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(DES) AFETOS EM POÉTICAS DE (RE) EXISTÊNCIAS  
DE RITA SANTANA E SÓNIA SULTUANE 

 

Dra. Ana Rita Santiago (UFRB) 

E-mail: anaritasilva@ufrb.edu.br 

 

Algumas Palavras Iniciais 

 

A reflexão, aqui apresentada, entende as relações amorosas, em dicções literárias, 

dissociadas de relações conjugais, matrimoniais etc. e associadas às afetivas que produzam 

satisfação, convívio, sonhos, prazer etc. Como ato de amar, de tais afinidades, por vezes, 

advêm, inclusive, desafetos, desamores, solidão, ambivalências, separações e desilusões. 

Compreendem-se (des) afetos, desse modo, como experiências de afeições que estão sujeitas 

às transgressões em se tratando de amor romântico, comumente, cantado e narrado em obras 

literárias. Além disso, se baseiam em vivências e contextos diversos, e não são tão somente 

oriundos e imaginados pela heteronormatividade. 

Este texto constrói-se a partir do entendimento de múltiplas possibilidades de amar e 

de postulações sobre o amor do filósofo Nicolas Grimaldi (2011), em Metamorphoses de 

l’amour. Tem como objetivo principal tecer algumas considerações sobre recorrências de 

(des) amores na poética de Rita Santana, em Tratado das veias (2006), e Sónia Sultuane, em 

No colo da lua (2009). 

Rita Santana é escritora negra da Bahia, atriz e professora da educação básica. Ela já 

recebeu, em 2004, o Prêmio Braskem de Cultura e Arte – Literatura pelo livro de contos 

Tramela (Fundação Casa de Jorge Amado). Além de integrar antologias, como Mão Cheia 

(2005). Publicou os livros de poemas Tratado das Veias (As Letras da Bahia – 2006) e 

Alforrias, (Editus – 2012). Já Sónia Sultuane é natural de Maputo-Moçambique, membro da 

Associação de Escritores Moçambicanos (AEMO). É artista plástica com participações 

individuais e coletivas nacionais e internacionais em exposições e instalações. Publicou, por 

um ano, semanalmente, contos eróticos, em um jornal local, além das seguintes obras: 

Sonhos, Poesia (AEMO, 2001); Imaginar o Poetizado, Poesia (Ndjira, 2006); No Colo da 

Lua, Poesia (Edição da autora, 2009); e Roda das Encantações, Poesia (Fundação Fernando 
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Leite Couto, 2016); e as obras de literatura infantil: A lua de N’Weti (Editorial Novembro, 

2014) e Celeste. A boneca com olhos cor de esperança (Editorial Novembro, 2017).  

O enfoque discursivo deste texto parte de inferências e compreensões de que relações 

amorosas, em tessituras dessas escritoras, também se inserem em processos de invenções de si 

(nós) e assenhoramento da existência, logo como exercícios de resistências e de se travestirem 

de diversos modos e experiências. Assim, leituras e interpretações de alguns de seus poemas 

realizaram-se acompanhadas de proposições filosóficas sobre o amor. 

 

(Des) afetos em palavras poéticas de Rita Santana e Sónia Sultuane 

 

Ao se pensar em relações afetivas, em cenas literárias, para além das tradições 

românticas e longe de conceito unidimensional e de experiência única, necessário se faz 

compreender o amor como um sentimento multifacetado, bem como construção discursiva e 

prática humana relacionada, intrinsecamente, a outros sentimentos e vivências, tais como 

atenção, liberdade, afeto, doçura de estar junto, carinho, sonhos, partilha de vida, 

tranquilidade, prazer, entrega, encanto, reciprocidade etc. como ilustra os versos de Flutuo, de 

Sónia Sultuane. 

