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Fazendo girar uma roda de intelectuais e feministas contemporâneas em países 
africanos de língua portuguesa, Sónia Sultuane (Moçambique), Conceição Lima 
(São Tomé e Príncipe) e Odete Semedo (Guiné Bissau)  corroboram por meio de 
sua poesia de uma cumplicidade feminina que se constrói para discutir temas que 
territorializam a autoria feminina em um campo minado por ideologias machistas e 
patriarcais em países africanos que obnubilam temas como: abordo, abuso sexual, 
tráfico de mulheres, tráfico de drogas, pedofilia, prostituição, lesbianismo, 
maternidade, casamento, guerra civil, colonialismo, pós-colonialismo, 
descolonização, identidade cultural, religiosidade, direitos humanos, ativismo 
político, feminismo africano. Desta forma, nosso estudo pretende desenvolver uma 
discussão que viabiliza o ponto vista feminista africano como categoria literária 
problematizadora das questões de raça, classe e gênero. 
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Primeiras considerações 
 
A literatura contemporânea de autoria feminina nos países africanos de língua 

portuguesa vem se mostrando cada vez mais independente dos sistemas políticos 

que a informam e enformam. O feminismo literário empodera a escrita de autoria 

feminina no sentido de promover a libertação da mulher em relação aos temas que 

realmente causam conflito ao universo feminino. Não se pode deixar de mencionar 

que nos países africanos de língua portuguesa, as mulheres sofrem em função de 

um sistema político que as oprime e que dificulta a territorialização da arte feita por 

mulheres.  

Ainda hoje a sociedade moderna considera os artistas como seus membros 
marginais. Ser mulher e ser artista torna-se um verdadeiro escândalo. 
Escândalo que tive que arriscar e suportar. Nesta sociedade a mulher só 
pode falar de amor e sexo com outras mulheres e também em segredo. Falar 
em voz alta é tabu, é imoral, é feio.(CHIZIANE: 2013, p. 12) 

 
 

 
1 Texto apresentado no XVIII Seminário Internacional Mulher e Literatura, ocorrido na Universidade 
Federal de Sergipe-UFS, Campus São Cristóvão, no dia 14 de Agosto de 2019. Também publicado 
em: Carlos Magno Gomes; Christina Bielinski Ramalho; Ana Maria Leal Cardoso. (Org.). Escritas de 
resistência: intersecções feministas da literatura. 1ed.Aracaju: Criação Editora, 2019, v. 1, p. 109-120. 



O testemunho acima da escritora moçambicana Paulina Chiziane corrobora com a 

ideia de que as escritoras territorializam o discurso da mulher  em textos literários de 

autoria feminina, atitude estética e ideológica ainda muito marginalizada em países 

onde  predomina o machismo patriarcal endossado pela colonização portuguesa, 

principalmente quando o cânone literário é em sua maioria composto por homens. 

Logo as escritoras possuem um duplo desafio: enfrentar o patriarcado por meio de 

um ativismo político que dê visibilidade à produção artística das mulheres e 

territorializar o discurso das mulheres por meio de um feminismo literário que 

possibilite a visibilidade de escritoras invisíveis ao cânone literário machista. 

Os temas discutidos pelas mulheres atingem diretamente ao modo masculino de 

escrita,  uma vez que há declaradamente, por parte das mulheres, uma insatisfação 

sobre o modus operandi masculino de representação artística.  Os temas 

recorrentes do cânone de autoria masculina nos países africanos de língua 

portuguesa registram um território identitário em que as guerras por libertação 

ideológica, política e cultural foram conquistadas culturalmente pelos homens.    

 

Tem gente que diz que a mulher é subordinada ao homem porque isso faz 
parte da nossa cultura. Mas a cultura está sempre em transformação. Tenho 
duas sobrinhas gêmeas e lindas de quinze anos. Se tivesse nascido há cem 
anos, teriam sido assassinadas: há cem anos, a cultura Igbo considerava o 
nascimento de gêmeos como um mau presságio. Hoje essa prática é 
impensável para nós. (ADICHIE, 2015, p. 47) 

 

Na citação acima Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, chama a atenção para a 

forma como a questão cultural deve ser repensada, excluindo a possibilidade de 

uma já esgotada discussão essencialista sobre os sexos. A palavra “transformação” 

utilizada pela escritora nos conforta e justifica a escrita independente de mulheres 

africanas frente aos sistemas culturais conservadores. Pensar a cultura de um país 

por meio de manifestações artísticas independentes  é uma forma de lutar contra 

estereótipos construídos sob uma perspectiva machista, eurocentrada e ocidental. 

