, da poesia e das artes plásticas. E é esta diversidade de 

possibilidades de expressão que não só fascina, mas também suscita uma reflexão sobre as 

estratégias que as mulheres usam para manifestar o eu artístico. 

     Organizamos o nosso trabalho em cinco capítulos, onde os dois primeiros correspondem às 

reflexões teórícas e metodológicas.  

I) No primeiro, aborda-se o tema da tese – o conceito da identidade sob várias perspectivas, 

necessárias para o estudo aprofundado do problema.  

II) No segundo, apresenta-se o âmbito metodológico do nosso trabalho – o dos Estudos 

Culturais. Apresenta-se as perspectivas que nos parecem fundamentais no estudo da literatura 

escrita por mulheres em Moçambique: a sociologia da arte e a sociologia e a antropologia da 

literatura. Escolhemos estas metodologias porque a arte moçambicana, no feminino, tem, de 

facto, uma missão social importante a cumprir.  

III) Para perceber até qual ponto é verdadeira esta afirmação, no terceiro capítulo, analisamos 

a situação das mulheres em Moçambique, estudamos a sua posição na sociedade, as opressões 

                                                 
1 http://www.blocosonline.com.br/versaoanterior2/entrev/entrev02.htm 



que sofrem, as suas possibilidades do desenvolvimento individual e profissional, o tipo das 

relações familiares em que vivem. No mesmo capítulo analisamos a imagem da mulher que 

nos vincula a literatura moçambicana, escrita tanto por homens como por mulheres.  

IV) No quarto capítulo, analisamos a obra literária das autoras moçambicanas, escrita na 

época da pós-independência. Escolhemos duas narradoras: Paulina Chiziane e Lília Momplé e 

duas poetisas: Sónia Sultuane e Ana Mafalda Leite, como as mais representativas, originais e 

importantes no panorama literário moçambicano. Na obra destas artistas procuramos analisar 

a imagem da mulher que nos transmitem. Quais são as identidades das protagonistas e dos 

sujeitos líricos e como são construídas? Que bases têm para a sua formação? Em que diferem 

das imagens transmitidas tradicionalmente pela literatura moçambicana? Como são as 

mulheres dos livros das escritoras moçambicanas? Que problemas enfrentam e como lutam 

pela sua felicidade? 

V) No último, quinto capítulo, aborda-se a temática ligada à corrrespondência das artes e aos 

diálogos interartísticos. Acreditamos que tanto a literatura como as artes plásticas servem às 

artistas para expressar o eu feminino e artístico. Tanto na literatura como nas artes constitui-se 

o lugar em que se forma e em que se expressa a identidade feminina. Nunca usaremos o termo 

“literatura feminina” ou “arte feminina” porque os achamos completamente errados. Não 

existem literatura ou arte femininas, o que existe é a literatura escrita por mulheres e a arte 

feita por mulheres. 

     Antes de apresentar as artistas que escolhemos para a nossa tese, expliquemos, primeiro, 

quais são as perspectivas sob as quais analisaremos o conceito de identidade e, segundo, 

aproximemos, mais pormenorizadamente, o quadro metodológico usado neste trabalho: 

1) É preciso sublinhar, mais uma vez, que, ao propor o estudo acerca do termo da identidade 

feminina, não trataremos só da identidade biológica e sexual, apesar de ela constituir um dos 

elementos fundamentais no processo de autodefinição de qualquer mulher. Não se pode 



esquecer que o processo da aquisição da identidade feminina é constituido também por 

factores de natureza filosófica, social e psicológica sem os quais não se forma nenhuma noção 

de identidade. São estas três perspectivas sob as quais analisaremos o conceito de identidade 

antes de focalizarmos a abordagem propriamente feminina. 

    Na abordagem filosófica, é interessante, especialmente, o posicionamento de Ricouer 

(1991), autor da concepção fenomenológica, segundo a qual identidade é um processo de 

construção da sensação de estabilidade, de unidade e de diferença. Sendo uma sensação, a 

identidade faz parte das estruturas do conhecimento humano que são condicionadas pela 

sociedade e cultura num determinado contexto temporal e espacial. A tese de Ricouer foi 

desenvolvida por sociólogos, filósofos e psicólogos. Entre os psicólogos, especialmente 

interessantes são, para nós, as ideias de Erikson (1968). 

     Várias configurações do termo de identidade aparecem nas reflexões de sociólogos como 

Mead (1982), Berger (1971) e Taylor (1996) e dos teóricos da modernidade como Giddens 

(1991) e Santos (1999). As ideias destes estudiosos, são fundamentais para este trabalho e 

sobretudo as de Charles Taylor. 

     Hanna Mamzer (2003), socióloga polaca, propõe distinguir três elementos de identidade: 

identidade individual, social e cultural, reparando que a ordem pode ser inversa, isto é: 

identidade social – identidade individual – identidade cultural. A este respeito, convém 

reparar que segundo a escola do Interaccionismo Simbólico, a primeira noção de identidade 

que adquirimos tem carácter social. A definição do eu só é possível graças aos conhecimentos 

que recebemos do grupo em que vivemos. Por outro lado, o ambiente social em que nos 

formamos, também pode ser transformado graças ao indivíduo que rompe com os moldes e 

regras estabelecidas, introduzindo mudanças no grupo social em que vive. É o 

desenvolvimento moral e individual que permite ao indivíduo distanciar-se das opiniões do 

grupo social e adquirir, duma maneira consciente e responsável, o seu próprio ponto de vista. 



Na mesma linha do pensamento situa-se Satya Mohanty, para quem a questão da identidade é 

o posicionamento a partir do qual os indivíduos interpretam as suas vivências e o mundo ao 

seu redor, aprendendo a definir e a reformular os seus valores (Mohanty,1993: 55). Por isso:  

          a articulação de novas e múltiplas identidades pode propiciar o desencadeamento  

          de um processo de transformação por colocar em questionamento códigos e cate-    

          gorias que legitimam a forma como a sociedade é estruturada. Os indivíduos até  

          então silenciados, posicionam-se como sujeitos, procuram colocar em evidência  

          o que permanecia nas margens e tomam a si a posição de autoridade sendo capa-  

          zes de expressar desejos e vivências próprias propiciando a emergência de modos 

          alternativos e diferenciados de se ver o mundo. 

 

     Assim, interessa-nos pôr em evidência o processo de questionamento, problematização e 

articulação de novos modos de ser e perceber o mundo por parte das artistas africanas. Este 

problema da percepção subjectiva do mundo é fundamental, pois, como constatou Alfred 

Schütz, os factos “puros” de Nietzsche não existem. Todos eles são sempre interpretados por 

nós, pois tudo o que vemos, interpretamos dentro do contexto cultural em que vivemos, o que 

não impede contudo, a revolta contra as suas regras. Por isso mesmo, parece indispensável  a 

abordagem sociológica do tema proposto para o estudo. É indiscutível que a capacidade do 

indivíduo de definir a sua identidade determina o seu modo de estar nas novas sociedades pós-

coloniais, e até um certo ponto, dá forma a estas mesmas sociedades. Por isso a nossa reflexão 

passará, necessariamente, pelo inevitável questionar da identidade e da sua conjugação com a 

alteridade, o que implica, como defende António Custódio Gonçalves, a preocupação com “a 

identidade humana e a especificidade cultural, a cultura e as culturas, o inconsciente e as 

práticas, o indivíduo e a sociedade” (Gonçalves, 1991: 61). 

     Concordamos, sublinhamos mais uma vez, com Taylor e não com Heidegger, que o 

processo da aquisição da auto-consciência é, em grande parte, condicionado pela influência 

que a sociedade e a cultura têm sobre o indivíduo (Taylor:12). Propomos, então, analisar a 

influência que a sociedade tem sobre a mulher e só depois ver se e como esta mulher subverte 

e transforma a ordem imposta e como se manifesta artisticamente esta situação de subversão. 



     É bem interessante a posição dos que apresentam a moderna reflexão filosófica sobre o 

homem. Segundo eles, a característica mais importante do ser humano é a sua capacidade de 

pensar. Para a filosofia pós-cartesiana o ponto de partida era a constatação de que o homem é 

um ser pensante e é por isso que é capaz de conhecer e compreender a sociedade em que vive, 

o seu mundo exterior. O novo olhar para o ser humano proposto contemporaneamente por tais 

estudiosos como David Carr, Charles Taylor ou Anthony Giddens também dá importância a 

esta capacidade do ser humano de pensar e reflectir, mas concentra-se sobretudo no facto de 

ela servir para o homem se poder compreender a si próprio e adquirir a auto-consciência que 

conduz à formação da identidade própria. 

     Falando da identidade feminina que se manifesta através da literatura e das artes visuais, é 

preciso também ter em conta a importância da teoria e da crítica feministas. Não é possível 

não concordar com os escritos teóricos do feminismo, quando estes defendem que a 

identidade é um processo de auto-consciência que, sendo um processo, nunca é linear 

(Humm, 1989: 101). De modo igual parecem justas as palavras de Katarzyna Rosner quando 

afirma que a identidade não é algo dado nem oferecido ao indivíduo, antes pelo contrário, 

exige dele um esforço para se autodefinir sendo, este processo de autodefinição, um processo 

que se desenvolve no tempo e portanto nunca é definitivamente concluido (Rosner, 2006: 7). 

A ánalise deste mesmo processo, que tem como alvo a compreensão do eu e a sua 

manifestação no campo artístico interessou várias feministas: Kristeva (2000), Irigaray 

(1977), Cixous (1975), Butler (1999), Humm (1989), Jones (1986), Macedo (2002) e Macedo 

e Amaral (2005). Estes escritos são importantíssimos já que é inegável que foram as teóricas 

do feminismo que desenvolveram numerosas concepções sobre a existência ou não de um eu 

especificamente feminino na escrita e nas artes visuais  e debateram várias possibilidades de o 

definir e interpretar. 



     Como já foi mencionado, a construção da identidade, sendo um processo, é um processo 

que tem o carácter dialéctico. Por isso, para abordar a noção de identidade, parece-nós útil 

considerar os princípios da dialéctica apresentados no método de Gadotti (1983) para quem as 

quatro leis da dialéctica compreendem: 1) tudo se relaciona; 2) tudo se transforma; 3) 

mudança qualitativa; 4) unidade e luta dos contrários. Apresentaremos estas leis mais adiante. 