 

Como um ritual mágico acendes duas velas e incenso 
pões a tocar uma música mística 
com sons das paisagens profundas da Índia 
pedes-me que me deites vestida 
e de olhos fechados fiques tranquila 
deixo-te entrar na minha alma, 
tuas mãos transformam-se em chamas ardente 
onde a minha vergonha contente 
faz-me corar ao ser descoberta 
flutuo numa imensidão de encantamento 
pela corrente da vida 
deixo cair pelas mãos 
as pétalas que fragilmente me cobriam 
no meu beijo entrego-te o meu corpo menino.  
(SULTUANE, 2009, p. 15)  
 

O amar também ocorre em meio a outras sensações e ambivalências, por isso seu ato 

pode se reverberar em solidão, agonia do apartamento, ódio, ciúmes, inveja, sofrimentos, 

crimes, vingança, desilusões etc. Esses elementos operam e se configuram em tempos, 

contextos e modos distintos quando se ama e (ou) se é amado (a).  
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Em Praia, de Rita Santana, a voz poética, à beira da praia, diante da imensidão do 

mar, lamenta, com sua experiência amorosa, a pequenez criatura em que se tornara.  

 
Os passos fincam na areia, 
e eu, transitória, passo. 
Transito dispersa, alheia, 
cansei-me, meu ser é lasso. 
Lancei minha rede ao mar, 
E ela rasgou-se na âncora. 
Do rasgo que a sede dá. 
O mar não enche uma ânfora. 
Quero morar numa concha. 
Sem sustos de imensidade. 
Na juventude, quis tudo! 
O mundo deu-me a saudade. 
Pequena, diante das águas, 
eu penso no quanto sou triste, 
eu trago trouxa de mágoas, 
meu sonho não mais existe. 
Aqui, à beira do mar, 
recordo a mulher que fui: 
doei-me ao Amor e ao Amar, 
perdi o esplendor e a luz.  
(SANTANA, 2006, p. 17) 

  

 A praia torna-se um espelho d’água de uma voz feminina que reflete sua face marcada 

por correntezas e tempestades enfrentadas para nela chegar ou, quiçá, colocar-se a caminho do 

outro lado. É ainda uma espécie de máquina do tempo com a qual anda pela areia e fica à 

deriva dela mesma. Parece, inclusive, um divã terapêutico em que se permite desaguar seu 

curso de vida e escorrer as ondas bravias e insossas de sua existência para, talvez, encontrar 

uma concha, à beira do mar, para abrigar-se e suas lembranças guardar.  

A voz feminina pensa, diante das águas, sobre sua dedicação ao amor e ao seu amado 

como um escrever de si para si, marcada por cansaço, desencanto e mágoas. Como práticas 

discursivas, suas memórias se forjam afastadas de linearidades e totalidades, mas adjacentes 

de fragmentações e lembranças de circunstâncias que lhe arrebataram o direito de sonhar e 

transitar intensa, e não transitória e lassa. Desiludida e sem ânimo, resta-lhe um fiapo de 

esperança: morar no recôndito de uma concha, sem o incômodo de exposições. 

A exaustão é o que resta do Amor e do Amar. Triste, sem vontades e sem brilho no 

viver, recorda-se de si, como amante. Por conta dessa experiência da imaginação, presumimos 

que amar pressupõe (des) amar e, quiçá, odiar; estar com e estar sozinho (a), por vezes. 

Podemos, pois, reconhecer que amar é experimentar encontros, (des) afetos, (des) amores, 
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(des) ilusões e abandonos, tal como encenam os versos de Silêncio nocturno, de Sónia 

Sultuane. 

A esperança acaba quando a luz da memória 
Se acende no final do caminho iniciado 
Com um suspiro de despedidas, o nó do sufoco na garganta “tanto amei” 
O mistério do desconhecido aperta o peito 
Um dia, duas ilusões, dois corações, dois corpos, 
Encheram-se as noites longas 
Bebidas de dor no cálice do silêncio nocturno. 
(SULTUANE, 2009, p. 55) 

Amar, inclusive, requer escolhas e autoconhecimento; práticas de sair de cena como 

atos de (re) existências. Donzela, puta e desanimada, com aparência de rainha inculta e bela, a 

voz feminina de Perdição, de Rita Santana, deseja se esquecer de si mesma para alçar outros 

voos. Como peculiaridade da memória, o esquecimento aparece, nesses versos, em um 

ambiente e momento de afastamento, ornado e abluído por vinho, adornos, embriaguez, 

comida e tecidos. Há de se deixar o passado para seguir adiante.  