Com certeza, o uso de “nós” é uma forma de contar para mundo que se pode falar 

das nações sob a episteme da humanidade, princípio ideológico que extrapola 

qualquer possibilidade de marginalização de raça, classe e gênero. 

Por este motivo, escolhemos aqui três escritoras de países africanos de língua 

portuguesa que produzem uma literatura  intersectada pelo gênero, pela forma 



literária e pela ideologia da independência, são elas: Sónia Sultuane (Moçambique), 

Conceição Lima (São Tomé e Príncipe) e Odete Semedo (Guiné Bissau). 

 

 

Moçambique por Sónia Sultuane 

 

Sónia Abdul Jabar Sultuane nasceu em Maputo no dia 4 de março de 1971. Viveu 

em Nacala, província de Nampula, até os oito anos. Estudou até a nona classe da 

escola regular e se nomeia uma autodidata que tem a vida como escola e o tempo 

de existência como grau de conhecimento. Hoje, Sónia trabalha em um escritório de 

advogados em Maputo na condição de gestora de marketing.  

A poeta possui seis livros publicados: Sonhos (2001), publicado pela Associação de 

Escritores Moçambicanos (AEMO) e prefaciado pelo renomado poeta moçambicano 

Eduardo White; Imaginar o Poetizado (2006), publicado pela Editora Ndjira e 

prefaciado pela ensaísta Ana Mafalda Leite que pontua no referido prefacio os 

aspectos da voz feminina da então poetisa; No colo da lua (2009), editado pela 

própria escritora e Roda das Encarnações (2016), publicado pela Fundação 

Fernando Leite Couto e também publicado pela Editora Kapulana em 2017. Também 

possui livros dedicados ao público infantil, são eles: A lua de N’weti (2014) e 

Celeste, a boneca com olhos cor de esperança (2017).  

A produção artística de Sónia Sultuane está intimamente ligada ao projeto intitulado 

Walking Words, que envolve poesia, artes plásticas e fotografia. A escritora também 

costuma publicar poemas inéditos através do Facebook. 

 

 
 

Africana 
 
dizes que me querias sentir africana, 
dizes e pensas que não o sou, 
só porque não uso capulana, 
porque não falo chagana, 
porque não uso missiri nem missangas, 
deixe-me rir... 
mas quem é que te disse?! 
Só porque ando de “ Levis, Gucci ou Diesel”, 
não sou... será? 
Será que o meu sentir passa 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? 
Por que visto, falo, respiro, sinto e cheiro a África, 
afinal o que é que tu saberás? O que é que sabes? 
Deixa-me rir... 
Deixa-me rir... 
(SULTUANE: 2006, p. 15) 

 
 

Este poema compõe a coletânea de poesias intitulada Imaginar o poetizado (2006). 

No poema acima, percebemos que o eu-poético, através da posição do verbo em 

segunda pessoa, mantém um diálogo com um possível leitor ou com sua própria 

consciência identitária. O título do poema é pontual, pois ficam sugeridas noções de 

espaço (continente africano)  e de gênero (mulher africana). O uso de capulanas, 

missiri e missangas deixa claro que o eu-poético se refere às mulheres do norte de 

Moçambique, mulheres que preservam totalmente uma tradição indumentária da 

região. A língua changana também marca o lado norte moçambicano. O uso de 

marcas industrializadas mostra a condição social e econômica da voz que ora se 

enuncia no poema, no sentido desenvolver uma crítica em mão dupla no que diz 

respeito à questão da moçambicanidade: ser moçambicana é algo visceral, de corpo 

e alma, é algo que extrapola os estereótipos tradicionais.  

O riso marcado pelo verso deixa-me rir é um registro da ironia, pois soa como um 

desdém em relação às tentativas deste interlocutor imaginário em incutir uma pureza 

identitária que é impossível para um continente totalmente misturado.  

