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A enunciação do sujeito feminino: escrita do sonho e do corpo na poesia de Sónia Sultuane 
Tem a poesia esse dom de fingir todas as verdades, todas as emoções, de se querer do sonho a presença, 
a totalidade e perfeição. No primeiro livro de poemas de Sónia Sultuane, Sonhos, a poeta percorre o 
espaço que vai de si própria para uma outra em que se procura e desafia, “como queria ser a outra dos 
meus sonhos” (S, p.47), feminino sujeito que se quer intenso e pleno no seu sensitivo imaginário, por 
entre as pausas de um cadenciado ritmo de escrita. 
“Menina ainda tornei-me mulher/enfrentei o mundo, e a mim mesma” (S, p.15): um percurso que 
reflecte 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, de tanto os sentir. Imaginando o amor, vivendo-o nessas imagens que ele encontra nos 
muitos espelhos da alma: “Amar-te é algo sem dimensão ou justificação/ é viver sempre na 
imaginação/…/estar sempre a sonhar” (S, p.28). 
No mundo amoroso imaginado pela escrita, a poeta tenta regressar à envolvência da infância e à candura 
excessiva de ser, “deixem-me no meu mundo doce e infantil, mas meu”(S, p.13), experimentando-se 
ludicamente, ao brincar com o seu pensamento da emoção, refazendo-o pela distância, inventando-o, 
sem mágoa, com a alquimia já criativa da palavra: “vou brincando com o meu pensamento,/tentando 
encontrar-me distante,/ mas presente,/no que és presente, quando és ausente” (S, p.38). 
Torna-se o amador na coisa amada à custa de tanto imaginar, e a beleza procurada está em si, nessa 
invenção sensorial, que se filtra e ilumina entre ser e escrever, revelando-se devagar. Procura dos versos 
que levam Sónia a querer achar em si outras imagens de ser, em que o desejo se imagina e fulgura, fonte 
misteriosa que desprende a emoção. Nesse “sonho desperto” (S, p.38) a vontade de volver a uma 
imagem múltipla, em que narcisicamente se reinventa, enquanto personagem, tal como ao amor e seus 
imaginados sentidos, se descobre a poeta em palavra, a desejar ser totalidade, plenitude, sonho desperto 
em poema: “como queria ser a outra dos meus sonhos, alegre, misteriosamente bela/ e que não vagueia 
lentamente e triste,/ mas que vive,/ a beleza que arde tão dentro, como queria ser a outra, a dos meus 
sonhos mais viva ternamente” (S, p.47).  
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Não é fácil escrever poemas sobre o amor quando esse mesmo tema percorre séculos de escrita na 
literatura. No entanto, encontramos nestes fragmentos confessionais/poemas, a singularidade narcísica 
da constituição do corpo, enquanto emoção, sua exposição e questionamento.  
Na sua segunda colectânea de poemas, Imaginar o Poetizado, a autora assume quase uma reivindicação da forma 
de sentir e do ser amoroso, tornando a sua reflexão mais sensorial e menos reflexiva, ao escrever sobre o 
prazer, a força erótica e a assumpção de um erotismo social, secularmente negado à mulher. Nessa 
perspectiva, os poemas de Sónia Sultuane, além de muito femininos, são também insinuantemente 
inconformistas pela temática sensorial e seu desnudamento emocional. Como fragmentos confessionais 
amorosos, estes textos suspendem-se na intemporalidade – o amor está em todos os tempos e vive sempre no 
presente – em que a recordação é sempre um acto de presentificação dos sentidos, e a ausência dela, morte e 
deformação: “quando recorde só os teus olhos, não o teu olhar,/ a tua sombra, não o teu corpo,/ os teus 
beijos, não o teu gosto,/ os teus ecos, não as tuas palavras, quando todos os sentidos estiverem mortos” (IP, 
p. 31).  
Obsessivamente, como que saboreando pedaços de “nogat”: “deixavas-me trincar o teu doce,/ e a cada 
mordidela,/sentia os teus lábios de mansinho,/ como podia esquecer-me desse sabor/ a torrado, de cor de 
canela,/ cor desses teus lábios adocicados,/ onde hoje trinco e mordo,/ à procura desse néctar,/com o 
mesmo gosto a “Nogat”(IP, p.13) – a poeta tenta descrever o sabor – sentir, feito corpo, na travessia entre o 
conhecido e o desconhecido, entre desejo, força, arrebatamento, e o medo, que se torna similarmente cres-
cente, como a invasão de uma sombra, que a leva aos patamares da cegueira, zona de provável escuridão: 
“olho-me, sinto-me profundamente/ vontade, desejo,/ toco-me, entrego-me a mim…/entrego-me a esta 
escuridão/ mete medo…neste medo” (IP, p.59). 

