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Resumo:  

 

Sónia Sultuane é uma voz feminina que vem compor a roda de mulheres escritoras 

contemporâneas em Moçambique. Uma recorrência estética e ideológica que 

percebemos na produção literária desta poetisa são os versos orientados e comandados 

pela força da Lua, divindade astral mística que interfere diretamente na ordem poética 

desta submissa sacerdotisa e escritora. Desta forma, nosso estudo pretende desenvolver 

uma análise dos poemas da referida escritora à luz da teoria feminista e da poesia, com 

o objetivo de afirmar que, através da interferência lunar, ela cria um eu-poético  

introspectivo ecofeminista que apresenta o lugar da mulher sob uma perspectiva 

neorromântica. 
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Primeiras colocações  

 

A poesia moçambicana de autoria feminina em Moçambique vem seguindo 

travessias discrepantes em relação às opções temáticas que motivam a escrita literária 

no país considerado uma janela aberta para o Índico, como bem metaforizou o poeta 

moçambicano Eduardo White.  

Se pensarmos nos modelos precursores de escrita nesta independente colônia 

portuguesa, vamos ouvir na poesia de José Craveirinha e de Noémia de Sousa, um canto 

insatisfeito com as tantas invasões políticas e ideológicas causadas pelas estratégias de 

dominação territorial  do colonizador português, o que nos permite observar uma 

sociedade moçambicana subdividida entre a assimilação e a resistência cultural com as 

devidas proporções patrióticas que nos são dadas como possibilidade de entendimento 

através do texto literário.  

A literatura de autoria feminina contemporânea em Moçambique vem 

recorrendo a uma temática que se volta para produção de poemas em que o eu-poético 

se declina para uma reflexão introspectiva, egocêntrica e neorromântica. Introspecção 

 
1 Texto publicado  como capítulo no livro BRANDÃO, Izabel; LOURENÇO, Laureny. Literatura e Ecologia: 
trilhando novos caminhos críticos. Maceió: EDUFAL, 2019. 101-116. 



no sentido de obediência a um imaginário que se organiza em função de experiências 

memorialísticas direcionadas pelo feminino. O egocentrismo é marcado por um 

posicionamento linguístico em primeira pessoa que territorializa o discurso da mulher. 

O neorromantismo representa o posicionamento ideológico humanístico do eu-poético 

por causa de uma relação política com o meio ambiente, ou seja, uma voz poética que 

mantém uma interlocução com as manifestações da natureza em razão do compromisso 

de preservação ambiental e da higienização natural da mente. A mulher se torna um 

veículo natural de gestação de um discurso ecológico voltado para o respeito às forças 

da natureza, sendo a maternidade e a biologia feminina considerados categorias de um 

impulso ecofeminista. 

O ecofeminismo foi um termo inicialmente  criado por uma  feminista francesa 

chamada Françoise d´Eaubonne em 1974, como sinaliza Izabel Brandão (2003, p.462). 

Hoje, o ecofeminismo se configura como uma teoria que busca o fim de todas as formas 

de opressão em relação às mulheres e à natureza, possibilitando as conexões entre as 

dominações por raça, gênero, classe social, dominação da natureza: 

 

Um impulso para o início do movimento ecofeminista foi a constatação 

de que a libertação das mulheres – o objetivo de todos os ramos do 

feminismo – não pode ser plenamente realizada sem a libertação da 

natureza; e inversamente, a libertação da natureza – tão arduamente 

desejada por ambientalistas – não será plenamente alcançada sem a 

libertação das mulheres: vínculos conceituais, simbólicos, empíricos e 

históricos entre as mulheres e a natureza, como são construídos na 

cultura ocidental, requerem que feministas e ambientalistas abordem 

estes esforços libertadores conjuntamente se quisermos ser bem-

sucedidas/os. (GAARD: 2011, p.197) 

 

 A ecofeminista norte-americana Greta Gaard sinaliza uma necessária libertação 

da mulher e da natureza frente aos vínculos criados por uma orientação dominante 

masculina que vê as duas categorias de análise como um objeto de exploração e 

submissão nas mais diversas esferas. Na literatura, mulher e natureza em sua maioria 

aparecem como objetos de representação de exploração das mais variadas necessidades 

do empoderamento masculino. Fato que faz, possivelmente,  o feminismo não ter se 

posicionado criticamente em relação aos estudos que problematizam o binômio mulher 

e natureza, como bem enfatiza Izabel Brandão (2003, p. 463). 