É oportuno aqui registrar que a literatura de autoria feminina em Moçambique, antes 

de Sónia Sultuane, era voltada para a ideologia de combate em função das guerras 

de libertação. Escritoras como Noémia de Sousa, Lina Magaia, Lilia Momplé, Rinkel 

faziam da literatura um lugar de militância política. Seguindo um caminho artístico 

diferente, Sónia Sultuane faz da sua poesia um espaço independente, priorizando 

um diálogo com o mundo, com a vida e com o exercício da humanidade. Nesse 

sentido, o riso no poema Africana também pode ser lido como uma forma de afirmar 

que o entendimento sobre a África perpassa questões muito superiores ao 

fortalecimento de racismos e preconceitos, os quais muito mais continuam o 

discurso da colonização e da dependência cultural, do que iniciam um exercício de 

uma arte independente e humanizadora. 



 
 
 
 
 
 
São Tomé e Príncipe por  Conceição Lima 
 
Maria da Conceição de Deus Lima nasceu em 8 de Dezembro de 1961. Na roda de 

escritoras é mais conhecida por Conceição Lima. Natural de Santana da ilha de São 

Tomé, São Tomé e Príncipe, estudou jornalismo em Portugal e trabalhou na rádio, 

televisão e na imprensa escrita em São Tomé e Príncipe. Em 1993 fundou o 

semanário independente O País Hoje. Ocupou também a função de diretora do 

mesmo até a data da sua extinção. Licenciou-se em Estudos Afro-Portugueses 

e Brasileiros pelo King's College de Londres. Residiu e trabalhou como jornalista e 

produtora dos serviços de Língua Portuguesa da BBC. Já publicou poemas em 

jornais, revistas, e antologias em vários países.  

Conceição Lima é considerada uma poeta do período pós-colonial. Começou a 

escrever poemas na sua juventude. Em 1979, com apenas dezenove anos, viajou 

até Angola, onde participou na Sexta Conferência de Escritores Afro-Asiáticos. 

Recitou alguns dos seus poemas e era, provavelmente, a mais jovem dos 

participantes presentes. Conceição Lima considera esta a primeira fase da sua 

carreira como poeta. A segunda fase da sua carreira, começou com a publicação 

dos seus poemas em jornais, revistas e antologias 

A poesia de Conceição Lima funciona como uma voz da consciência para 

a Europa devido ao sofrimento que tem ocorrido há séculos na sociedade são-

tomense em função do colonialismo e da escravidão ainda presentes em São Tomé 

e Príncipe. Uma poesia que dá voz ao descontentamento daqueles ideais que não 

se realizaram após a independência mas que deram lugar a um clima de repressão, 

angústia e medo.Conceição Lima possui cinco livros de poesia publicados: O Útero 

da Casa (2004), A Dolorosa Raiz do Micondó (2006), O País de Akendenguê (2011) 

e Quando Florirem Salambás no Tecto do Pico (2015).  

 

Mátria 
 
Quero-me desperta 
se ao útero da casa retorno 
para tactear a diurna penumbra 
das paredes 



na pele dos dedos rever a maciez 
dos dias subterrâneos 
os momentos idos 
 
Creio nesta amplidão 
de praia talvez ou de deserto 
creio na insônia que verga 
este teatro de sombras 
E se me interrogo 
é para te explicar 
riacho de dor cascata de fúria 
pois a chuva demora e o obô entristece 
ao meio-dia 
 
Não lastimo a morte dos imbondeiros 
a Praça viúva de chilreios e risonhos dedos 
 
Um degrau de basalto emerge do mar 
e nas danças das trepadeiras reabito 
o teu corpo 
templo mátrio 
meu castelo melancólico 
de tábuas rijas e de prumos.  
(LIMA, 2004, p. 17-18) 

 
 
O poema acima está presente na coletânea de poesias intitulada Útero da casa 

(2004). A referida construção poética funciona como um hino de exaltação 

sãotomense que se constrói pela ideologia da maternidade. O título Mátria carrega 

em si o sema da maternidade e da pátria, cumprindo deste modo um contrato de 

maternidade africana que se solidifica principalmente na poesia africana de autoria 

feminina. Se relembramos aqui o poema Africana de Sónia Sultuane também coteja 

a mesma ideologia no sentido de reforçar que o poder da maternidade do solo 

africano em função de um  topos literário que extrapola os limites do espaço físico 

em função do espaço imaginário que harmoniza com os semas da família identitária, 

formando um esquema que se organiza, obedecendo a seguinte ordem: mãe, pai  e 

terra.  