 
Permita que a respiração tome conta do vinho 
Enquanto eu beijo a linha do teu lábio, 
Alinhavo adornos para o meu corpo parecer 
Menos perecível, menos afetado pelas horas. 
 
Quando a embriaguez afetar meus sentidos, 
Hei de acometer desmaios em minha carne, 
Desmaio de sorriso, de epiderme, de tudo que, em mim, 
Pode ser mortal, infinito. 
 
Depois é o resto lento, ensopado de sopros, suspiros 
E pingos de ira adormecida. 
O meu maior milagre é sobreviver ao inferno do fim, 
Do ido, mesmo que doida e doída. 
 
Permita a marmita na precisa hora em que a fome surja, 
Preparo temperos para teu descaso sério, 
Teço bordados, franjas, babados 
Para que teu ouvido ausculte o meu mistério de gata parida. 
 
Mas nem o vinho tinto, de uvas pretas, de pés suados, 
Nem o vinho divinizado pelos filhos do filho de Deus 
Pode abrandar minhas maleitas de amor, 
Pois que morro em febre, em desânimos, 
Pois que trago sonhos de donzela, sendo eu tão puta, 
Tão acometida por miragens de rainha inculta e bela. 
 
Quero a voragem do esquecimento para o meu consolo, 
A volição necessária para ser senhora. 
Quero esquecer de mim por instantezinhos de nada, 
E aparecer em canto onde eu caiba, onde eu saiba a felicidade. 
Aprender a alegria, pois que tanto só sangro. 
Permita que eu me derrame na boca da tua garrafa, 
E o mar me engula pra outros destinos. 
(SANTANA, 2006, p. 90-91)  
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O ato de recordar para a puta, rainha, nessa direção, é narrar cisões de si, por ela 

provocadas, revitalizando o que lhe interessa no presente e trançando esparsas recordações, 

aparentemente lineares, mas que são tão somente ocasionais e cortantes lembranças. 

Desanimada, doida e doída mediante as intempéries, advindas do fim de uma relação de 

afetos, ela tenta forjar modos para sobreviver e encontrar consolo. Constitui, ainda, para ela, 

ao ser enlevada pelo mar e conduzida a outros caminhos, a oportunidade de se reinventar, 

eternizando o presente e distanciando-se daquilo que sangra. Assim, com seus sonhos e 

miragens de donzela, rainha inculta e bela, deseja seguir, ainda que por instantezinhos, por 

outros destinos, com um mínimo de gozo e felicidade.  

O amor reside onde há pessoas, ritos e vida em sociedade, como nesse poema, e se 

insere em meio as suas idiossincrasias e inerências da existência e sua sociabilidade. O chão e 

o palco do amor são também o aqui e o agora. Neles se realizam suas performatividades e 

memórias de (des) afetos vividos, ficcionalizados ou poetizados. Neste ínterim, por um lado, a 

ausência do amor pode ser atribuída a não aceitação de diferenças e, por conseguinte, ao não 

exercício da alteridade. Por outro, amar pode implicar também estar submerso às fragilidades 

humanas e imbricado aos padrões estéticos e socioculturais, como nos confessa a voz poética 

de Ai de mim, também de Rita Santana.  

 
Deu de abrir comissuras na minha pele, 
Porque ele partiu. 
E nunca mais voltou pra minha alcova, 
Pro meu convento de moça, 
Pra minhas paúras, 
Pra minhas pioras de noiva, 
Pros meus pinceis de Almodóvar, 
Pra minha cova roxa. 
Ai de nós, mulheres feias! 
Ai de nós, mulheres tortas! 
 
Deu de abrir fissuras na minha boca, 
Porque ele partiu, 
E eu fiquei oca, 
Fiquei seca, 
Virei louça, 
Vivi morta. 
Ai de nós, mulheres feias! 
Ai de nós mulheres tortas! 
 