Oportuno é observar que enquanto o ecofeminismo sugere libertação, a poesia 

de Sónia Sultuane elege a Lua como um elemento natural que interfere na ordem de sua 

produção literária, fazendo com que a referida escritora transforme a Lua em uma 



entidade mística protetora das fases da mulher, fortalecendo a ideologia de que mulher e 

natureza são duplamente submissas. 

A Lua sempre foi um astro de contemplação natural dos poetas pelo poder 

místico de inspiração que exerce sobre a arte, sugerindo uma representação do 

comportamento das mulheres de acordo com as fases da Lua. No universo místico das 

representações simbólicas, a Lua ocupa um lugar de submissão em relação ao Sol: 

 

É em correlação com o simbolismo do Sol que se manifesta o da Lua. 

Suas duas características mais fundamentais derivam, de um lado, de a 

Lua ser privada de luz própria e não passar de um reflexo do Sol; do 

outro lado, de a Lua atravessar fases diferentes de mudança de forma. É 

por isso que ela simboliza a dependência e o princípio feminino (salvo 

exceção), assim como a periodicidade e a renovação. Nessa dupla 

qualificação, ela é símbolo de transformação e de crescimento. 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2006, p.561) 

 

De acordo com o pensamento acima de Jean Chevalier e Allain Gheerbrant 

(2006, p.561), podemos afirmar que a Lua, enquanto elemento de representação 

simbólica, a partir de uma ideologia comandada pelos homens, diz muito sobre o estado 

feminino das coisas; principalmente se observarmos a Lua em sua condição de 

dependência existencial por causa da luz do Sol. Nesse sentido, quando nos 

apropriamos do referido pensamento para articular a produção literária de Sónia 

Sultuane, sob o comando místico da Lua, notamos, para nossas surpresa,  que a poesia 

acata o exercício simbólico lunar da transformação e do crescimento, a partir de uma 

subserviência natural ao masculino.  

Mesmo representando a autoria feminina contemporânea em Moçambique, 

Sónia Sultuane ainda preserva em sua poesia um discurso contido pelo machismo 

patriarcal ainda tão presente nesse país africano que é banhado pelo Índico. Muitas 

escritoras, como Deusa d’ África, Hirondina Joshua, Tania Tomé, Lica Sebastião, entre 

outras, militam em suas poesias por meio do intimismo egocêntrico e introspectivo que 

linguisticamente se materializa pelo posicionamento em primeira pessoa. O uso da 

primeira pessoa em um texto de autoria feminina, representa uma forma estética de 

territorializar o discurso da mulher e também de mostrar que uma das características da 

escrita de autoria feminina é colocar o discurso no feminino de uma forma empoderada, 

uma vez que: 

 



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) 

 

 

O depoimento acima da escritora moçambicana Paulina Chiziane corrobora com 

a ideia de as escritoras territorializarem o discurso em textos literários de autoria 

feminina. A literatura de autoria feminina ainda é muito marginalizada em 

Moçambique, país onde predomina o machismo patriarcal endossado pela colonização 

portuguesa. Quando Sónia Sultuane usa a primeira pessoa em seus poemas, marcando o 

lugar da voz feminina, nota-se uma tentativa de interlocução que fortalece os limites dos 

essencialismos dos gêneros, quando deveria ser uma estratégia de mostrar que a mulher 

pode vencer tabus, escandalizar por meio da palavra literária e concomitantemente 

ultrapassar as barreiras impostas pela moralidade machista. 

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

Viveu em Nacala Velha, província de Nampula, até os oito anos. Possui ensino médio 

completo, porém não chegou a cursar o nível superior, sendo isto uma de suas futuras 

ambições. Hoje, Sónia trabalha em um escritório de advogados em Maputo.  