A retórica da maternidade perpassa todo o poema, como se pode observar nos 

versos: Quero-me desperta/ se ao útero da casa retorno (LIMA, 2004, p.17); ...riacho 

de dor cascata de fúria (LIMA, 2004, p.17); o teu corpo/ templo mátrio (LIMA, 2004, 

p. 18). O eu-poético insiste na dor de um parto da consciência patriótica que só é 

possível pelo questionamento, pela insistência e pela explicação, como notamos e E 

se me interrogo/ é para te explicar (LIMA, 2004, p.17). O duelo discursivo entre a 

primeira e a segunda pessoa no poema em tela confirma a constante necessidade 

de diálogo entre partes que necessitam de complementações memorialísticas 



confortantes em relação aos espaços tomados. A sinestesia, desse modo, mostra-se 

como um recurso sábio nos versos na pele dos dedos reviver a maciez/ dos dias 

subterrâneos/ os momentos idos.  

Os verbos querer em Quero-me desperta (LIMA, 2004, p.17), crer em Creio nesta 

amplidão/ de praia talvez ou de deserto (LIMA, 2004, p.17) e lastimar em Não 

lastimo a morte dos imbondeiros (LIMA, 2004, p.18) funcionam como uma 

enumeração paralelística que endossam o discurso em primeira pessoa que convida 

a coletividade a pensar uma arte que propaga a independência dos pensamentos, 

da arte, do território político e do lugar da mulher em São Tomé e Príncipe.  

 Os versos creio na insónia que verga/ este teatro de sombras (LIMA, 2004, p.17) 

disponibilizam o entendimento de um comportamento poético que se amadurece no 

trânsito das inconsciências, a insônia é resistência do corpo ao adormecimento, é 

uma forma de o eu-poético deixar registrada sua insatisfação perante os sonos dos 

injustos. 

Com o poema Mátria (LIMA, 2004, p.17), Conceição Lima nos permite a leitura de 

uma santomesidade que se faz no feminino por meio de um entendimento identitário 

construído por meio da poesia e de uma  consciência política fortalecida em 

consonância com uma ideologia coletiva que reverbera os gritos e as memórias de 

dor de um país que precisa registrar os afetos pátrios mais íntimos. 

 

 

Guiné Bissau por Odete Semedo 
 
 

Maria Odete da Costa Soares Semedo, conhecida popularmente nas rodas literárias 

como Odete Semedo, nasceu em Bissau em 7 de novembro de 1959, na então 

Guiné Portuguesa. Terminou os estudos secundários no Liceu Nacional Kwame 

N'Krumah. Graduou-se  em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 1990, quando 

retornou  ao país para assumir  a Coordenação Nacional do Projeto de Língua 

Portuguesa no Ensino Secundário, financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Neste mesmo período foi convidada a assumir como Diretora da Escola Normal 

Superior Tchico-Té, onde também foi professora.  



A partir de 1995, desempenhou muitas as funções: Diretora-Geral do Ensino da 

Guiné; Presidente da Comissão Nacional para a UNESCO – Bissau;  Ministra da 

Educação Nacional (Junho/1997 a Fevereiro/1999) e Ministra da Saúde (Março/2004 

a Novembro/2005). Estas atividades muitas vezes impediram Odete Semedo de sair 

da Guiné Bissau para divulgar sua literatura em outras países.   

Foi uma das editoras da obra Anthologie de Literatures Francophones de l'Afrique de 

l'Ouest (1994). No ano de 1996,  fundou a Revista de Letras, Artes e Cultura 

Tcholona. Em 2003, recebeu o prêmio, na categoria escritor, de personalidade que 

contribuiu para o desenvolvimento global da Guiné-Bissau.  