     É preciso admitir que a nossa ambição nesta tese não é tentar definir as identidades das 

artistas seleccionadas para a tese. Uma tal ambição seria demasiado audaz e irrealizável para 

quem não tenha uma profunda preparação psicológica. Confessando isso e tentando ficar 

sempre o mais possível dentro da obra de arte que analisaremos, não negamos, contudo, a 

possibilidade de que as vivências, posturas e consciência das protagonistas reflectirem, em 

certa medida, as das suas autoras.  

     O que propomos fazer, é ver como as artistas constroem as identidades das protagonistas 

das suas obras, quais são as imagens das mulheres que estas obras nos vinculam e qual é, 

finalmente, a intenção e a maneira de construir estas imagens. 

     O termo ‘imagem’ possui significados muito diversos que vêm desde representações 

visuais até à cópia e ao reflexo, desde impressão visual até à representação mental. Por isso, 

concebemos a imagem de igual modo como o fazem Machado e Pageaux (1988: 42-43) 

afirmando que ela “(..) procede de uma tomada de consciência (...), de um “Eu” em relação a 

um “Outro”(...). A imagem é a representação de uma realidade cultural (...) através da qual 

o indivíduo ou o grupo que a elaboram revelam o espaço ideológico no qual se situam”. O 

que pode parecer paradoxal, mas, no fundo, não o é, é que a imagem, sendo uma 

representação da realidade, é sempre falsa em relação ao real objectivamente observado. Por 

isso (Ibid: 43): “O estudo da imagem deve dar menos importância ao grau de ‘realidade’ de 

uma imagem do que ao seu grau de conformidade com o modelo cultural previamente 

existente, de que importa conhecer, os componentes, os fundamentos, a função social”. 



Assim, o estudo da imagem conduz à compreensão das linhas de força que regem a cultura 

tanto dum artista como dum determinado grupo social. Neste sentido, o estudo das imagens é 

inseparável daquilo tudo que chamamos mentalidades e sensibilidades individuais e sociais. 

Também no âmbito da teoria feminista imagem é identificada com representação, a 

mensagem visual ou com representação social do feminino (Macedo, Amaral, 2005: 105). As 

imagens, nos seus vários contextos – nas belas artes, na fotografia, na literatura, nas 

coreografías, no cinema, colocam a questão de compreender o modo como elas próprias 

contribuem para definir o que se entende como “feminino” e como poderão ser alteradas, de 

modo a permitir a exploração de novas formas através das quais a mulher possa construir e 

assumir a sua própria identidade. São as imagens que lhe fornecem o conhecimento de si 

própria. É preciso dizer que é este o tipo de conhecimento que nas palavras de Antonio 

Blanch: “nos vendrá dado fundamentalmente por medio de imágenes. Es decir, mediante esas 

proyecciones de la facultad creadora del artista que desvelan (...) muchos de los enigmas del 

hombre y algunas de esas zonas ocultas y misteriosas de su corazón” (1995: 14). Achamos, 

portanto, que é legítimo, tratar as obras, que analisaremos nesta tese, como imagens 

significantes. Para compreender estes significados, seguiremos as reflexões de Louis Marin, 

explicitas em Études sémiologiques. Écritures, Peintures segundo as quais as obras-

imagens – imagens das identidades, têm uma função pedagógica e social importantes. Por 

isso, parece-nos que podemos interpretar estas obras-imagens simbolicamente como “obras-

ferramentas”. Que ferramentas e para quê? São estas, as perguntas fundamentais, que 

colocamos, nesta nossa viagem de múltiplos itinerários. 

2)  Optamos pelas metodologias interdisciplinares, propostas pelos Estudos Culturais, e, mais 

concretamente pelos métodos sociológicos no estudo de qualquer manifestação artística, 

porque estamos profundamnetne convencidos que toda a arte,literária ou plástica, sempre 

excerceu e continua a exercer um papel primordial na transmissão simbólica das experiências 



mais profundas do ser humano. Acreditamos que as obras artísticas facilitam um 

conhecimento deste ser misterioso. Por isso, não nos interessam análises puramente formais, e 

estruturalistas da literatura, escultura ou pintura. O que desperta o nosso interesse são os 

enfoques temáticos orientados principalmente a mostrar o conteúdo, a intencionalidade e o 

significado de cada facto artístico. Apoiamo-nos nas teses de Paul Ricouer que afirma (1991: 

118): 

          (...) en suivant Benveniste plutôt que de Saussure, on prend la phrase pour unité 

         de discours, l’intenté du discours cesse de se confondre avec le signifié corrélatif 

         de chaque signifiant dans l’immanence d’un système de signes. Avec la phrase, le 

         langage est orienté au-delà de lui-même: il dit quelque chose sur quelque chose.(...) 

         L’événement complet, c’est non seulment que quelqu’un prenne la parole et s’adre- 

         sse à un interlocuteur, c’est aussi qu’il ambitionne de porter au langage et de partager 

         avec autrui une expérience nouvelle. 

 

O pensamento de Ricouer coincide com o de Hauser (1982: 16), segundo o qual todas as 

obras de arte são sedimentos de experiências e como todas as realizações culturais regem-se 

por fins prácticos. Evocando as afirmações destes dois investigadores, a nossa ideia não 

consiste em atribuir à arte os fins puramente utilitários, mas em afirmar a sua condição activa 

e significante na sociedade, geradora de possíveis transformações. 

     O papel da mulher nas sociedades africanas sempre foi relevante, embora, muitas vezes, 

pouco apreciado ou até negligenciado pelo poder masculino. As mulheres, além dos trabalhos 

na machamba e em casa, mostravam-se capazes de desenvolver uma rica e interessante 

actividade artística, mas frequentemente, não gozavam e não gozam das mesmas facilidades 

que os homens para mostrar os frutos do seu trabalho. Aceitando a tese de Engels para 

explicar a situação de opressão que a mulher sempre teve de suportar, pensamos que a sua 

explicação, que faz depender a condição feminina exclusivamente do factor económico, é 

incompleta. No fundo, como repara Gloria Comesaña Santalices (1995:13) a situação de 

submissão e inferioridade é o resultado da existência duma estrutura mais profunda e mais 

amplia: a alteridade. Como explica a investigadora andaluza, a mulher e o homem, sempre 



estão uns ao lado dos outros, misturando as suas vidas, mas as suas consciências enfrentam-se 

nas relações diversas, que, na maioria dos casos, são difíceis e conflictivas. Normalmente, o 

enfrentamento das consciências feminino-masculinas nas sociedades em que vivem, leva ao 

estabelecimento das relações de desigualdade e opressão e não ao estabelecimento de relações 

de reciprocidade. Do ponto de vista filosófico, para se pensar a sí próprio e para pensar o 

mundo, a consciência precisa de conceber uma dualidade de contrários em que o Mesmo e o 

Outro se oponham. Dado que a consciência masculina é o polo dominante na espécie humana, 

concebe-se sempre como o Mesmo e atribui à consciência feminina o lugar do Outro. 

Obviamente, do lado do Mesmo encontramos os valores positivos e desejados, enquanto do 

lado do Outro encontramos valores negativos. A consideração da mulher como Outro, com a 

valorizacão negativa, ajuda a perceber a situação da inferioridade e da opressão em que vivem 

muitas mulheres. Ao mesmo tempo, a relação dominante/dominado, sempre pode ser 

invertida, pelo menos teoricamente. O fracasso desta teórica inversão, foi o alvo da reflexão 

de várias feministas. É possível distinguir três posicionamentos principais: o de Evelyn Reed, 

o de Shulamith Firestone e o de Simone de Beauvoir e de Kate Millet. O primeiro explica a 

opressão e a submissão das mulheres pelos factores biológicos, o segundo pelas razões 

históricas e o terceiro, com que concordamos, pelas razões culturais. Pois, como constata Kate 

Millet (1973: 41): “La suprémacie masculine, (...) reside non pas dans la force physique, 

mais dans l’acceptation d’un système de valeurs qui n’est biologique.” 

     O interesse pela obra das mulheres, seleccionadas para a tese, nasceu justamente pelo facto 

de elas tentarem subverter os valores e pelo facto de elas conseguirem, cada vez mais, ganhar 

o espaço e a voz no seu país. Seguindo os seus passos, tentaremos perceber o caminho 

seguido pela narrativa, poesia e pelas artes visuais das mulheres no período pós-colonial e 

analisá-lo sob o ângulo desejado.  



    O maior peso do estudo residirá na literatura, nomeadamente nas obras de Paulina 

Chiziane, de Lília Momplé, de Sónia Sultuane e Ana Mafalda Leite visto que é através da 

leitura dos romances e dos poemas delas que pode ser observado, com maior relevância, o 

processo de construção da identidade feminina. Ao mesmo tempo, temos que mencionar que 

só a obra de Paulina Chiziane foi, até agora alvo de estudos mais aprofundados por parte de 

críticos literários e de académicos. As outras autoras não são ainda seriamente estudadas nem 

em África nem na Europa. 

     No último dos capítulos da tese trataremos dos diálogos interartísticos. Acreditando na 

multiciplidade de identidades, estamos conscientes que estas são expressas das mais variadas 

maneiras e nas mais variadas disciplinas artísticas. Por isso, seria mais que redutório limitar o 

presente estudo a uma só disciplina, isto é, à literatura.                           

     No ensaio, Two Texts on Dance, Vítor Moura (Macedo e Grossegesse, 2006: 105), 

sugere-nos que o objectivo da dança é tornar vísivel a paisagem interior. Não será este o 

objectivo comum das artes? E o de intervir na realidade social vivida? As artistas 

moçambicanas, propondo observar as novas vias de aquisição da identidade feminina, não 

terão todas o mesmo objectivo, só que expresso de modos diferentes? A sua arte é, de facto, 

global, no sentido em que abrange muitas áreas artísticas. Amadou Hampaté Ba, falando da 

África tradicional constatou que “a visão do universo era global” (1976: 12). Na realidade 

contemporânea, esta constatação mantém a sua veracidade. Esta situação leva Laura 

Calvacante Padilha a supor que em Àfrica todas as manifestações artísticas são sempre 

interactivas. (2002: 282). De facto, no continente africano existem razões pelas quais todas as 

disciplinas (literatura, música, dança, pintura e escultura) entram nos diálogos inter-artísticos. 