Deu de abrir fendas no amor, 
Porque ele partiu, 
E nunca mais voltou. 
Eu sucumbi ao sol: 
Comi calêndulas, 
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Girassóis feridos, 
Flores de abóboras, 
Serpentes de vidro. 
Abri a porta e gritei: 
Ai de nós, mulheres feias! 
Ai de nós, mulheres tortas! 
(SANTANA, 2006, p. 23) 
 

O amor, pela linguagem, parece resistir e se sobrepor também aos preconceitos e 

convenções, como se denota em Sagapo meu amor, de Sónia Sultuane, em que até os seus 

versos se apresentam distantes de marcas e normas da língua e da construção poética. 

 
 
Encosta a tua cabeça no meu coração 
cobre-me com os teus cabelos brancos de sabedoria 
deixa-me beijar a alma com paixão 
para que me dês o teu amor profundo no calor do teu aconchego 
 
deixa-me fazer-te novamente menino 
embala a minha alma com a música ternurenta da  
paixão 
cala-me a voz do preconceito que me atormenta 
com o silêncio do teu amor 
 
faz-me perder o medo das convenções 
para que não tenha medo do teu amor 
sagapo¹ meu amor. 
 
Palavra grega que significa amo-te. (Nota da autora) 
(SULTUANE, 2009, p. 21) 
 

O amor, neste sentido, sugere repensar sobre significados de existências, haja vista que 

sugere exercícios de (re) autoconhecimento e de abertura ao (a) outro (a), tornando-se 

imprescindível uma permanente invenção de si e de quem se ama. E, mais ainda, é uma 

oportunidade de imaginar o (a) outro (a), bem como outras maneiras de amar e de traduzi-las 

em ternura e afeto. Neste sentido, a literatura e a filosofia têm nos provocado a pensar que o 

ato de amar implica em (re) invenções permanentes de quem ama e do (a) amado (a) e em 

criações efetivas e imaginárias de relações afetuosas.   

Nesta perspectiva, ciente de vicissitudes humanas e socioculturais, bem como da 

finitude do amor, Grimaldi (2011) assevera que o (a) amado (a) é uma construção da 

imaginação do (a) amante. Para ele, o principal paradoxo do amor é fazer provar como 

necessário o que é mais contingencial e incomparável a mais banal das pessoas, como se fosse 

especial. Neste sentido, o amor não transfigura a pessoa amada, mas ele faz o (a) amante 
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imaginar a existência transfigurada por ele (a). Trata-se de uma imaginação sem imagem. Os 

(as) amantes inventam mundos para si mesmos (as) e também para seu (sua) amado (a).  

Em Obra de arte, de Sónia Sultuane, a voz poética salienta a árdua ação da 

imaginação para esculpir o amor que é único e singular por seu estilo e tonalidade. 

 

Obra de arte 
esculpida pelo pensamento e pela emoção 
o amor é o resultado final 
dos contornos profundos da imaginação, 
De que a alma precisa para esculpir 
Com perfeição o coração. 
(SULTUANE, 2009, p. 31) 

 

Segundo esse filósofo, o amor é a obsessão mais comum e experiência menos 

explicável, como exercício da imaginação, visto que o acaso de um encontro é suficiente para 

justificar e fixar a disposição de uma pessoa para amar outra. É isso que torna todos os amores 

parecidos sem que algum jamais, ao mesmo tempo, possa ser parecido com outros. Para ele, 

nada é mais improvável e mais fantasmático do que esperar de outra pessoa a musicalidade da 

vida. A imaginação ilude, porque se ignora a quem se diz amar, uma vez que não a conhece, 

desconhecem-se seus gostos, caráter, temperamento etc.  

Em Na mercearia dos prazeres, de Sónia Sultuane, a voz enunciadora “compra” itens 

raros e, ao mesmo tempo, comuns e especiais afins aos prazeres. Mas o amor da amante, 

entretanto, só encontrara na prateleira da ilusão. 