O corpo está cravado em cada um dos poemas, e de cada um deles se evola ou solta um aroma, uma 
forma de tacto, de paladar, de som, de concretas imagens. Os cinco sentidos são insuficientes para a 
captação integral do sentir amoroso, corporiamente inebriado. Feminina por excelência, esta forma de 
implicação da escrita, 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, sensível.  
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Palavra poética nascida dos sentidos, que renasce em amorosa vulnerabilidade, exibindo um corpo, que 
fala, diz, contradiz, vibra, linguagens não codificadas, na sua surpresa de acontecimento, de dádiva e de 
entrega. O amor que nos poemas de Sónia Sultuane se faz revelação não é apenas um amor da alma, mas 
do corpo, um verbo feito carne, encarnação. A alma que o sopra é apenas o início do rastilho que acende 
a explosão de todos os físicos sentidos: “A tua alma, a alma das almas,/ já a viste? Já com ela falaste? Já a 
sentiste?/ deixa-me rir”(IP, p.41). 
O poema “Africana” amplifica o tema da identidade, uma vez que tende a territorializar o feminino. Além 
desta primeira identidade, e lembrando com alguma ironia o poema “Se me quiseres Conhecer”, de Noémia 
de Sousa; a poeta assume a sua africanidade: “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…”. Quer este poema 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 também pela coexistência 
harmónica de tal múltipla diversidade: “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?” (IP, p.15). 

Interrogativa, reticente, dialogal, esta voz percorre os poemas como o sangue nas veias de um corpo 
amoroso, palavras que são o próprio sujeito em acto de constituição e de revelação: “As palavras que te 
dou/ são o que sou,/ são o que sinto,/ e como me sinto,/essas são as minhas palavras EU” (IP, p.29).  
No Colo da Lua, terceiro livro de poemas de Sónia Sultuane, testemunha uma plenitude de alguns dos 
atalhos percorridos na actividade artística, simultaneamente espiritualizada por uma introspecção dos 
sentidos e dos sentimentos. Há nestes poemas a procura de harmonia de um corpo que quase voa, na sua 
aspiração ao sonho e à verdade, à pureza das sensações, à celebração do desejo. O poema que dá título 
ao livro, “No colo da Lua”, diz-nos da apetência amorosa, de expansão e abertura do sujeito ao mundo, 
ao universo inteiro, da vontade da poeta falar às estrelas, se aninhar no colo da lua, o mágico planeta da 
noite que a enfeitiça, e que transfigura o sonho em realidade:  
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“Quero olhar o céu/ e contemplar a sua sombra dançando/ na cadência do meu coração,/ mergulhar no 
seu infinito,/ no reflexo do azul esverdeado profundo,/sentir o cheiro do mundo percorrer-me as 
entranhas,/ falar às estrelas prateadas,/ sentar-me no colo da lua amando a imensidão do universo,/ sa-
boreando cachos de uvas pretas adocicadas,/ para poder entregar-me a todos os sabores 
exóticos,/cantando e suspirando pela vida” (CL, p.11). 
A experiência sensorial torna-se quase um acto de levitação graciosa em torno das coisas, corpo alado, cujas 
asas ou pétalas acariciam o que tocam, e no que é tocado se sentem acariciadas. O corpo vive dessa dualidade 
de ser por um lado, quase imaterial, é dança, música, sopro, flor, pétala, esvoaçante, como se pode ler em 
vários poemas, como por exemplo, “Noiva”: “Danço nas sombras do luar prateado,/ visto-me de sari 
vermelho bordado com missangas douradas/trazidas de Bombaim/nas árvores imaginárias de vida/penduro 
os meus cabelos que esvoaçam na brisa/ trançados com folha de laranjeira e jasmim (...)”(CL, p.12). 
O movimento aéreo de leveza retoma Sonhos, o primeiro livro, e leiam-se os poemas “Se Soubesse Voar”, 
“Gaivota” ou “Liberdade”, como experiências desta volição volátil, que se combina com outro elemento, o 
aquático, ritualizado em purificação e embelezamento, como se expressa em “Pétalas”: “Banhei o meu corpo 
com pétalas de rosas vermelhas,/ o cheiro exótico do deserto e o óleo da sedução,/entrei na tenda do desejo/ 
cheirando a rosas e a incenso da imaginação,/entreguei-me, no meu leito coberta de sedas,/ tão leves como a 
ilusão (…)” (CL, p.37). Repare-se como os diferentes sentimentos, sejam de desejo, separação ou tristeza, 
ilusão ou encantamento, são ductilizados e irmanados em subtil e cuidadosa evocação, com imagens har-
mónicas e sensualizadas.  