Muitos dos estudiosos das culturas africanas – Alassane Ndaw, Mohamadou Kane, Bernard 

Mouralis – sublinham o facto de a arte africana ser ao mesmo tempo colectiva, funcional e 

engajada. Por isso, as pessoas cantam, esculpem, dançam, fazem artesanato juntas, tendo 



como objectivo um resultado prático, já que na sua origem a arte tradicional liga-se aos ritos. 

Por outro lado, praticando a arte colectiva as pessoas propõem uma intervenção na realidade 

social vivida que desejam ver transformada. Esta preocupação social e transformadora é bem 

visível na actuação das artistas das quais trateremos. 

     Infelizmente, no caso da principal artista plástica que escolhimos para a tese: Reinata 

Sadimba, a bibliografia não é abundante. Não obstante, apesar de ela não ser numerosa, é 

suficiente para os fins da tese e não justificaria o banimento desta mulher das páginas que se 

seguem. É importante e, até, necessário inclui-la nesta tese ao lado das escritoras.  

     Resumindo, nesta tese depois de esclarecer teoricamente a noção de identidade e depois de 

fazer a apresentação das metodologias, estudaremos as obras das artistas seleccionadas sob o 

ângulo que aqui interessa. Esta análise vai ser organizada em dois capítulos. O primeiro vai 

ser consagrado aos quatro romances de Paulina Chiziane e ao único de Lília Momplé, nos 

quais se vai observar o processo da construção da identidade, no feminino, das suas 

protagonistas. O segundo dos capítulos, será dedicado ao estudo das mesmas questões, mas na 

poesia de Sónia Sultuane e de Ana Mafalda Leite. Finalmente, o último capítulo vai ser 

consagrado ao estudo das relações interartísticas e dos diálogos possíveis entre a literatura e 

as artes plásticas moçambicanas, no feminino. 

     Assim, nesta tese, analisaremos as obras das mulheres destacando nelas os elementos que 

testemunham a procura de identidades próprias, no feminino. Vamos ver como as artistas 

constroem as identidades das heroínas das suas obras, quais os posicionamentos que tomam 

quanto à situação das mulheres moçambicanas de hoje, e que papel atribuem à arte no 

despertar das consciências femininas na nova sociedade pós-colonial. 

 

 

 



0.2. Apresentação das artistas seleccionadas 

 

     Escolhemos cinco artistas para a parte analítica da tese: Paulina Chiziane, Lília Momplé, 

Sónia Sultuane, Ana Mafalda Leite e Reinata Sadimba, como as mais características e mais 

relevantes no Moçambique de hoje. Parece-nos que, falando da procura das formas de 

expressão artística da identidade feminina, é interessante analisar a obra das mulheres que 

introduzem novidades nas disciplinas que praticam, reformulando-as e abrindo novos 

caminhos, horizontes e possibilidades interpretativas. Paulina Chiziane é a primeira mulher 

em Moçambique que publicou romances. Sónia Sultuane e Ana Mafalda Leite são as 

primeiras e, até agora únicas poetisas moçambicanas que, nos seus livros de poesia, exprimem 

explicitamente os temas do erotismo, da sensualidade e da identidade feminina. Reinata 

Sadimba é a única mulher a esculpir e fazer figuras de barro entre os Makonde, uma tribo 

onde só se valora a arte feita por homens. 

     Cada uma das artistas seleccionadas, não só introduz novidades na disciplina praticada, 

mas também exprime nela, duma maneira inovadora, a identidade feminina. Como são muitas 

as disciplinas praticadas pelas artistas seleccionadas e como cada uma destas disciplinas exige 

um estudo diferente, a nossa ambição, não é fornecer uma análise completa de todos os 

aspectos das suas obras ricas em sentidos. O que nos interessa é, sublinhamo-lo, analisar as 

estratégias usadas na construção identitária das protagonistas das obras. 

     As artistas seleccionadas aportam a sua visão da realidade social e da situação de mulher 

em Moçambique. E é, justamente, a temática feminina que é relevante nas suas obras. Por 

isso, analisando os percursos artísticos das artistas moçambicanas mais importantes, 

conseguiremos ter uma visão bastante abrangente da produção feminina, das sensibilidades 

artísticas, de maneiras de as exprimir  pelas mulheres neste país africano. Apresentamo-las na 

ordem em que vão aparecer nas páginas que se seguem: 



 

 

1) Paulina Chiziane, a primeira mulher em Moçambique 

a publicar romances, tem contos publicados na 

imprensa moçambicana, o seu livro de estreia saiu em 

1990, Balada de Amor ao Vento, - Ed. AEMO e em 

Lisboa Caminho (2003), depois publicou Ventos do 

Apocalipse - Ed. da Autora (1993) e Caminho (1999), 

em 2000 O Sétimo Juramento - Ed. Ndjira (Maputo) e Caminho (Lisboa) e em 2002, 

Niketche, uma história de poligamia Ed. Caminho.  

     A sua obra suscita interesse dos estudiosos das literaturas africanas de língua portuguesa, 

embora não tenhamos ainda nenhuma publicação monográfica, acerca dos seus romances, 

aparecem teses de mestrado e de doutoramento que focalizam vários aspectos da sua escrita2. 

Dispomos também de numerosos artigos de investigadores de grande renome como Laura 

Padilha, Hilary Owen, Jorge Valentim, Rusell Hamilton, Ana da Palma, Maria Nazareth 

Soares Fonseca, João de Mencelos, Ana Maria Mão de Ferro Martinho e Carmen Lucia de 

Tindo Secco que analisam a produção literária de Paulina Chiziane. Temos várias entrevistas 

com a escritora, publicadas nos Jornais de Letras e Expresso, bem como nos livros que juntam 

entrevistas com autores africanos (Michel Laban e Patrick Chabal). Nas actas de colóquios e 

congressos consagrados às literaturas africanas de língua portuguesa, encontramos artigos 

dedicados ao estudo da prosa de Paulina Chiziane. De todos estes materiais faremos uso na 

parte analítica deste trabalho. 

                                                 
2 É interessante mencionar a tese de doutoramento de Christoph Oesters Figuras do Outro: identidades pós-

coloniais no romance moçambicano contemporâneo defendida em 2005, na Universidade de Utrecht, em que 

todo o capítulo é consagrado à análise do processo da formacão da identidade nacional nos três primeiros 

romances de Paulina Chiziane. 



     Paulina Chiziane nasceu em 1955, em Manjacaze, província de Gaza no sul de 

Moçambique. Vem duma família chope em que o pai era alfaiate e a mãe camponesa que 

trabalhava na machamba. Com sete anos, mudou com a família aos subúrbios de Lourenço 

Marques, hoje Maputo, onde aprendeu a segunda língua bantu – ronga. Embora os seus pais 

fossem protestantes, fez a escola primária numa missão católica. Era a única escola, possível, 

para os indígenas que não eram assimilados. Ali aprendeu a falar e a escrever português. Em 

casa falava a sua língua materna, chope, na rua ronga e na escola português. Confessa que o 

ritmo da sua escrita lhe vem da tradição oral chope. Quando pequena, ouvia muitas histórias 

da sua avó, Macangandane, contadas à volta da fogueira, mas a sua entrada no mundo da 

escrita foi em português. Enquanto adolescente, escrevia poemas, mas com o decorrer dos 

anos, deu-se conta que a poesia tinha poucas palavras para dizer tudo o que Paulina queria 

exprimir. Começou a escrever prosa e hoje considera-se, mais do que uma escritora, uma 

contadora de histórias. E tem muitas histórias para contar. Em 1974, com 18 anos, aderiu à 

militância revolucionária e viveu a guerra muito de perto. Confessa ter visto as coisas que 

preferia não ter visto nunca.  Estudou Linguística, até ao segundo ano, mas tendo dois filhos e 

sendo mulher divorciada, teve que abandonar os estudos para trabalhar. Empregou-se na Cruz 

Vermelha e percorreu o país todo, avaliava as necessidades das populações, em especial das 

crianças perdidas dos pais, por causa da guerra, falava com mulheres e ouvia as suas histórias. 

Estas histórias e as vivências próprias constituem a sua fonte de inspiração para a escrita.. 

Esta escrita está marcada pelo empenhamento social, já que trata da mulher numa sociedade 

polígama, a oscilar entre as realidades tradicional e moderna na qual as mulheres são 

discriminadas, por serem mulheres. A própria Paulina Chiziane teve problemas, primeiro por 

se decidir divorciar, depois por escrever, porque na sociedade moçambicana, o facto duma 

mulher escrever romances, é considerado uma coisa fora do comum. Confessa que havia 

tempo em que qualquer palavra que escrevesse e que não fosse ao encontro dos padrões 



sociais, aceitáveis, na sociedade, não só podia prejudicá-la, mas também aos seus filhos: “A 

tua mãe escreveu isto, a tua mãe é uma louca...”. Foi uma verdadeira batalha para que ela 

conquistasse o seu espaço como escritora, em Moçambique. Nos seus quatro romances, que 

até agora escreveu, e que têm um forte cunho autobiográfico, vamos observar como as 

protagonistas encontram o seu espaço no Moçambique de hoje, que problemas enfrentam, 

qual é a imagem que têm de si, quais as possibilidades do desenvolvimento individual, quais 

os comportamentos e posicionamentos que adquirem e quais são os propostos pela narradora.  

 2) Lília Momplé nasceu a 19 de Março de 1935, na 

Ilha de Moçambique, província de Nampula. Concluiu os estudos secundários em Lourenço 

Marques (actual Maputo), frequentou o curso de Filologia Germânica, até ao 2.º ano, e 

licenciou-se em Serviço Social, pelo Instituto Superior do Serviço Social de Lisboa. Depois 

de ter residido algum tempo na Grã-Bretanha (1964) e no Brasil (1968-1971), regressou 

definitivamente a Moçambique, em 1972. Exerceu várias funções, tais como a de funcionária 

da Secretaria de Estado da Cultura, a de directora do Fundo para o Desenvolvimento Artístico 

e Cultural de Moçambique, a de secretária-geral da Associação de Escritores de Moçambique 

(1995-2001), a de presidente dessa mesma Associação (1997-2003) e a de representante do 

Conselho Executivo da UNESCO (2001-2005). 