A poetisa 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.  

 

A  Lua submissa na poesia de Sónia Sultuane 

 



Sónia Sultuane dedica especial atenção à Lua em dois livros de poesia, a saber: 

No colo da Lua (2009) e Roda de Encarnações (2017). Estas coletâneas de poemas nos 

fazem entender que: 

 

O que faz a verdadeira poeticidade de um texto é que nunca ele obedece 

servilmente a quaisquer diretrizes racionais e teóricas, mas estabelece 

uma constante tensão com as mais amplas potencialidades da expressão, 

fazendo-as vir à tona no discurso. Ou seja: pensando apenas no campo 

estético, uma coisa é a argumentação teórica, outra coisa é a prática 

poética. Na primeira temos convenções e leis; na segunda, a liberdade 

de invenção. (CARA: 1998, p. 26) 

 

A liberdade de invenção proporcionada pela prática poética é o que permite 

Sónia Sultuane, por meio da escrita literária, traçar caminhos imaginários que vão 

ganhando substância discursiva no corpo metapoético dos poemas que tomam forma 

sob o comando da Lua. A Lua liberta a poetisa de sistemas e estereótipos. A metapoesia 

funciona como fórum íntimo de descobertas sobre uma escrita que se faz pelo 

entendimento da subjetividade do corpo feminino. A voz poética de Sónia Sultuane nos 

convida para lugares só possíveis sob os caminhos sugeridos pela poesia: 

 

No colo da Lua 

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 armando a imensidão do 

universo, 

saboreando cachos de uvas pretas adocicadas, 

para poder entregar-me a todos os sabores exóticos, 

cantando e suspirando pela vida. 

(SULTUANE: 2009, p.23) 

 

 

Compondo a coletânea de poemas No colo da Lua (2009), este poema 

homônimo é um metapoema em que o eu-poético se posiciona no feminino. As palavras 

colo e Lua funcionam como um acalento em que pousa a voz poética deste poema. O 

poema tem duas estrofes que se interligam pelo encadeamento sugerido pelo verbo 

Quero no inicio da primeira estrofe. O encadeamento do verbo querer se enumera nas 



ações transpostas pelo eu-poético: olhar, comtemplar, sentir, sentar, percorrer, falar, 

armar, saborear, poder, entregar, cantar e suspirar. Um encadeamento paralelístico que 

vai formando um ciclo lunar que preenche a unidade poética do poema acima.  A Lua 

deita a voz poética em seu colo, como podemos notar no quinto verso da segunda 

estrofe sentar-me no colo da Lua armando/ a imensidão do universo; e exerce uma 

função de Musa inspiradora e permissiva à catarse proposta pela voz poética. 

Concordando com Chevalier e Gheerbrant (2006, p.561) a Lua neste poema revela o 

estado transformador e crescente de eu-poético neorromântico que alegoriza o estado 

ameno e sublimado da vida.  

Da mesma coletânea de poemas, Livro (SULTUANE: 2009, p. 37) é um poema 

em que a Lua novamente aparece exercendo um poder de inspiração para a voz poética 

de Sónia Sultuane: 

Na solidão dos meus segredos, 

o universo concedeu-me refúgio 

a Lua o véu da transparência, 

 

as estrelas mostram-me o grande livro 

desfolho-o com gosto de saliva, 

 

ávida de descobrimentos, 

sinto o seu cheiro a velho, 

arquivado há tantas gerações, 

amarelado e amarrotado, tantas consultas, 

 

relembro-me de algumas passagens, 

outras já sumidas com o tempo, 

mas alegremente, 

vejo que o seu conteúdo continuava o mesmo, 

velho, mas sempre o livro do amor. 

