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Sónia Sultuane44: 
artista da palavra, imagens e corpo

Sónia Abdul Jabar Sultuane nasceu em Maputo, em 4 de março 
de 1971, mas viveu em Nacala Velha, província de Nampula até os 
oito anos de idade. Ao retornar a Maputo, em 1979, continuou os 
seus estudos na educação fundamental. Já atuou, profissionalmen-
te, nos ramos financeiro e administrativo. Atualmente, é gestora de 
Comunicação e Imagem e Assistente Executiva em uma empresa de 
Advogados e Consultores.

 É membro da Associação de Escritores Moçambicanos (AEMO), 
onde já ocupou o cargo de secretária da assembleia geral; da MU-
VART - Movimento de Arte Contemporânea de Moçambique -; e do 
Núcleo de Arte. 

Como artista plástica, participou de exposições individuais e 
coletivas: em 2007, "Cape África 07" - com o trabalho "De dentro para 
fora" (RSA - Cape Town); Exposição coletiva de arte contemporânea 
"Hora O", "A cerâmica contemporânea", com o trabalho "5º Elemen-
to" (Escultura e Poesia) (Museu Nacional de Arte, Maputo, Moçambi-
que); e "Exposição Coletiva Muvart - Nuova África", com os trabalhos 
"Sou poesia", "Cofre dos sentimentos e Viagem espiritual" (Piancenza 
- Itália); em 2008, "Exposição coletiva Artisti Friendship 2008 Del Club 
D'Ars (Milão - Itália); workshop internacional, organizado pelo Mi-
nistério de Educação e Cultura e o Muyehelekete - Triangle. Foi uma 
das artistas convidadas e um dos membros da organização (Maputo 
- Moçambique); e "1ª Exposição Individual", "Palavras que andam" 
(Maputo e Beira, Moçambique).

Já publicou as seguintes obras: "Sonhos". Poesias. (AEMO, 
2001); "Imaginar o poetizado". Poesias. (Ndjira, 2006); "No colo da 
lua" (2009) Poesias; "A lua de N'weti" (2014), Literatura Infantil; e 
"Roda das encantações". Poesias (Maputo, Ed. Fernando Couto, 2016; 

44 Os dados biográficos da autora oram encontrados nas contracapas dos livros 
citados ao longo do texto.
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Brasil, Ed. Kapulana, 2017); e "Celeste, a boneca com olhos cor de 
esperança" (Portugal, 2017). Já participou de várias antologias, tais 
como Poesia sempre, publicada pelo Ministério de Educação e Cul-
tura (2006); "Nunca mais é sábado - Antologia de poesia moçambi-
cana", 2003, organizada pelo escritor Nelson Saúte, publicada pela 
editora Dom Quixote, em Portugal.

Participa de vários eventos artístico-culturais e literários na-
cionais e internacionais. Em 2006, declamou o poema de sua auto-
ria "Sou vida, sou dança por inteiro", na cerimônia de abertura no 
"Festival Internacional de Dança Contemporânea" e fez a abertura da 
solenidade de encerramento do Miss Bikini, com o poema também 
de sua autoria, Nogat. Ainda, nesse ano, seu poema "Africana" foi 
publicado no "Moçambique Fashion Catálogo", lançado pela VODA-
COM; compôs o poema Beijo Negro e declamou nas Escadarias do 
Conselho Municipal de Maputo; participou da fusão "Música/Poesia/
Pintura da Warner Putigam's Multidisciplinar Performance Triptchon 
#14" (Aústria-Moçambique), apresentado no Centro Cultural Franco-
-Moçambicano.

Em 2005, integrou o elenco do espetáculo de dança contempo-
rânea "Dentro e Fora", do Centro da Pesquisa Coreográfica, apresen-
tado no Teatro Avenida. Fez o texto de apresentação do "Catálogo de 
Exposição de pintura e escultura dos artistas Noel Langa, Victor Sou-
sa Neto e Ndlozy" e compôs o poema "Humano para a Exposição de 
Arte Contemporânea", do mesmo título dos artistas Gemuce e Jorge 
Dias, apresentada no Museu Nacional de Arte, em Maputo. 

Seu poema "Saudades és o meu mistério", de "Sonhos", compôs 
a programação de abertura do espetáculo "Trans.Movie/interludes", 
projeto de intercâmbio cultural, produzido pela Wener Puntigam, 
com uma bolsa de estudos do Departamento Cultural da Cidade de 
Lins (Aústria).

"Sonhos" compõe a Colecção Início nº 16 da AEMO. Essa cole-
tânea reúne 36 poemas; foi prefaciado pelo escritor Eduardo White e 
tem o posfácio da escritora e pesquisadora portuguesa Ana Mafalda 
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Leite. Sem títulos, no corpo do livro, os poemas, no índice, são apre-
sentados por seu primeiro verso.