     Com colaboração dispersa na imprensa, Lília Momplé publicou Ninguém Matou Suhura 

(1988), o romance Neighbours (1996), Os Olhos da Cobra Verde (1997) e o guião para o 

galardoado filme Muhupitit Alima (1988). Em 2001, ganhou o prémio Caine para Escritores 



de África, com o conto O Baile de Celina do seu livro Ninguém Matou Suhura. Para além 

deste prémio, obteve também o 1.º Prémio de Novelística no Concurso Literário do 

Centenário da cidade de Maputo, com o conto Caniço. 

  3) Sonia Abdul Jabar Sultuane, é autora dos dois livros de poésia Sonhos 

(2003) e Imaginar o Poetizado (2006), editados pela Associação dos Escritores 

Moçambicanos, em Maputo. Faz parte da antologia da poesia moçambicana, organizada por 

Nelson Saúte e publicada por Dom Quixote em Lisboa, em 2003, com o título: Nunca mais é 

sábado. A sua obra, desconhecida em Europa, e da qual dispomos para a análise, neste 

trabalho, só graças à gentileza da poetisa, que nos enviou pessoalmente as suas colectâneas, 

carece, até agora da bibliografia crítica. 

     Além de ser poetisa, é também artista plástica, ligada ao movimento da arte 

contemporânea, Muvart. Um poema seu do livro Sonhos foi usado para a abertura do 

espectáculo Trans.move/interludes projecto de intercâmbio cultural produzido e concebido 

por Werner Puntigam, artista vindo a Moçambique com uma bolsa de estudos do 

Departamento Cultural da Cidade de Linz/Áustria). O mesmo projecto teve também a 

colaboração da Companhia Nacional de Canto e Dança Moçambique, (Maputo, Praia da 

Costa do Sol, 14,15 e 16/02/2003). Em 2005, fez comentários poéticos para a exposição 

fotográfica realizada por Werner Puntigam, feitos especialmente para essas fotografias 



(Centro Cultural Franco Moçambicano). Escreveu um poema sobre o tema "Humano", para a 

exposição de arte contemporânea com o título Humano dos artistas Gemuce e Jorge Dias, 

poema que depois foi declamado pela artysta na abertura da mesma exposição. (Museu 

Nacional de Arte, Maputo, 23/06/2005) Redigiu um texto para a abertura da apresentação do 

folheto da exposição de pintura e escultura dos artistas moçambicanos Noel Langa, Victor 

Sousa, Neto e Ndlozy, em conjunto como o Clube Internacional de Maputo (ICM), (Centro 

Cultural Franco Moçambicano, 13/09/2005). Participação numa exposição de arte 

contemporânea Hora 0 com o trabalho De Dentro para Fora, (escultura e poesia), (Centro 

Cultural Franco Moçambicano de 22/11/2005 a 03/12/2005). Foi um dos elementos do elenco 

no espectáculo de dança contemporânea, Dentro e Fora, do Centro de Pesquisa Coreográfica 

(09 e 10/12/2005) no Teatro Avenida. Foi tamom um dos elementos da Werner Puntigam's 

Multidisciplinar Performance Triptychon (Áustria/Moçambique), (Centro Cultural Franco 

Moçambicano, 16/02/2006). Fez a redacção do poema da Declaração de Amor a Cidade de 

Maputo, Amo-te, Maputo, bem como a declamação do mesmo nas escadarias do Conselho 

Municipal da Cidade de Maputo (17/02/06), poema com o nome Beija-me profundamente, 

inédito. Um dos seus poemas, Africana, foi usado para o Moçambique fashion catálogo, 

lançado pelo Vodacom, em Abril de 2006.  

     Sonia Sultuane nasceu em 1971, em Maputo. Foi viver para Nacala Velha, província de 

Nampula (Norte de Moçambique) ainda bebé. Regressou a Maputo com 8 anos. Fez parte da 

escola primária em Nacala, prosseguiu os estudos em Maputo e passou para a escola 

secundária, onde terminou a 9 classe. Em 1985, com apenas 14 anos, comecou a trabalhar e a 

estudar a noite, visto nesse mesmo ano ter sido mãe, experiência que ela própria acha a mais 

bela e orgulhosa razão de ser mulher.  

http://www.servus.at/pntgm/biografia-add.01.htm
http://www.servus.at/pntgm/biografia-add.01.htm
http://www.servus.at/pntgm/biografia-add.02.htm


  4) Ana Mafalda Leite nasceu em Portugal e com alguns meses foi 

para Moçambique (Tete-Moatize), onde viveu até aos dezanove anos. Fez parte dos estudos 

universitários em Maputo, na Universidade Eduardo Mondlane e é professora na 

Universidade de Lisboa, ONDE se especializou em Literaturas Africanas desenvolvendo 

actividade de pesquisa e de docência. É autora de inúmeros artigos e livros de ensaio, entre os 

quais A Poética de José Craveirinha (1990), Oralidades & Escritas nas Literaturas 

Africanas (1998) e Literaturas Africanas e Formulações Pós-Coloniais (2003). Como 

poetisa publicou: Em Sombra Acesa (1984), Canções de Alba (1989), Mariscando Luas 

(em colaboração com o pintor Roberto Chichorro e com o poeta Luís Carlos Patraquim, 

1992), Rosas da China (1999), Passaporte do Coração (2002) e Livro das Encantações 

(2005). A sua obra poética não foi, até agora um alvo de qualquer estudo crítico-literário. 

 

   5) Reinata Sadimba, escultora maconde, é realmente um fenómeno 

fora do comum. Nasceu em 1945, em Nimo, uma pequena aldeia na região da Mueda, no 

Planalto de Rovuma, Província de Cabo Delgado. Filha de camponeses, recebeu a educação 

tradicional da etnia maconde, que incluía o fábrico de objectos utilitários em barro, como 

pratos e cântaros. Em 1972, durante a luta armada, ingressou na FRELIMO transportando 



comida e material para o quartel, como a maioria da sua tribo, tão bem conhecida pela luta 

feroz que travou contra a colonização. Em 1975, divorciou-se. Depois da guerra muitos 

homens decidiram abandonar as suas mulheres, trocá-las por outras, mais jovens e bonitas. O 

marido de Reinata abandonou-a. Desde então Reinata teve de lutar pela própria sobrevivência 

e a dos filhos. Pediu então aos seus antepassados, numa crença comum dos moçambicanos, 

que lhe mostrassem um caminho, uma luz ao fundo do túnel que o marido deixou escuro. A 

resposta veio-lhe em sonhos. “Uma noite tive um sonho,- diz a artista -  então de manhã, ao 

acordar, pus-me a amassar o barro, a fazer figuras. E hoje isso ainda acontece, continuo a 

sonhar (...) Sou uma artista da noite.” Na entrevista a um jornal moçambicano3 Reinata 

confessa ter começado a trabalhar o barro como protesto e como refúgio pelos maus tratos que 

o seu marido lhe tinha infligido. Foi naquela altura que iniciou uma transformação profunda 

na sua cerâmica, começando a ser conhecida em Cabo Delgado pelas suas “formas estranhas”. 

Devido à guerra, emigrou em 1980 a Tanzânia onde permaneceu até 1992, voltando então a 

Maputo, onde permanece. A sua obra está representada no Museu de Arte de Moçambique, na 

capital moçambicana, no Museu Nacional de Etnografia em Lisboa e na colecção de arte 

africana de Culturgest em Lisboa. A artista teve várias exposições individuais em Moçambque 

e em Portugal.  

     O seu caso é raro entre os Macondes porque é um caso da mulher artista. Tornando duma 

maneira inovadora e muito própria os objectos de barro de uso diário nas peças de arte, sai 

além das convenções da sua etnia, onde o papel do artista é muito importante, mas só se aceita 

a posição especial  do homem-escultor. Mulher a fazer arte é algo excepcional dado que nesta 

étnia as mulheres ficam sempre, únicamente, pelos trabalhos da machamba e da casa.  

                                                 
3 TV Zine, nº 4 / 2004, p.4, consultado na versão electrónica www.tvcabo.co.mz 



     Analisando a obra de Reinata Sadimba para os fins que aqui interessam, aproveitaremos os 

escritos de Dias e Guerreiro (1964-1970), de Castro (1961), de Jasieński (1973), de Mohl 

(1990) e de Teixeira (1987). 

 

     Mia Couto, falando do escritor africano, atribuiu-lhe uma interessante e bonita definição: 

“(...) um escritor é um viajante de identidades, um contrabandista de almas (...) uma criatura 

de fronteira, alguém que vive junto à janela, essa janela que se abre para os territórios da 

interioridade” (Couto 2005: 59). Estas palavras dedicadas a escritores podem ser alargadas 

aos artistas em geral.  As artistas escolhidas para o presente trabalho, estas “viajantes de 

identidades”, tentam abrir e mostrar-nos as janelas mágicas dos seus fascinantes mundos 

interiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Os sujeitos femininos na poesia de Sónia Sultuane e de Ana Mafalda Leite 

 

     Achamos que os sujeitos líricos da poesia de Sónia Sultuane e de Ana Mafalda Leite têm 

muitos pontos comuns com as narradoras dos romances de Lília Momplé e sobretudo com as 

de Paulina Chiziane. Do mesmo modo que as protagonistas das romancistas procuram e 

constroem as suas identidades femininas, os sujeitos líricos tentam descobri-las e entendê-las. 

     As poetisas mencionadas pertencem à nova geração dos poetas moçambicanos que, 

segundo Patrick Chabal (1996, op.cit: 50), tenta descobrir os novos e originais espaços 

literários. Depois dos tempos da literatura marcada pela política, depois da fase da literatura 

de combate ou da literatura revolucionária, os poetas tentam encontrar no ofício da escrita a 

sua própria identidade numa realidade nova de pós-colonialismo. Uma das razões do grande 

sucesso da nova poesia intimista em Moçambique, destacada pelo estudioso inglês, que  teve 

o seu precursor na pessoa de Rui Knopfli, é o facto de os jovens poetas estarem conscientes 

de que este tipo de poesia, sendo universal, permite-lhes uma melhor inserção no mundo 

poético. Além disso, é na poesia intimista que os jovens procuravam e encontravam refúgio 

da dura realidade da guerra civil (Ibid: 51). Os temas principais desta nova poesia são: o 

amor, a busca da identidade e o ofício da escrita. 