(SULTUANE: 2009, p. 37) 

 

 

No poema acima, a primeira estrofe Na solidão dos meus segredos marca o 

espaço egocêntrico, intimista e introspectivo em que se posiciona a voz poética de Sónia 

Sultuane. Mais uma vez a cosmogonia lunar se marca soberana frente à imensidão do 

universo sugerido pela voz poética. Tal fato é percebido no terceiro verso da primeira 

estrofe a Lua o véu da transparência. Na segunda estrofe as estrelas mostram-me o 

grande livro/ desfolho com gosto de saliva, a voz poética sugere as estrelas como 

palavras que dão gosto ao seu paladar, ou seja, o espaço celeste se configura como 

espaço para o intimismo introspectivo que se enumera nas estrofes seguintes. O 

reconhecimento ao saber ancestral também é apresentado pela sinestesia nos versos 



sinto o cheiro a velho/arquivado há tantas gerações. Na última estrofe a voz poética 

lança a página epifânica do livro sugerido como unidade de poema, precisamente nos 

versos vejo que o seu conteúdo continuava o mesmo,/velho,/mas sempre o livro do 

amor; ou seja, o saber que está escrito pelas estrelas e abençoado pela Lua é saber amar 

pela sabedoria dos mais velhos, ou seja, a ordem do saber submete-se ao masculino que 

nos versos está representado livro do amor.  

No poema À janela (SULTUANE: 2009, p. 39), a Lua aparece para se despedir 

em seu estado minguante para a voz poética de Sónia Sultuane: 

 

 

À janela 

 

À janela todas as noites espero a vida chamar-me 

com uma sorte diferente  

dez filhos para criar, quatro irmãos, 

um cão e uma dúzia de animais 

todos os dias são iguais, manhã, tarde e noite 

a janela espero a Lua já distante, 

que me faz rainha dos meus sonhos de fantasia 

todas as noites espero ser 

mulher do homem que sonhei amar. 

(SULTUANE: 2009, p.39)          

 

 

No poema acima vemos a janela como um portal aberto para as introspecções da 

voz poética de Sónia Sultuane. A janela está personificada linguisticamente pela única 

estrofe que representa uma possível resposta escapista do plano introspectivo que sugere 

a voz poética. O universo feminino aparece sob uma perspectiva feminocentrada, ou 

seja, a mulher tem a sorte diferente de ter  dez filhos para criar, quatro irmãos/ um cão 

e uma dúzia de animais. A voz poética sugere uma maternidade caótica para uma 

mulher que já se vê desprotegida da Lua, rainha já distante que só no espaço noturno 

constrói o imaginário romântico da mulher perfeita.  

Como podemos perceber nos poemas até aqui analisados, Sónia Sultuane 

convida, através de sua voz poética, a Lua para ocupar lugar de destaque em sua poesia. 

A Lua inspira a voz poética de acordo com o poder simbólico de suas fases. Em No colo 

da Lua (SULTUANE: 2009, p.23) a Lua em seu estado crescente faz com que a voz 

poética sente em seu colo para manifestar o feminino com uma deusa que se imortaliza 

pela palavra. No poema Livro (SULTUANE: 2009, p.37) a Lua em seu estado cheio 

funciona como força de sabedoria para a voz poética nos mostrar a importância da 



ancestralidade e do amor. Por sua vez, no poema À janela (SULTUANE: 2009, p.39), a 

Lua aparece em seu estado miguante quase invisível fazendo com a voz poética 

apresentar uma perspectiva feminocentrada da maternidade caótica de uma mulher que 

só vê a possibilidade de ser feliz por meio dos sonhos disponibilizados pela benção da 

Lua. A lua e a voz poética metaforizam uma representação do feminino que ainda 

reforça a ideia de submissão e dependência. 

No livro Roda de Encarnações (2017), a Lua também aparece como elemento 

simbólico de inspiração para a voz poética de Sónia Sultuane, principalmente para 

manter o exercício literário da metapoesia. A Lua é a grande musa inspiradora da 

poética da referida escritora moçambicana:  

  

 

 

Restos dos verbos 

 

A minha alma quer cantar poemas aluados, 

quer rasgar versos prateados, 

quer jogar no mar as rimas perdidas na noite de lua cheia, 

restos de verbos deitam-se quietos no colo da lua. 