Em 2006, mudou-se para o Brasil para realizar o seu doutoramento em Letras na 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 2010, defendeu a tese de 

doutorado As mandjuandadi – cantigas de mulher na Guiné-Bissau: da tradição oral 

à literatura, sob orientação da Profa.Dra. Maria Nazareth Soares Fonseca. Odete 

Semedo foi Secretária-Geral e uma das fundadoras da Associação de Escritores da 

Guiné-Bissau em 2013. A convite de Rui Duarte de Barros e Manuel Serifo 

Nhamadjo, assumiu, em 8 de janeiro de 2013, a reitoria da Universidade Amílcar 

Cabral, sendo a primeira após a reestruturação da instituição. Ficou nestas funções 

até 20 de setembro de 2014, quando Zaida Correia a substituiu.  

Odete Semedo publicou as seguintes obras: Entre o Ser e o Amar (1996); Histórias 

e passadas que ouvi contar (2003); No Fundo Do Canto (2007); Guiné-Bissau - 

História, Culturas, Sociedade e Literatura (2010); e Literaturas da Guiné-Bissau - 

Cantando os escritos da história (2011). 

 

 
 

Bissau é um enigma 
 
Bissau é um enigma 
Guiné é um mistério 
mergulhada numa profunda angústia 
eu a construir 
e tu a destruíres 
Porquê, meu irmão 
pergunto 
se o caminho é único? 
(SEMEDO, 2007, p.54) 

 
 

O poema Bissau é um enigma compõe a coletânea de poesias intitulada No fundo 

do canto (2007). Esta coletânea possui vários poemas em que o eu-poética se 



propõe a apresentar a Guiné Bissau, um dos países africanos de língua portuguesa 

que ainda mantém uma guerra cível acirrada em função de ideias políticos opostos. 

O poema em análise propõe uma chave interpretativa em relação a esta tensão 

política. Enigma e Mistério são palavras que remetem à instabilidade da constante 

necessidade de descoberta de um país que sempre se reconstrói em função da 

guerra.  

No ano de 2013, momento em que acontecia na UFRGS, a primeira edição do 

evento da AFROLIC ( Associação de Estudos Literários e Culturais Africanos), na 

Guiné Bissau, vivia-se a incumbência de revisão de leis políticas para organização 

dos partidos políticos, muitos militantes e artistas ficaram exilados em suas próprias 

casas e impedidos de sair da Guiné Bissau. Artista e militante, Odete Semedo 

obteve seu passaporte apreendido e não pode participar da primeira edição da 

AFROLIC no Rio Grande do Sul, momento em que a escritora guineense iria falar de 

sua literatura e do então estado atual de Guerra Civil em seu país.  

No poema em tela,  os  versos mergulhada numa profunda angústia/ eu a construir/ 

e tu a destruíres (SEMEDO, 2007, p.54) denunciam o estado ansiedade, tormento, 

sofrimento e inquietude do eu-poético que no exercício da construção de uma 

palavra que satisfaça a necessidade de representação de uma nação enigmática e 

misteriosa, atribui a um “tu”, que pode ser sinalizado como um opositor ideológico, 

político ou extremista, a responsabilidade por não comungar de uma irmandade que 

naturalmente deve ser solidária, corporativista e humanista. 

Os versos interrogativos meu irmão/ pergunto/ se o caminho é único? (SEMEDO, 

2007, p.54), o eu-poético denuncia a independência da palavra poética para este 

possível interlocutor que declaradamente é chamado de irmão. A ideologia da 

maternidade e da fraternidade é uma constante na poesia de autoria feminina. 

Nascer no continente africano significa ser filho da Mãe África, ser de uma mesma 

pátria significa ser irmão. Com estes versos, Odete Semedo ensina que a 

consciência de irmandade deve ser maior que as diferenças políticas e sociais. A 

humanidade está acima de qualquer divergência de raça, de classe e de gênero. 

 

  
Últimas Considerações 
 
 



Podemos afirmar que a poesia de Sónia Sultuane, de Conceição Lima e de Odete 

Semedo mostram um continente africano que deve ser entendido e estudado por 

suas tantas diversidades e particularidades culturais. Para além disso, os princípios 

de maternidade, fraternidade, territorialidade, patriotismo  e humanidade devem ser 

ordens de pensamento  que orientem o mundo a perceber que a literatura é uma 

arte que possibilita o exercício da maturidade, da leitura e do respeito. 
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