     A obra lírica de Sónia Sultuane que, infelizmente, por momento, carece de qualquer crítica 

literária além dos textos de préfacios e de posfácios escritos para as duas colectâneas da 

poetisa por Eduarde White e Ana Mafalda Leite, apresenta-nos os poemas cheios de perguntas 

identitárias – quem sou? quem serei? - no feminino. Na nossa interpretação, a obra de Sónia é 

uma busca constante, ansiosa e, às vezes, dolorosa da identidade própria, de tudo aquilo que 

nos atribui a nossa condição humana mas que é, ao mesmo tempo, inefável e difícil (senão 

impossível) de definir. O grande encanto e a sabedoria da lírica de Sónia consiste, justamente, 

em não definir nem dar respostas fáceis e superficiais, antes pelo contrário, esta poesia coloca 



perguntas, apresenta dúvidas existencias e tenta entender a realidade interior vivida pelo 

sujeito, em vez de a definir. Por isso, é uma poesia rica em emoções, sentimentos, paisagens 

interiores de extrema beleza e mistério, testemunhas duma sensibilidade à flor da pele que 

comove, fascina e, sobretudo, sensibiliza o leitor. A este respeito, citamos o que escreveu 

Eduardo White no poético prefácio ao primeiro livro de poesias de Sónia Sultuane, Sonhos 

(2001: 1-2): 

           A poesia tem uma estranha respiração humana como as mãos que aparecidas, se 

           atravessam pelas paisagens que ela deixa a percorrer-nos dentro. (...) A poesia é 

           sempre feminina. (...) antes de se fazer sentir, a poesia tem que ser sentida e doí- 

           da, rocada e investigada e só depois amada, e só depois libertada. (...) Poesia é (...) 

           viver-se com autenticidade. Sónia (...) o livro (...) está cheio de vida. Cheio de ti, 

           do que amaste e choraste, do que riste e acreditaste, do todas aquelas coisas pelas 

           quais ousaste não morrer. Estão aqui. Humilde e cruamente expostas. Sem que o- 

           mitisses dor nenhuma. Um canto de amor e de desamor, atento aos sinais que fo- 

           ram e à humana paixão (...)Os beijos, os arrepios, as peles, os lábios, os dedos, os 

           sexos, os sémens. Aí sim. É belo ver-te tu, autêntica. Tu poesia num país onde a 

           poesia se masculinizou. (...) Nenhuma forma é definitiva. Não te ponham, portan- 

           to, a descortinar o indescortinável. Nem te esforces, não muscules o que nunca  

           vais dar como respostas.  

     Assim, Eduardo White admite que o maior valor da poesia de Sónia reside na 

autenticidade, na simples e sincera expressão do “eu” poético que dialoga consigo e com o 

mundo. Lembramos, neste lugar, o pensamento de Charles Taylor segundo o qual, a 

autenticidade, além da dignidade, é uma condição necessária para a formação da identidade. 

Para Taylor, o conceito de autenticidade reside nas identidades geradas internamente que nos 

permitem reconhecer tanto a nós mesmos quanto aos outros. Os poemas de Sónia Sultuane, 

são, no nosso entender, os íntimos diálogos em que a voz lírica conversa com o seu interior. 

São os diálogos sinceros em que o sujeito procura o sua imagem verdadeira e autêntica.  

     A primeira colectânea de Sónia Sultuane Sonhos, editada em 2001, em Maputo, tem como 

título uma temática sobre a qual vale a pena reflectir. É interessante reparar que na análise da 

poesia moçambicana (e sobretudo a de Eduardo White, de Luís Carlos Patraquim e de Mia 

Couto) encontramos alguns traços muito característicos desta criação. As aves, as asas, os 



voos e as nuvens percorrem e habitam o imaginário dos poetas deste país africano. Todos 

estes elementos simbólicos fazem pensar na libertação da alma, na transcendência da 

condição humana, na viagem onírica, no espírito e no sonho (Leite, 2003: 158). Carmen Lúcia 

Tindo Secco (2003: 280) também admite que a poesia moçambicana nos últimos vinte anos, 

“opera, tematicamente, com resíduos de sonhos, desejos, sentimentos, paisagens e memórias 

que resistiram às guerras e resistem, hoje, a novas pressões sociais e políticas.” Patraquim e 

Couto fazem referência ao sonho criando a poesia cujo objectivo é exorcizar o medo dos 

tempos coloniais. O sujeito lírico nos poemas destes dois grandes mestres de palavra, está 

perfeitamente “consciente das mutilações físicas e mentais sofridas por grande parte do 

povo” e, por isso “adverte (...) para a premência de se restaurarem as emoções individuais 

boqueadas pelos anos de arbítrio exarcebado, exaltanto, então, a importância de cantar o 

amor, o desejo, os sonhos, a imaginação”(Ibid: 284). Segundo Patraquim e Couto, estes 

últimos servem como busca da identidade esfacelada e permitem aos poetas estar “sonhando 

um Moçambique mais verdadeiro que a realidade, porque inventado pela intensidade do 

sonho” (Lisboa em Patraquim, 1992: 5)4 Assim, os sonhos são compreendidos como 

estratégias de resistência cultural, como elementos propulsores da imaginacão criadora e 

como possibilidade de libertação interior. Por isso Eduardo White, na entrevista com Michel 

Laban afirma que sonhar consiste em reagir a tudo que é decepcionante e por isso, ele próprio, 

transforma a sua poesia em “ciência de voar” (Laban, 1998, op.cit: 1192-1193). 

     Sónia Sultuane recorrendo no seu imaginário aos sonhos, não o faz, segundo a nossa 

opinião, para usá-los como estratégia de resistência cultural, mais que isso, o sonho serve-lhe 

de refúgio simbólico da realidade dura que experimenta a voz lírica. Como repara Ana 

Mafalda Leite no posfácio da colectânea, Sónia escreve “(...) como quem sente devagar um 

sonho demorado entre a consciência da ilusão e o desejo de a viver, a poeta percorre o 

                                                 
4 Lisbo, Eugénio. Prefácio in Patraquim, Luís Carlos, Leite, Ana Mafalda e Chichorro, Roberto. Mariscando 

luas. Lisboa: Vega, 1992. 



espaço que vai de si própria para uma outra em que se procura e desafia”(Leite em Sultuane 

2001: 53). A voz lírica do poema Dói demais não ser a outra, confessa amargamente que 

preferia ser outra mulher “a escolhida”, uma mulher que tem mais sorte na vida, que não tem 

que sofrer tanto como ela que não passa “de uma metade imaginária”. A voz lírica procura-se 

no espelho na esperança de ser a outra, a mulher do espelho, por isso dialogando com o 

reflexo: “agarra-se ao que pensas/ funde-se em ti como teu, espelho/ e contigo fica 

eternamente”. Esta atitude é muito parecida com a de Rami, a protagonista de Paulina 

Chiizane que fala com o seu espelho em que descobre o seu alter-ego. Num e noutro caso, o 

espelho oferece uma imagem idealizada das mulheres que querem ser diferentes e ter as suas 

vidas diferentes das que realmente têm. A vontade de ser outra é também muito bem visível 

num outro poema Como queria ser aquela que não fui: 

                                Como queria ser aquela que não fui 

                                 a de meus sonhos, pura, vencedora, 

                                 e que a beleza ainda a ostenta, 

                                 não esta permanentemente convalescente, 

                                 aquela que sonha e espera,           

                                 o encantado, o palácio fantasiado, 

                                 e não esta que tem o encanto quebrado como cacos, 

                                 como queria ser a outra dos meus sonhos, 

                                 alegre, misteriosamente bela, 

                                 e não a que vagueia lentamente e triste, 

                                 mas que vive, 

                                 e a beleza que a arde tão dentro, 

                                 como queria ser a outra, 

                                 a dos meus sonhos mais viva ternamente. 

 

 Porque na voz lírica dos poemas de Sónia se sente tanta tristeza? Que podemos dizer da 

identidade do sujeito lírico? 

      A colectânea abre com um poema intitulado Sonho quebrado ainda em menina: 

                                Sonho quebrado ainda em menina, 

                                pesadelo vivido já em adolescente, 

                                fantasia presente em mulher, 

                                estes todos estados vividos numa só vida, 

                                o sonho quebrou,  

                                o castelo em vidro desabou, 

                                tantos estilhaços cravados em meu corpo, 



                                como foi possível? 

                                meu corpo deformado, meu rosto desfigurado, 

                                restou minha alma, 

                                meus sonhos de criança, em meu pesadelo e na minha fantasia. 

     O poema apresenta o drama existencial duma mulher que sofreu desde pequena. 

Ignoramos o acontecimento que quebrou o sonho do sujeito ainda na infância, mas sabemos 

que destruiu a vida duma menina. A adolescência também foi difícil e dolorosa. O espaço em 

que se experimentam “tantos estilhaços” é o corpo do sujeito lírico que ficou “deformado” e 

“desfigurado”. Vemos que o sofrimento do sujeito é tanto físico como psíquico. Num outro 

poema Tenho as entranhas em dor o sujeito também exprime esta dupla dor: 

                              Tenho as entranhas em dor, 

                              a alma oprimida, dilacerada, 

                              o pensamento em quase tudo perdido, 

                              como estou? 

                              será que estou? 

                              estranho! 

                              As entranhas convulsam, 

                              na dor que tenho, essa onde será  mesmo que está? 

                             onde será mesmo que dói? 

                             o pensamento longe, o coração a simular-se, desligado de mim, 

                             a alma quer partir, 

                             quer alcançar algo, 

                             só ela é que sabe bem o quê e o porquê, 

                             chamo-a mas ela é mais forte, quer partir, 

                             ao encontro de algo perdido, 

                             páro o pensamento, mas já o tenho bem longe, 

                             estranho... 

                             será que volta? 

     A dor é tanta que o sujeito já não sabe como está, dúvida mesmo da sua própria existência. 

Ao mesmo tempo não sabe definir a dor que experimenta e não consegue localizá-la: “onde 

será mesmo que dói?”. É uma dor existencial, nascida provavelmente da impossibilidade de 

mudar o rumo da vida trágica ou de se libertar das condições que oprimem o sujeito ou ainda 

da vontade de reencontrar a felicidade perdida: “a alma quer partir,/ quer alcançar algo (...)/ 

chamo-a mas ela é mais forte, quer partir,/ ao encontro de algo perdido/”.                        