(SULTUANE: 2017, p.18) 

 

 

O metapoema acima já apresenta um projeto literário mais amadurecido por 

Sónia Sultuane. A lua não aparece mais só como um objeto simbólico contemplativo, 

mas como um elemento que se mistura fisicamente na estética da escritora, como se 

pode ler logo no primeiro verso A minha alma quer cantar poemas aluados. O 

cromatismo e a sinestesia mais uma vez aparece nos versos quer resgar versos 

prateados e também em quer jogar no mar as rimas perdidas na noite de lua cheia. A 

Lua Cheia aparece como representação da transformação poética e da fertilidade das 

palavras, uma vez o a voz poética de Sónia Sultuane faz a intertextualidade de si mesma 

no verso restos de versos deitam-se quietos no colo da lua, confirmando a introspecção 

do eu por meio de uma estética mais amadurecida, redonda e circular como o estado 

lunar que evoca em sua poesia. O colo da lua é o fórum íntimo de segredos que vai 

movimentar a Roda das Encarnações. 

 

 

Naufrágio 



 

Quero soltar a âncora e velejar nesse mapa desconhecido, 

e se o mar ficar bravo, 

assobiarei aos céus para negociar a rota directa à lua, 

e se os ventos forem fortes, 

aguentei firme nas coordenadas dessa viagem da vida. 

(SULTUANE: 2017, p. 32) 

 

 

No poema acima, de outra forma, a voz poética de Sónia Sultuane registra a 

metapoesia. O naufrágio sugere a representação de uma voz que afunda abissalmente na 

introspeção. O verbo querer surge outra vez como ímã enumerativo para os desejos 

egocêntricos da voz que se encontra afogada pela arte. Soltar a âncora e velejar nesse 

mapa desconhecido  são enumerações que registram a dimensão poética para 

negociação lunar: assobiarei aos céus para negociar a rota directa à lua. A lua neste 

poema  representa o farol que direciona a voz poética e a faz conseguir firmeza para 

coordenar as representações da tensão da existência humana..  

 

Alma inquieta 

 

Aquecida pelos últimos fios do sol, 

onde se adivinhava, mais do que se via, 

uma meia lua desvanecida, mas já presente, 

parecia-me ouvir os suspiros do Universo 

contando-me todos os segredos 

dos deuses de minha imaginação, 

como se me lesses, menina pequena 

que procura adormecer, um livro de contos 

pagão e panteísta, fazendo calar o tropel sonoro 

da minha alma inquieta, sensorial, 

num recanto qualquer 

do jardim dos meus sentimentos. 

(SULTUANE: 2017, p.39) 

 

 

No  poema acima, a voz poética  marca o território da mulher logo na primeira 

estrofe Aquecida pelos últimos fios de sol. A lua em seu estado crescente aparece no dia 

como que afrontando a jogo luminoso do sol. Sol e Lua se configuram simbolicamente 

neste poema como a personificação do masculino e do feminino. A voz poética lega ao 

sol o poder de submissão da Lua em relação à luz. O segundo verso onde se adivinhava, 

mas do que se via confirma a soberania luminosa do sol por meio do encadeamento o 

primeiro verso já citado. O verso uma meia lua desvanecida, mas já presente  apresenta 

o foco de visão da voz poética que se orienta mais uma vez pela sua musa de inspiração: 

a Lua, manifestação simbólica do feminino que socorre a inquietude poética expressa 



neste poema por meio de sequência de ações enumeradas pela introspecção da voz que 

conduz as catarses da contação dos segredos, do adormecer, do fazer calar e de um 

jardim egocêntrico de sentimentos.  

Os versos um livro de contos pagão e panteísta, fazendo calar o tropel sonoro/ 

da minha alma inquieta, sensorial denunciam que o saber lunar fornecido à voz poética 

em uma perspectiva imaginária se constrói por uma ideologia pagã e panteísta, ou seja, 

o paganismo comprova a deificação da Lua por parte de Sónia Sultuane e o panteísmo, 

por sua vez, denuncia a crença de que a relação da Lua com o Universo, como se pode 

constatar no verso parecia-me ouvir os suspiros do Universo, acontece pelo fato de a 

voz poética particularizar a crença de que a Lua está em uma mesma escala divina de 

manifestação de um deus que se materializa a partir de uma ordem cósmica e não 

teológica, cristã ou antropomórfica, sendo a Lua, então, uma representação divina do 

feminino.  