 
Encontrei as especiarias do amor lacradas com fita  
dourada 
as palavras dobradas nas asas de borboletas, 
os beijos tinham todos os gostos e cores, 
encontrei na mercearia dos prazeres 
os desejos pesados a ouro, 
a felicidade bordada com diamantes 
encontrei na mercearia do prazeres 
o teu amor escondido na prateleira da ilusão. 
(SULTUANE, 2009. p. 73) 

 

Para Grimaldi, inventa-se e encanta-se quem se ama como um ser especial, sem 

conhecê-la. Em todo amor, há um enfeitiçamento, espécie de encantamento, fascínio e mito da 

predestinação do amor. Nos versos de Com asas de liberdade, também de Sónia Sultuane, 

passeiam traços de magia e encantamento quando o sujeito poético é beijado pelo seu amor. 
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Quando me beijas ardentemente no coração 
sinto o gosto dessa magia 
que me faz percorrer sem fim luz 
olho pela janela do céu, 
vejo a dança calma do mar nocturno 
onde as gaivotas falam a mesma linguagem, livres, 
e com asas de liberdade das amarras da paixão 
 
palavra pequena, palavra inteira 
dita na porta dos teus lábios 
dita na porta dos teus desejos 
quando me beijas calando fundo 
o ardor do meu amor. 
(SULTUANE, 2009. p. 69)  

 

Talvez, por isso, o amor, para esse filósofo, sobrevive ao enigma da resistência, pois é 

caracterizado como aquele sentimento que tudo suporta, inclusive, as mais tenazes 

experiências de sofrimento e até de morte. Por conta disso, ele (a) cria idólatras, ou seja, 

amados (as) e amantes obcecados (as).  

 
 
Vi lágrimas de amor 
carregados de emoção, 
na dor das minhas palavras 
brotam poemas 
que me rasgam o peito, 
dispo o meu olhar 
da dor que me carrega para que para que possa enxergar 
novamente a vida por inteiro. 
(SULTUANE, 2009. p. 81) 

 

Ama-se sem encontros, sem toque e sem aproximação e, ao mesmo tempo, os (as) 

amantes não podem viver separados (as). O amor, ainda, leva a confiar mais no (a) outro (a) 

do que em si mesmo (a). A vivência do amor faz descobrir a destreza de não ser amado (a). 

Nos versos de Dançarino misterioso, igualmente de Sónia Sultuane, desejo, prazer, 

intimidade, encontro, emoção, externalizaçoes, ou não, do amor, se alternem, se mesclam ou 

talvez se hibridizem com encontros proporcionados pelo amor e pela imaginação. 

,  

Arrebata-me o teu corpo contorcido, 
as tuas mãos suadas passeando pela minha perna desnuda. 
 
colo-me ao teu ventre de veludo, 
os teus dedos percorrem a pele 
que me cobre o corpo ávido de desejo, 
 
o teu cheiro desperta em mim sensações inesperadas, 
a tua cara mascarada dança em mim 
a música dos sentimentos, 
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ouço-te suspirar palavras mudas, eróticas, 
escorre-me por dentro o mel dos desejos perpétuos 
nos meus lábios guardados de sonhos, entrego-me, 
 
danço o desejo embriagado em ti, 
danço o tango das emoções únicas. 
(SULTUANE, 2009. p. 9) 
 

O amor é tudo e o seu contrário; nada se compara ao amor. Não há algo mais atroz do 

que amar e não ser amado (a); não há razão para amar. Não se ama por isso ou por aquilo: 

apenas ama-se, garante N. Grimaldi. Em Catares, de Rita Santana, diferentemente da 

enunciadora de Dançarino misterioso, uma voz saudosa e experiente parece pouco satisfeita, 

amorosa e sexualmente, ao “narrar” suas andanças, modos de (re) existências, aprendizagens e 

desaprenderes em prol do seu amor. 