      Apesar do sofrimento, a mulher-sujeito guarda a capacidade de fantasiar porque o mundo 

da fantasia é o seu único refúgio em que se pode esconder. Admite que viveu muitos estados 

de mulher: “estes todos estados vividos numa só vida”, todos eles dolorosos e difíceis 

moldaram a sua alma. As experiências dificéis influem também na identidade pessoal do 

sujeito embora nenhum dos estados vividos lhe permita a sua definição completa. Pois, como 

confessa a voz lírica do poema Quem sou? Quem serei?: “divido-me em várias partes, 

jovem, mulher, criança,/ mas em nenhuma me defino”. O sujeito não consegue definir-se 

porque a sua identidade não é una, senão múltipla e em constante construção. Vejamos o 

poema inteiro: 

                              quem sou? quem serei? 

                              não sei! 

                             divido-me várias partes, jovem, mulher, criança, 

                             mas em nenhuma me defino, 

                             serei eu aquele ser forte que aparento! 

                             inatingível às vezes como mostro ser? 

                             ou serei aquel acriança, 

                             que atingida por algo se refugia, se esconde? 

                             ou serei quem ama, e procura receber também? 

                             não sei!... 

                             será que me identifico com alguma destas personagens? 

                             ou serei a união de todas, numa só! 

                             que me faz tão complicada e incompleta, 

                             diz-me tu ó mundo que me observas, e me deixas tão vazia, 

                             diz-me tu quem sou, o que sou e o porquê, de ser assim. 

     No poema, a voz lírica repete constantemente que não é capaz de se auto-definir, finge ser 

quem não é e aparenta o que não é. Contudo, não o faz por falsidade ou com vontade de se 

enganar a si própria ou aos outros. Antes pelo contrário, tenta assumir papéis diferentes 

querendo encontrar-se a si própria. Experimenta e procura o que é realmente seu, pois, como 

confessa no poema Vagueando, lentemente, sente-se: “perdida, completamente,/ de mim? da 

vida? do mundo?”. Por isso, o “eu” lírico está cheio de contradições, às vezes, é um ser forte 

e inatingível e outras é mais parecido com uma criança assustada que se esconde. O sujeito 

não se pode identificar completamente com apenas uma das personagens cujo papel 



desempenha, é antes de mais nada “a união de todas”. Isso faz com que o sujeito se sinta 

complicado e sempre incompleto. Como permanece no estado de confusão pede ao mundo, 

quer dizer aos outros, que lhe diga quem é. Isto depende do olhar do outro, o qual pode ser 

justo ou não. Mas é sempre assim, reconhecemo-nos nos olhos dos outros, afirmamo-nos no 

mundo pelo olhar alheio.  

     Assim, confirma-se a autenticidade da afirmação dos representantes do Interaccionismo 

Simbólico, que acreditavam que a idendidade de cada indivíduo tem uma componente 

individual e outra atribuída pela sociedade e depende dos acontecimentos e experiências 

vividas. No primeiro dos poemas analisados Sonho quebrado ainda em menina, podemos 

observar que apesar dos sofrimentos e do corpo destruído, o sujeito  lírico não fica, como já 

constatámos, completamente derrotado, porque: “restou a minha alma”. Daí e dos “sonhos 

de criança” tira a força para viver e seguir a lutar. Assim, a postura do sujeito lírico não é 

passiva, o sujeito não se resigna perante os problemas que enfrenta na vida. Esta atitude activa 

é muito parecida com a das protagonistas dos romances de Paulina Chiziane: Rami, Vera e 

Minosse. Assim, o sujeito lírico do poema Menina ainda tornei-me mulher confessa: 

“enfrentei o mundo, e a mim mesma”. Mas, a voz lírica não se sente demasiado orgulhosa 

deste enfrentamento porque nunca pôs em dúvida a ordem das coisas. Analisemos o poema: 

                                Menina ainda tornei-me mulher, 

                                enfrentei o mundo, e a mim mesma, 

                                esperei paciente por este caminho, 

                                sem nunca pôr em causa os atalhos a percorrer, 

                                caminhei umas vezes depressa demais, 

                                outras muito devagar, 

                                e nunca consegui encontrar o passo certo, 

                                responsabilidades e mais responsabilidades vieram, 

                                e fui-me esquecendo de encontrar, 

                                o caminho e os passos certos, 

                                nesta vida, 

                                esqueci de encontrar, os meus próprios passos, 

                                fui tentando mostrar aos outros e ao mundo, 

                               os passos mais certos talvez a percorrerem, 

                               mas lembrei-me tão de repente de mim, 

                               que fiquei surpresa ao ver que tinha parado, 



                               e nem tinha tentado caminhar, 

                               será que ainda consigo encontrar o caminho? 

                               ou será que me perdi neste meu próprio caminhar, 

                               tantas vezes tropeçado e caído. 

     Pelas circunstâncias que ignoramos, o sujeito lírico desde a infância, teve que assumir 

várias responsabilidades. Aceitou-as e cumpriu com todas “sem nunca pôr em causa os 

atalhos a percorrer”. Tentando fazer tudo bem de acordo com as exigências que a sociedade 

impõe à mulher “caminhei umas vezes depressa demais,/ outras muito devegar,/ e nunca 

consegui encontrar o passo certo/.” Se a voz lírica admite que os passos foram errados é 

porque não foram os seus: “esqueci de encontrar, os meus próprios passos”. Num outro 

poema Será que me esqueci da entrega completa? A voz lírica pergunta: ”será que me 

esqueci do meu próprio ser,/ será que me esqueci da mulher que sou (...)”/. O sujeito procura-

se e repara que tentando agradar à sociedade e tentado demonstrar que cumpre bem com o seu 

papel de mulher moçambicana, negligenciou a sua própria vontade, os seus próprios desejos, 

opiniões, sonhos. Como é parecida esta confissão: “esqueci de encontrar, os meus próprios 

passos” com a que faz Rami de Paulina Chiziane (2003, op.cit: 20): ”Nunca combati. Depus 

as armas muito antes de as empunhar. Sempre me entreguei nas mãos da vida. Do destino. 

Nunca mexi nenhum dedo para que as coisas corressem de acordo com os meus desejos. Mas 

será que algum dia tive desejos?” Rami colocando esta pergunta a si própria, fica consciente 

da sua passividade que decide mudar. O mesmo acontece com o sujeito lírico do poema, 

quando surpreendido descobre a sua própria vontade e os seus próprios desejos: “lembrei-me 

tão de repente de mim”. O único que duvida é que se é ainda capaz de “encontrar o 

caminho”, o seu próprio caminhar que Rami chamava rio. Ao pôr em dúvida a ordem 

estabelecida, ao questioná-la e ao ficar consciente das suas próprias necessidades, o primeiro 

passo já fica, porém, feito. Este “lembrei-me (..) de mim” é que é decisivo para começar a 

procurar a sua verdadeira identidade feminina pela voz poética que confessa, no poema Vivo 

escondida de mim própria: “estou perdida quero encontrar-me”. O sujeito lírico dum outro 



poema Tenho uma dor profunda na alma, já fica tão cansado de “(...) ser mulher e amante 

de homens de quem não sou,/ (...) ter por amigos os meus inimigos/ (...) ser humilhada, 

enganada, usada/.” A voz do poema fica cansada e irritada pelas situações de injustiça que 

sofre e revolta-se dizendo: “qualquer dia esqueço o que me eninaram os meus pais,/ e vou 

mostrar ao mundo o quanto sou gente,/ que sofro e que também sei chorar/”. Deste modo, a 

voz feminina anuncia que vai se opôr às exigências da sociedade e que não vai respeitar mais 

as normas educativas impostas às raparigas. Antes pelo contrário, vai procurar o seu próprio 

caminho.  

     A maneira de procurar a identidade complicada e múltipla é, para o sujeito, a escrita. No 

poema Já tão cansada desta vida pergunto-me como será a outra? a voz lírica confessa: 

“os meus dedos que querem escrever, e tanto”. O sujeito escreve sobre os seus sofrimentos, 

sobre o que viveu para mostrar “ao mundo, o que me consome aos poucos”. As experiências 

dolorosas pelas quais passou, moldaram a sua personalidade: “se não tivesse vivido o que vivi 

e o que sofri,/ quem seria eu?” e não só a moldaram mas também, tornaram o sujeito mais 

forte, porque sem elas “quem seria eu?/ onde iria buscar toda esta vontade de correr/”. Os 

outros não percebem esta atitude e “dizem ser eu criança, insegura, imatura”. De novo a 

opinião dos outros faz com que o sujeito comece a se pergunatar: “sou louca ou infantil? (...)/ 

o que tanto escrevo?”. Finalmente, chega, porém, a conclusão que tem direito de viver à sua 

maneira e diz: “deixem-me.../ deixem-me viver no meu mundo,/ tornar falas todas as 

palavras,/ deixem-me no meu mundo doce e infantil, mas meu”. A escrita permite-lhe 

encontrar o seu lugar, compreender o mundo, libertar-se das opiniões dos outros, tornar-se 

emocionalmente independente. Vejamos o pomea Lentamente vou escrevendo: 

                                 Lentamente vou escrevendo, 

                                 o que nme passa no pensamento, 

                                 sem pressa, sem sentido, 

                                 para aliviar a minha alma, 

                                 vou perdendo-me em mim mesma, 

                                 batendo as teclas, 



                                 vou escrevendo tudo o que me chega, ao pensamento, 

                                 sem regras, sem medos, 

                                 sem medo de escrever, mas de o ler, 

                                 para não me descobrir em tormento, 

                                 escrevendo, escrevendo, 

                                 entregando-me a mim mesma sem pressa, 

                                 para que a minha boca, não minta nem omita, 

                                 o que sinto, 

                                 e o que me vai no pensamento 

     O tema da escrita volta também no segundo volume de poesias de Sónia Sultuane 

Imaginar o Poetizado, editado em 2006, pela editora moçambicana Ndjira, em Maputo. No 

poema Palavras a poesia mostra a verdadeira imagem do sujeito:  

                                As palavras que te dou 

                                são o que sou, 

                                são o que sinto, 

                                essas são as minhas palavras: EU. 