 

Fases da lua 

 

À Sónia Sultuane com quem ainda não me cruzei 

 

Sou feita destas fases da lua, 

às vezes sou quarto minguante, lua nova e outras lua cheia, 

sou a repetição dos meus sonhos, 

dos meus gostos dos meus gestos, 

sou um pedido de palavras bonitas, 

diz-me uma coisa bonita!!! diz-me coisas bonitas!!! 

mas mais que ouvir, quero sentir esse sentimento 

que me enche a alma e me traz esse sorriso de iluminar o mundo, 

e apaga qualquer silêncio que em mim habite, 

quero sentir esse borboletear, 

e quando já não existirem as palavras bonitas, 

às confidências genuínas que fiquem as memórias 

das tuas mãos a cariciarem a nuca dos meus pensamentos, 

digo uma coisa bonita!!! 

és a memória, a estrela cadente dos meus secretos desejos!!! 

(SULTUANE: 2017, p.54) 

 

 

O poema acima é um possível registro da metamorfose lunar da voz poética de 

Sónia Sultuane. O título do poema sugere uma unidade temática movida pelas várias 

instabilidades de aparição da Lua, ao ponto de se cogitar uma quinta fase lunar, a do 

corpo poético lunar, ou seja, a fase da Lua que se constrói por meio da poesia. A 

epígrafe  À Sónia Sultuane com quem ainda não cruzei é uma possibilidade de 

confirmação de uma personificação lunar que só é real no plano poético; a realidade 



absoluta e física não se harmoniza com a realidade relativa e abstrata tão recorrente na 

construção mimética refém das necessidades particulares de representação. O corpo 

feminino e lunar se misturam no primeiro verso Sou feita dessas fases da lua. 

Nos versos às vezes sou quarto miguante, lua nova e outras lua cheia, percebe-

se uma voz poética que sugere fases femininas em consonância com os estados da Lua. 

Mas uma vez, a Lua é a metaforização do corpo feminino nos versos de Sónia Sultuane. 

Os versos sou a repetição dos meus sonhos,/ dos meus gostos dos meus gestos,/ sou um 

pedido de palavras bonitas se configuram como um paralelismo sintático que torna 

simétrico o leitmotiv do fazer literário de Sultuane, como se escrever fosse projetar um 

EU que só se manifesta na literatura. Os versos digo eu uma coisa bonita!!!/ és a 

memória, a estrela cadente dos meus secretos desejos!!! referendam o projeto 

metapoético no que tange ao fato de o corpo lunar ser estrutura simbólica que 

movimenta a inesgotável roda das tantas encarnações sobre as quais a voz poética se 

submete ao seu evocada pela Literatura.  

 

  

Últimas considerações 

 

Na poesia neorromântica de Sónia Sultuane, a Lua é uma representação da 

submissão do feminino que se materializa por meio de uma voz poética orientada 

estética e ideologicamente por uma força essencialista de valorização da mulher. A Lua 

se mistura com o corpo feminino multiplicado em várias fases lunares: a lua nova 

representando estado de recolhimento e invisibilidade; a lua crescente materializando o 

estado gestor da palavra literária; a lua cheia lutando contra o Sol  pelo empoderamento 

e a visibilidade feminina; a lua minguante reforçando a circularidade lunar de 

recolhimento e preparo para a metamorfose da palavra literária; e a lua literária que 

personifica o corpo metapoético submisso sempre presente na poesia de Sónia Sultuane.  

Na condição de sacerdotisa da Lua, Sónia Sultuane se apropria da luminosidade 

mística lunar para fazer da poesia um espaço de discussão ainda essencialista sobre a 

humanidade, fazendo com que ainda se entenda que a nação moçambicana precisa de 

alguma forma  aprender a tolerar e conviver, sem uma orientação ideológica 

essencialista, com  a naturalidade das diferenças de raça, classe e gênero; como prega o 

ecofeminismo. 
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