Entre saudades e dores, escreve, assevera Ana Mafalda Leite, no 
posfácio, "[...] como quem reflecte ou inflecte no interior exterior do que 
é sentir e ser sentido [...] não confessa, não exprime. Conta, como quem 
sussurra, esses lugares da emoção, que se tornam irizados de muitas 
cores, ora mais esbatidas, ora mais fortes e vivas" (LEITE, 2001, p. i).  

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 o quê e o porquê,
chamo-a mas ela é mais forte, quer partir,

ao encontro de algo perdido,
paro o pensamento, mas já o tenho bem longe,

estranho...
será que volta?

(SULTUANE, 2001, p. 12)

Assim vozes poéticas entoam cânticos, com sensações e sen-
timentos múltiplos, que se reportam ao conhecimento e busca de 
si mesmo e, por conseguinte, à construção e negociação (BHABHA, 
2003) de identidades e de signos de identificação (HALL, 2003) que 
se mostram sempre fluidos (SILVA, 2000).
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Quem sou? quem serei?
não sei!

divido-me em 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 aquela criança,
que atingida por algo que 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 imcompleta,

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.

(SULTUANE, 2001, p. 14)

Os versos compõem memórias poéticas que visitam e transi-
tam entre a infância, adolescência, juventude e vida adulta de eu (s) 
enunciadores (as). Sonhos não realizados, no percurso da existência, 
transmutam-se em pesadelos e fantasias.

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.
(SULTUANE, 2001, p. 11)
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Exaustão, desejo e frustração perpassam suas tessituras poéti-
cas que se entrecruzam com questionamentos que são recorrentes 
nos poemas de "Sonhos". 

Já tão cansada desta vida pergunto-me como será a outra?
mais tranquila, mais segura?

dormente a minha parece estar,
olho à volta onde estou?

que mundo será este?
se não tivesse vivido o que vivi e o que sofri,

quem seria eu?
onde iria buscar toda esta vontade de correr,
os meus dedos que querem escrever, e tanto,

sou louca o infantil?
ou por momentos deixo correr o meu pensamento,

e mostro ao mundo, o que me consome aos poucos,
a muitos aflige aos que dizem ser eu criança, insegura, imatura!

o que tanto escrevo?
deprimo-me,
deixem-me...

deixem-me viver no meu mundo,
tornar falas todas as palavras,

deixem-me no meu mundo doce e infantil, mas meu. 
(SULTUANE, 2001, p. 13)

Também entre ilusões e realidades, vozes poéticas femininas 
desvelam sonhos e desejos impregnados de sensações, sensualida-
des, imaginação e criatividade.

Amar-te é viver, sentir, rir,
ter compaixão e perdão,

amar-te é algo sem dimensão ou justificação,
é viver sempre na imaginação,
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dar mais que uma razão,
estar sempre a sonhar,

pedir-te mais do que uma explicação,
para tanto amor,

o que por muito amor tenho para te dar 
(SULTUANE, 2001, p. 28)

Vozes líricas apresentam-se autoras que se quer femininas, 
pouco (ou não) temerosas, livres e, por isso, sem compromissos com 
ditames da poesia perfeita, do cânone ou da tradição literária, pois, 
como afirma o escritor Eduardo White (2001, p. 1), no prefácio, "[...] 
antes e se fazer sentir, a poesia tem que ser sentida e doída, tocada e 
investigada e só depois amada, e só depois libertada [...]". 

Lentamente vou escrevendo,
o que me 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 qe me chega, ao pensamento,
sem regras, sem medos,

semdo 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 
(SULTUANE, 2001, p. 28)

Com encanto, o primeiro livro de Sónia Sultuane exibe um mo-
saico poético tecido por diversos sentimentos, sonhos, desejos, vozes 
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e indagações, proporcionando reflexividade e formulações de per-
guntas sobre seus versos e vozes inventados. Instiga, também, com 
lirismo, a autocrítica e possíveis tensionamentos sobre eu (s) constru-
ídos e tornados.

"Imaginar o poetizado" (Maputo, 2006) é composto por 31 po-
emas e é prefaciado por Ana Mafalda Leite. Semelhante a "Sonhos", 
porém de modo mais intenso e recursivo, nessa obra, a sensualidade 
se traveste de linguagens e signos, associada ao erotismo e sensações.