     Como repara Ana Mafalda Leite (2001: 53) no posfácio de Sonhos a poesia tem o “dom de 

fingir todas as verdades, todas as emoções, de se querer do sonho a presença, a totalidade e 

perfeição.” Nos poemas de Sónia, escritos um a um por quem sente devagar um sonho entre a 

consciência da ilusão e o desejo de a viver, a poetisa percorre o espaço que vai de si própria 

para uma outra quem gostaria de ser e percorrendo este caminho fascinante, descobre-se a si 

própria, pela escrita. A identidade nascida do desejo de ser totalidade, revela-se no espaço 

entre ser e escrever e “corporiza gradualmente os sentimentos e sensualmente os convoca em 

todas as suas contradições. Desejo, ausência, saudade, ilusão, sonho, distância, alegria, dor. 

Imaginando, através das palavras, as formas que têm os sentimentos.” (Ibid: 53). O sujeito 

poético dos poemas de Sónia precisa da escrita para se perceber, é o processo da escrita que 

permite e facilita a autocompreensão. É exactamente o mesmo processo que observámos na 

narração de Paulina Chiziane. Também Ana Mafalda Leite encontra o seu espaço identitário 

na escrita. Vejamos qual é o seu mundo poético? Como está construído? Qual é a imagem do 

”eu”? 



A poetisa constrói o seu mundo baseiando-se “em imaginários interiores e paisagens 

fragmentárias” (Leite, 2002: 7). A sua escrita, segundo afirma, são “duas memórias que 

transponho nos poemas, a real e a outra inventada pelas imagens do coração.(...) conjugo-me 

por herança múltípla e intemporal (...) pela memória do sonho e pela imaginação.”(Ibid: 9) 

Deste modo, para Ana Mafalda Leite elementos importantes para a criação poética são, por 

um lado, a imaginação livre, sonho e o sentir intenso e, por outro lado, a memória que 

constitui um elemento básico para a construção da identidade própria. 

  Na introdução ao seu livro de poesias Passaporte do Coração a poetisa (2002: 7) 

escreve: “caminho entre dois paises e duas literaturas, caminho criativamente entre eles(...) 

Sinto-me em casa nas duas pátrias (...). Sou dessa ambivalência ao nascer-me nela, a criação 

de um lugar de travessia e de tapeçaria cultural”. É curioso ver como a poetisa compara o 

processo da escrita com a viagem, palavra que funciona aqui no sentido literal de distância 

física que percorre entre Portugal e Moçambique e no sentido simbólico de uma viagem entre 

duas literaturas, entre dois imaginários literários e entre duas visões distintas do mundo. 

Como as protagonisatas dos romances de Paulina Chiziane, o sujeito poético dos poemas de 

Ana Mafalda Leite tenta entender e assumir estas duas realidades distintas e, ao mesmo 

tempo, entrelaçadas.  

   Num belo texto poético dedicado a Ungulani Ba Ka Khosa intitulado Tenho o nome de 

um barco, a autora retoma o tema da viagem e escreve (2005: 36-37):  

          ana mafalda um barco do império em travessia entre dois oceanos me fez nascer.  

          Foi esse o nome que me deram ao levar-me transplantada de um hemisféro para 

          o outro. nasci entre fronteiras líquidas entre ondas inventei um berço. (...) leva - 

          ram-me menina e moça para o índico oriente em que uma vez mais voltei a nascer.  

     (...) e nesse aí aqui, (...) foi onde acostou o meu barco. (...) e olhando vejo que sou 

          eu. 

 

     Vale a pena reparar na comparação que a poetisa faz entre o seu nome e o barco que 

atravessa os mares e une dois países: o barco pode ser lido como uma metáfora de tudo isto 

que possibilita o encontro dos mundos distantes e distintos; graças a este elemento de união as 



fronteiras perdem a sua característica demarcatória e tornam-se líquidas. A mesma imagem 

reaparece no poema Fronteira líquida (2005: 15-16) onde a voz lírica confessa: “acredito 

(...) nesse entrecruzar de linhas/ pela palma da mão/ paralelas duas vidas/ me dão/ talvez 

porque numa a outra/ ilumine em meu rosto/ a fronteira líquida de dois mares”. Merece 

atenção também o facto de que o elemento simbolizante das águas faz apelo à navegação da 

escrita. Como as águas que preenchem o espaço entre dois continentes e os unem, a escrita 

também tem a capacidade de juntar e de pôr em paralelo as distintas vivências do sujeito 

lírico. 

     É importante frisar neste momento, que as paisagens pintadas nos versos por Ana Mafalda 

remetem-nos para imagens típicas na literatura moçambicana. No ensaio Poéticas do 

Imaginário Elemental na Poesia Moçambicana Ana Mafalde Leite observa, enquanto 

crítica, que desde os primórdios  a poesia deste país é rica em referências ao Mar Índico 

(Leite, 2003: 153). Como já vimos, os seus próprios poemas também. Olhemos ainda para 

outro verso da poeta para ver com que frequência voltam as mesmas imagens na sua obra 

poética : “o mar anoitece a sul/ índico/ indigo/ por dentro” (Leite, 2002, op.cit: 103). Mas 

não é o mar a única imagem típica da literatura moçambicana. Falando da literatura pós-

colonial a pesquisadora chama a nossa atenção para o facto de ela juntar “dualidades 

elementais simbólicas como terra/mar, equivalente a pátria/ oriente, ocidente; ou (...) 

terra/ar, pressupondo pátria/universalidade, liberdade” (Leite, 2003, op.cit: 155).  

     Eduardo White convidava aves a voarem nos seus poemas. Ana Mafalda considera-as o 

símbolo da “desmaterialização e libertação da alma, o sonho e o espírito, transcendência da 

condição humana, viagem onírica do vôo” (Leite, 2002, op.cit: 158). Num dos seus poemas a 

poetisa confessa (Ibid: 45): “tenho asas e vou sem rumo”. Num outro poema dedicado aos 

dois irmãos Zé e Manuel, a poetisa escreve: “onde vais tão leve? (...) os olhos redondos 

seguem o voo dos pássaros nos ramos” (Leite, 2005, op.cit: 19). Mais do que a análise destes 



exemplos dos elementos típicos da literatura moçambicana que aparecem nos versos da 

poetisa, importa concluir que as simbólicas dualidades poéticas mencionadas configuram a 

abertura dialogal entre várias culturas. Os escritos teóricos de Ana Mafalda Leite, tentando 

explicar o imaginário da literatura moçambicana, constituem uma iniciação a este mundo que 

ignoramos e que, muitas vezes, não sabemos ler com o nosso olhar europeu.  

     A convicção da poetisa compartilhada, como já vimos, por Sónia Sultuane e Paulina 

Chiziane, que a identidade se estabelece na e pela linguagem é também visível no texto 

dedicado a Ungulani. Quando a voz poética diz, falando do coração (Leite 2002: 19): “terra 

de ninguém (...)/ lugar onde se chega/ lugar de onde se parte/ coração/ pátria imaginada/ (...) 

coração (...) inventa/ um lugar sem horizonte” pensamos que este “lugar sem horizonte”, este 

lugar sem limites e sem fronteiras pode ser interpretado como o mundo da poesia. De facto 

(Ibid: 57): “aqui a palavra é começo de mundo” e é o canto que “abre o céu em dois”(Leite 

2005, op.cit: 39).  O mundo existe porque é feito nas e pelas palavras que têm a força 

criadora. Numa das crónicas da autora angolana, Paula Tavares (2004:76) intitulada Carta 

para Alexandra  podemos ler: “as nossas casas ainda existem, porque (...) as sabemos 

contar”. É a palavra que cria o espaço não só imaginário, mas também real e preserva 

memória sobre eles. A construção da auto-identidade exige, justamente, a busca dum lugar 

próprio, pois além da noção do tempo e da mémoria, a noção do espaço é fundamental neste 

contexto. Estamos de acordo com o ponto de vista aqui tratado, sobretudo, de locum mental 

(Kolaga 2004: 79).   

     Numa carta poética a Rui Knopfli intitulada Naturalidade, na qual a poetisa estabelece um 

diálogo intertextual com o poeta, Ana Mafalda Leite escreve (Leite, 2005, op.cit: 14-15) 

         Eu, meu caro Rui Knopfli, eu caso-me (...) às luas dos dois hemisférios. (...)  

         chamem-me europeia ou africana, que fazer senão calar? Meus versos livres 

         livres xingombelas, livres pomos, voam sem chão, neste chão que trago por  

        dentro da casa móvel que me atravessa o sonho (...) que pátria a de um poeta  

        senão uma língua bífida e em fogo (...) há no entanto uma terra e uma pátria  

        em que eu pouso devagar, me reconheço e desconheço (...) a língua de amoro-  



        sos sabores, de vibrados ritmos, é a tua pátria de versos ó Rui (...) Acredita, a  

        terra-mar que em nossas línguas caminha é naturalidade obscena, pátria divi- 

        dida (...), nascimento incestuoso de múltiplas mães (...) pátria minha, passaporte 

        naturalidade, só uma, a poesia. 

 

     Ana Mafalda encontra o seu locum independentemente das coordenadas geográficas, 

encontra-o na língua que é a sua casa e a sua pátria simbólicas. Por isso, a poetisa não se 

preocupa com a opinião dos outros que querem ver nela poetisa ou europeia ou africana. O 

mesmo problema enfrenta, aliás, também Sónia Sultuane a quem há quem não considere 

africana, mesmo que nascesse e viva em Moçambique. Num bonito poema Africana, 

importante para perceber as mestisagens culturais dos quais é feito este país e cuja aceitação é 

crucial para a formação da identidade coerente, embora por força múltipla, Sónia entra num 

diálogo intertextual com o famoso poema de Noémia de Sousa Se me quiseres conhecer. 

Citemos o poema de Sónia: 

                                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, 

                                deixa-me rir... 

                                mas quem é que te disse?! 

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

                                não o sou...será? 

                                Será que o meu sentir pasa 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, 

                                mais forte que a indumentária ou a fala, 

                                e sabes porquê? 

                                Porque visto, falo, respiro, sinto e cheiro a África, 

                                afinal o que é que tu saberás? O que é que tu sabes? 

                                Deixa-me rir... 

                                Deixa-me rir... 

  



     Neste poema, a artista quer desenhar um percurso identitário de abertura às diferenças de 

género, de raça, de língua e de cultura, num continente, e num país, que se caracteriza pela 

coexistência harmónica de múltipla diversidade.  