Associados na descrição, são referidos vários elementos delicados do oriente, que percorrem os poemas 
de Sónia Sultuane, como os tecidos, os ornamentos, as essências e perfumes, as evocações florais: “No 
lago das orquídeas deitadas/ banhei-me à conversa com as flores de lótus/ baixinho, diziam-me que os 
cisnes/dormiam embalados com a música das folhas/ trazidas pela corrente do sul,/ pediram- que me 
banhasse tranquila/ pois a brisa do sol,/ embebedava-as com o meu perfume/a noz-moscada e flor-de-
lis/ pediram que entrelaçasse-me as águas cristalinas/para que o meu cheiro não assustasse/nas margens 
do lago as borboletas que nasciam” (CL, p.9).  
Via Atlantica16.indd 21 26/01/2011 15:00:22 VIA ATLÂNTICA Nº 16 DEZ/2009 2 2  



Ao mesmo tempo, o corpo, entrançado na sua matéria, comunga da suculência dos frutos e do 
inebriamento olfactivo dos odores de diversos aromas. Em apetecidos poemas como “Essa Boca Linda”, 
“Noites de Prazer” ou “Manjares Exóticos”, se expressa a frutificação do desejo, lembrando o par inicial 
que, no paraíso, provou o fruto proibido e experimentou a tentação do amor: “Saboreias no meu corpo 
o gosto do amor,/ nos meus mamilos dou-te o gosto do morango carnudo,/no meu ventre o gosto de 
abacaxi (…)”(CL, p.5). 
Há uma celebração assumida do prazer e do desejo físico, da comunhão dos corpos, que a escrita feminina de 
Sónia Sultuane assume, voluptuosamente. Inebriado, em “Noites de Prazer”, o sujeito poético confessional, 
escreve que não se arrepende de ter transformado um sentimento como o amor na grandeza do seu ser: “não 
me arrependo (....) De não ter seguido e queimado as etapas da vida,/mas de ter vivido a vida conforme as 
etapas/ e o fogo do meu coração, (...). De não ter sucumbindo à vontade carnal,/mas ter amado com a 
alquimia dos sentidos,/ de não ter deixado o meu coração/ser uma armadilha,/mas ser a presa dos meus 
sentimentos (...)”(CL, p.4). 

Mas, envolvidos nesta linguagem de tules e sedas esvoaçantes, outros temas perpassam na poesia de 
Sónia Sultuane: a maternidade, a infância, a igualdade das mulheres, a espiritualidade. Temas ritmados ao 
som de pautas de música, da valsa ao jazz, com os movimentos sentimentalmente sofisticados do tango: 
“danço o tango dos sentimentos”, diz-nos a poeta; ou em combinatória irizada de escritas, como num 
lento jogo de sombras enluarado, regista-se ainda uma sonâmbula evocação de quem nasceu poeta, e se 
embriaga de poesia e de “poetas invisíveis e imaginários” (CL, p.2). 
“Essa Boca linda, suculenta e carnuda, “esse manjar de néctares” vem enriquecer, pela enunciação de 

Sónia Sultuane, a poesia moçambicana de uma emoção de sincero fingimento e de voluptosa 

feminilidade. 