 
Catei conchas na praia, 
Deixei-as ali na areia. 
Preguiça de carregar pedras e falanges de cores. 
Arrependi-me e veio coisa de saudade, 
Vontade de ir buscá-las, as conchas e as pedras. 
Anteontem o mar, de carrego, levou tudo. 
Resta eu aqui com meu homem velho, 
Aprendendo desaprenderes de ciranda, 
Fazendo de tudo pra o amor dar certo,  
Desafiando o pano de crochê, 
Querendo virar princesa dele. 
O vento perfuma de silêncio o quarto. 
A rede dança serenidade 
E palafitas enfiadas em meus olhos, 
Fazem moradia de vontades 
(SANTANA, 2006, p. 41) 

 

Novamente o mar cumpre o seu destino de levar para longe tudo o que vivera e 

deixara na praia. Sem conchas e sem pedras, por preguiça, ou talvez, por não desejar carregar 

e guardar consigo mesma reveses eventos e cenas da sua existência, ela segue destecendo-se e 

reinventando-se. Igualmente ao poema Praia, resta à voz enunciadora a saudade do amor 

vivido, impossível de ser revivido, mas passível de invenção e de recriação pela linguagem. 

Restam-lhes também suas vontades de reconstruir aquilo que, movido por sonhos, afeições e 

desejos, parece eterno e perene, mas é tão efêmero e fugaz quanto o existir. 

Ainda, segundo Grimaldi, o amor é um fato que recusa toda contestação, haja vista 

que o amor encontra na pessoa amada o segredo da sensibilidade. Ser amado (a) é se sentir 

reconhecido (a) por uma pessoa, pelo que se é em verdade, pois se ama a pessoa e menos a 
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sua beleza, desejos e sensações. O contrário disso distancia-se do ato de amar como assegura 

a voz poética de Arrefecimento, de Rita Santana.  

 

Mário bateu à porta na primeira noite. 
Beijou-me a mão, sorriu-me desajeitado 
E calou. 
Abri, acendi a vela, aqueci o guarda-chuva 
Que ficou armado, duro, firme. 
 
Na segunda noite, Mário só entrou, sem bater, 
Sem cerimônia, sem requintes de fineza ou timidez. 
Fiquei azeda, apaguei o fogo guardado, 
Apaguei meus olhos molhados de uma esperançazinha boba, 
Não mandei que sentasse 
Deixei o guarda-chuva num canto, 
Mole como entrou. 
Mário virou uma batata e nunca mais me fez visitas. 
É uma pena! 
Quando arrefeço é assim. 
(SANTANA, 2006, p. 30) 

 

O amor não garante as qualidades que se reconhecem em quaisquer pessoas e faz uma 

sorte de encontro inocente; não há necessidade de se conhecer a pessoa para amá-la. A doçura 

de estar junto por si só justifica o ato de amar. O amor tende a isolar e a formar seu próprio 

mundo, pois, sem a devida compreensão, os (as) amantes criam outra existência, independente 

da primeira, inspirados (as) pelo amor que não admite nem limites nem pendências.  

O amor cede à morte e invade a vida dos (das) amantes sem que eles (as) se conheçam. 

O amor frenético precede todo conhecimento e o seu furor suscita a necessidade de 

conhecimento, o que parece irrealizável.  Nesse aspecto, desejo, gozo e satisfação sexual, esse 

nem sempre vivenciado plenamente, apresentam-se, por vezes, amalgamados com 

experiências amorosas. Os versos de Tendas do desejo, de Sónia Sultuane, desenham 

iniciativas sedutoras oriundas do anseio por prazer pela voz enunciadora que denotam 

intimidade, espera e encontro, mas também inferem separação e solidão. 