     Há também outro aspecto nas poesias tanto de Sónia Sultuane como nas de Ana Mafalda 

Leite que permite relacioná-las com os romances de Paulina Chiziane. Trata-se da expressão 

do erotismo feminino. Lembrando-nos da apresentação do corpo, da sexualidade e do desejo 

femininos desde o olhar da mulher, duma maneira inovadora e sem precedentes na literatura 

moçambicana por Paulina, achamos que Sónia e Ana Mafalda, introduzem o mesmo olhar 

original e inovador na poesia, exprimindo, nos versos, a componente sexual da identidade 

feminina. De facto, nos seus poemas existe uma quase reivindicação da forma de sentir e do 

ser amoroso, a exaltação do prazer, do corpo da mulher, de uma força erótica e da assumpção 

desse mesmo erotismo, social e secularmente negado à mulher. É interessante reparar que o 

prefácio ao segundo livro de poesias de Sónia é escrito justamente por Ana Mafalda Leite. No 

texto intitulado A voz feminina do poema a poetisa escreve, esta vez, enquanto crítica (Em 

Sultuane, 2006, op.cit: 5): 

          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 tacto, de paladar, de som, de imagem.  

          Os cinco sentidos são insuficientes para a captação integral do sentir amoroso, cor- 

          poriamente inebriado. Feminina, por excelência, esta forma de implicação da escri- 

          ta como corpo, erotiza a 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, sensí- 

          vel, palavra poética nascida dos sentidos, que renasce em amorosa vulnerabilidade, 

          exibindo um corpo, que fala, diz, contradiz, esplende, vibra, linguagens não codifi- 

          cadas, na sua surpresa de acontecimento, de dádiva e de entrega. O amor que nos 

          poemas de Sónia se faz revelação não é um amor da alma, mas do corpo, um verbo 

          feito carne, encarnação. 

     De facto, os poemas de Sónia, sobretudo na segunda colectânea, são muito sensuais e 

eróticos, pois, como confessa a voz lírica do poema Libertação: “esta sede carnal mata-me 

aos pedaços”. O sujeito lírico analisa as sensações que experimenta durante os encontros 

amorosos com o amado, contempla a sua sexualidade, os seus desejos e as palavras através 



das quais revela as suas vivências. Vejamos quais são as experiências da voz lírica e como as 

descreve. No poema Beijo Negro, a voz lírica pede ao seu amante: “Beija-me profundamente 

com o teu gosto, dá-me o teu gosto, faz-me renascer”. As carícias do homem amado fazem 

“renascer” o sujeito, “aquecem a alma” e o “embalam em sons embriagantes”. Consciente 

da força vital que lhe dá o amor feito com o homem que ama, no poema Esta noite, a voz 

lírica não duvida em descrever a noite com o amante nem em descrever os desejos sentidos: 

                                  Esta noite dormi perdida, entregue nos teus braços, 

                                  saciada e exausta, 

                                  deitei-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, 

                                  (...) adormecido estavas entregue a mim, 

                                  longe de tudo e de todos, 

                                  queria chamar-te para que me possuísses navamente (...) 

     Muitas vezes, o sujeito lírico experimenta o desejo carnal e exprime-o poeticamente, como 

no poema Negro: 

                                  (...) o meu pensamento, 

                                   que me leva a desejos levianos, 

                                   à vontade carnal, 

                                   onde corre o negro dos delírios, das sufocações, 

                                   dos gritos profundos, 

                                   e esta carne que me palpita, ferve, 

                                   que me queima do ventre, 

                                   e este corpo já não me deixa ser meu, 

                                   queima...queima...profundamente queima. 

      

     O mesmo tipo do desejo erótico é exprimido no poema Sentir-te: 

 

                                     Os desejos profundos, 

                                     tão embriagante e desesperante, 

                                     que é a ti dar-me, querer dar-me a ti, 

                                     como se de ti precisasse para viver, 

                                     tu, a minha droga, para matar este vício dentro de mim, 

                                     tu...tu... 

                                     esse desejar só contigo alcanço! e sinto...!, só tu me libertas...! 

                                     neste desejo de rasgar todos os sentidos, 

                                     dói profundamente, ai se dói! 

  



     Nos livros de poesias de Sónia encontramos então o sujeito que ama e que está bem 

consciente da sua sexualidade e dos seus desejos sexuais. Ao mesmo tempo, este sujeito está 

cheio de saudades dum homem por quem se apaixanou e com quem, por alguma razão, não 

pôde ficar. No poema Vício a voz feminina recorda os tempos felizes e lamenta o presente 

cheio de solidão:  

                                 (...) no meu leito o teu corpo se tornava, só meu, 

                                a tua voz percorria e suavizava a dor do meu querer, 

                                o teu respirar mansinho, sossegava, 

                                os teus dedos percorriam o meu ser, toda eu, 

                                o teu corpo fundia-se ao meu, tão, 

                                profundamente... 

                                hábito tantas vezes repetido 

                                procuro hoje em meu leito esse corpo, que era só meu, 

                                e só encontro o vazio (...) 

     Num outro poema Lembrança a voz lírica recorda com nostalgia o tempo que passou: 

“Ao acordar respiro ainda o teu cheiro impregnado em mim,/ o teu corpo desnudo ainda 

sinto em mim!/ mas é só lembrança. Sinto a tua falta (..)”. A sensação do abandono, da falta, 

da profunda solidão e da tristeza por não poder estar junto com a pessoa amada é bem visível 

no poema Todas elas: 

                               Todas as noites... 

                               todas as horas...a todas elas, 

                               me fazes falta, 

                               se falo ao coração, 

                               só a ti oiço, 

                               todos os sonhos que sonho, 

                               ...contigo sonho, 

                               e se te sinto e desperto, 

                               não te vejo...só um estranho vazio, 

                               todas as horas...a todas elas, 

                               me fazes falta... 

 

     Assim, os poemas de Sónia exprimem a dolorosa sensação da solidão e do abandono pelo 

homem amado. Vemos que o sujeito lírico experimenta exactamente os mesmos estados que 

as protagonisatas das obras de Paulina Chiziane: Rami, Sarnau e Vera. No poema Oh! Tu 

vento, que passaste pela minha face, a voz lírica recorda as carícias do amante perdido: 



“acariciaste o meu rosto e beijaste-o,/ e partiste com a mesma pressa que chegaste,/ (...) um 

dia, novamente, chegaste,/ (...) à procura deste meu porto que abandonaste,/ à procura deste 

meu rosto que beijaste,/ por sentires que nunca o deverias ter deixado.” Há uma 

incompreensão do sujeito feminino pelos homens que não entendem os seus sentimentos e 

necessidades. No poema Chorei os homens, a voz lírica confessa: 

                                Chorei os homens, 

                                mas nenhum, as minhas lágrimas viu, 

                                nenhum as viu correr dentro de mim, 

                                chorei os homens, 

                                com lágrimas já tão cansadas, esperei...enfim..., 

                                que algum as visse e as pudesse secar, 

                                que algum as pudesse ouvir (...) 

 

    Contudo, nenhum homem vê as lágrimas do sujeito do poema, nenhum as entende e 

nenhum é capaz de secá-las. Por isso, a voz feminina, para ser ouvida, tem que se exprimir 

através da escrita. Deste modo, a poetisa constrói o seu mundo amoroso reimaginado e 

recriado. Ao brincar com o seu pensamento, com a realidade vivida e a ilusão e o sonho, a 

poetisa refaz o seu amor, reinventa-o já sem tanta mágoa com a alquimia da palavra como o 

podemos observar no poema Vou-me entregando: 

                               Vou-me entregando, 

                               a esta vontade mais forte do que eu, 

                               vou brincando com o meu pensamento, 

                               tentando encontrar-me distante, 

                               mas presente, 

                               no que és presente, quando és ausente, 

                               vou-me entregando a mim própria, 

                               esperando encontrar-te dentro de mim, 

                               dentro do meu pensamento já distante, 

                               e lembrar-me, 

                               que não passou somente, 

                               de um sonho desperto.  

      Neste “sonho desperto” e na vontade de criar uma imagem múltipla da sua identidade, em 

que se reinventa, tal como ao amor e os seus imaginados e imaginários sentidos, a poetisa 

descobre-se a si própria pela força e pela magia das palavras. Estas revelam o seu ser mais 

intímo. Assim acontece no poema Todos os segredos e desejos: 



                              Todos os segredos e desejos que te tenho, 

                              ficarão guardados até que a minha boca já não os possa calar, 

                              a minha alma já não os possa suportar, 

                              e os meus dedos, 

                              com essa fome de os escrever, me traiam, 

                              só assim, então sim, serão revelados, 

                              todos os segredos e desejos 

                              que te guardo. 

     A poesia torna-se, deste modo, num espaço de revelação e de comunicação com o mundo. 

Pois, como escreveu-nos a própria poetisa, num dos mails que trocámos, a arte é um veículo 

de partilha com os demais e com o universo no seguinte aspecto: tudo o que fazemos com a 

arte estamos a partilhar com os demais, pois cada um à sua maneira transmite o que sente e o 

que pensa. A arte chega a ser um veículo de vida, muitas vezes, sem contexto, sem voz, sem 

rosto, sem raça, religiăo, sem cheiro, gosto, mas esta lá, muito forte, muito presente. A artista 

acredita que a arte também tem esse aspecto social Quando trabalhada para abordar assuntos 

sociais e importantes para a sociedade, a arte pode chocar, mudar e estimular uma sociedade, 

portanto a arte tem e sempre teve um papel e uma missăo fundamental no universo. Sónia 

Sultuane acabou o seu e-mail, escrevendo: “Como acredito que nada é por acaso, penso que 

muitos de nós ‘artistas’, somos um veículo do Universo para transmitirmos essas partilhas 

com os demais, cada um a sua maneira.” Assim, a poetisa atribui à poesia o mesmo papel que 

Paulina Chiziane e Lília Momplé atribuem à narrativa: despertar consciências, agir na 

sociedade para a transformar. No caso das mulheres artistas é uma luta para tornar a voz 

feminina mais presente em Moçambique. Esta voz que sensibiliza a sociedade, que mostra os 

problemas que enfrentam as mulheres no seu di-a-dia, que transmite as suas vivências, 

experiências, ambições, sonhos e desejos, não deveria ser negligenciada. 

 

 

 