 

Banhei o meu corpo com pétalas de rosas vermelhas, 
o cheiro exótico do deserto e o óleo da sedução, 
 
entrei na tenda dos desejos 
cheirando a rosas e a incenso da imaginação, 
 
entreguei-me, no meu leito coberta de sedas, 
tão leves como a ilusão, 
 
no meu ventre as pétalas escreveram 
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o vazio da separação 
 
senti o cheiro da comunhão 
chorámos juntos lágrimas com sabor a união. 
(SULTUANE, 2009. p. 87) 

 

Com todas as suas ambivalências, nos adverte Grimaldi, a expectativa gera encontros, 

identificações e construções de identidades pautadas em semelhanças, diferenças, 

singularidades e integração. Nisso consiste, para ele, uma experiência original que é a 

consciência de que a espera é o princípio da vida e é incorporada por outro (a). A sexualidade, 

nessa perspectiva, é a expressão da espera do outro, ao mostrar que se tem identidade na 

alteridade, o que torna a espera e a solidão indissociáveis.  

De acordo com ele, a solidão, pois, é intolerável ao campo do amor e com ele não se 

coaduna, porque ela é uma provação e uma maledicência. Ademais, com ela, o corpo separa 

uma pessoa de todas as outras, excomungando-a. O amor, ao contrário, une uma pessoa à 

outra. O contrário da solidão é o contato, visto que a intimidade dos corpos a afasta e revoga-

a. Segundo ele, a vivência do amor se opõe à experiência da solidão. 

Vozes poéticas de Rita Santana (2006) e Sónia Sultuane (2009), quiçá, se apresentam, 

entretanto, na contramão dessa proposição. Não raro, em seus versos, aparece a solidão como 

resultado de relações de (des) afetos e ou como alternativa às experiências amorosas já 

esgarçadas e sem encanto. Em Mar, de Rita Santana, inclusive, uma voz poética feminina 

dialoga com o mar, num tom solitário e quase desolador, apresentando-se, embora livre, à 

deriva e sem ancoradouro.  

 
Sou livre e voo com tuas águas, 
Enquanto o principado das conchas 
Anuncia seu lilás em máscaras, 
Serpente solidão, feita de ondas. 
Quero crer em castelos de areia, 
Para neles erguer as minhas pontes, 
Singrar meus rios, tecer minhas teias, 
Quem sabe, assim, terei horizontes. 
Não tenho além de ti, bravio mar. 
Não sou sereia, senhora ou amante, 
Não tenho ancoradouro, nem barco, 
Não sou daqui. Nem vim doutro lugar, 
Sou náufraga no vazio da vazante, 
Flecha esquecida em busca do seu arco. 
(SANTANA, 2006, p. 67) 

 

Descrente, sem barco e âncora, sem origem, passado ou destino, a voz feminina 

confessa ao mar sua solidão e desesperanças. O mar bravio é apenas o que lhe resta. Assim, o 
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signo mar, além de nomear o poema, desfila, a um só tempo, nesses versos, como um lócus de 

encontro da voz poética consigo mesma e como uma possível companhia para seguir e 

reinventar-se. 

Livre, como desejam tantas vozes e outras tantas almejam em poemas de Tratado das 

veias e No colo da lua, a voz da náufraga e solitária de Mar se quer ecoar no vazio da vazante 

e ressoa em também quer voar com as águas do mar e tecer novas possibilidades de afetos e 

de (re) existências.  

Com essas breves considerações sobre metamorfoses e várias faces do amor, 

consideramos que recorrências de (des) afetos em poéticas de Rita Santana e Sónia Sultuane 

nem sempre se resguardam, se tatuam ou se travestem de postulados como amor perfeito, 

amor para sempre, amor para casar, amor eterno, amor incondicional etc. 

 

Mais algumas Palavras 

 

As relações afetivas de vozes poéticas, em versos de Tratado das veias e No colo da 

lua, são demasiadamente humanas: são intensas, fervorosas e, a um só tempo, são cantadas 

associadas às vivências de desafetos, desamores e solidão, como ausência de amor e afeto, 

mas também de exercícios de (re) existência. Assim, as reflexões, aqui apresentadas, poderão, 

quiçá, sinalizar algumas trilhas temáticas concernentes ao amor, aos seus encontros e 

realizações, mas também aos seus dissabores e apartamentos em palavras poéticas delas e de 

outras autoras negras daqui (Brasil) e de lá (Moçambique).  
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