Enquanto em "Sonhos" perfilham-se odes à vida, imbuídas de 
questionamentos sobre a existência que se inicia no passado e dele 
se retroalimenta o presente e se inventa o futuro, sem ser angustian-
tes, mas provocativas, em "Imaginar o poetizado", além da recorrên-
cia temática Identidades, como em "Africana" (p. 15), por exemplo, 
desfila cantos ao amor e ao prazer corporal. 

Beijo Negro

Beija-me profundamente com o teu gosto,
dá-me o teu gosto,

faz-me renascer,
para que no meu despertar sinta a fresca melodia dos 

[pássaros,
e a brisa me traga esse incenso místico... terra...

que os rios e mares quentes,
me lavem a consciência e me aqueçam a alma,

o meu dia seja uma caça felina... a minha presa... a
[vida...

e esses tambores ao anoitecer, me embalem em sons
[embriagantes,

o fogo dos corpos mais forte que as chamas das fogueiras,
os gestos dos corpos suados,

uma dança feiticeira de beijo negro,
a minha entrega inteira, beija-me profundamente com esse gosto,
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porque só tu me beijas assim.
(SULTUANE, 2006, p. 9)

Os poemas, encharcados de emoções, sentidos, cheiros, sensa-
ções, ardências, sabores e sonoridades, apresentam-se, por um lado, 
como "fragmentos confessionais amorosos" (LEITE, 2006, p.5), de um 
tempo vivido e presentificado, por outro, cantam o amor de pele que 
se sente a qualquer tempo. 

Esta noite

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,
para que não fugisse,

para não quebrasse o nosso laço de cumplicidade,
adormecido estavas entregue a mim,

longe de tudo e de todos,
queria chamar-te para me possuísses novamente,

mas o teu sono era tão profundo,
em paz, que fiquei ali,

somente a contemplar-te como podias ser meu,
sem estares ali, mas mesmo assim,

fazendo parte deste meu sonho disperso. 
(SULTUANE, 2006, p. 11)

Mesmo que em sonho, o protagonismo e o empoderamento 
da mulher também se dão nas relações afetivas. Além de saciada e 
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exausta, a voz enunciadora feminina reverte posições e entregas do 
ato sexual heterossexual. Assim, para Ana Mafalda Leite (2006, p. 6), 

O corpo está cravado em cada um dos poemas 
pelo seu sentir e, cada um deles se evola ou sol-
ta um aroma, uma forma de tacto, de paladar, de 
som, de imagem, Os cinco sentidos são insuficien-
tes para a captação integral do sentir amoroso, 
corporiamente inebriado.

Destacam-se, nos versos de "Imaginar o poetizado", igualmen-
te a "Sonhos", a predominância de vozes líricas femininas. São elas 
que, na contramão dos ditos e postulados patriarcais, cantam seus 
amores físicos, emoções e sentimentos, exaltando o prazer, a sensu-
alidade e o erotismo inerente também às mulheres, mas, historica-
mente, aprisionado e negado às mulheres.

Nogat

Nessa noite quente suada de sabor a África,
corri-te docemente, encontrei em ti o gosto de amen-

[doim,
adocicado em açúcar,

"Nogat"
o sabor de criança inocente à porta da escola,

lembras-te?
deixavas-me trincar o teu doce,

e a cada mordidela
sentia os teus lábios de mansinho,

como posia 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"
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da nossa adolescência!.
(SULTUANE, 2006, p. 13)

Nesta perspectiva, os hinos ao amor feito carne, deste livro, 
estendem-se aos corpos femininos que, em alguma medida, se liber-
tam de subalternidades e, principalmente, de práticas de apagamen-
tos de sensorialidades, prazeres, emoções e afetos. 

Negro

Como o sangue que me alimenta, este desespero negro,
negro como 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 dentro do ventre,

e este corpo que já não me deixa ser meu,
queima...queima...profundamente queima.

(SULTUANE, 2006, p. 23)

O corpo feminino, desse modo, em simbiose com a palavra, 
transmuta-se escrita e sentidos, tornando a palavra concreta, sensí-
vel, poética e erotizada. Assim, os poemas desenham e exibem cor-
pos ardentes, plenos de vida e anseios encarnados, que falam, can-
tam, sentem e realizam, por vezes, pela linguagem, desejos amorosos 
e afetivos. 

Palavras

As palavras que te dou
são o que sou,
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são o que sinto,
e como me sinto,

essas são as minhas palavras: EU. 
(SULTUANE, 2006, p. 29)

Os versos, deste livro, não só poetizam o imaginado, como tam-
bém erotizam corpos femininos e a palavra que se faz carne e escrita. 
Neste sentido, seus poemas, em tons reivindicativos e subversivos, são 
transgressores e libertários, pois aguçam reversões e não só os sen-
tidos; suscitam afloramentos, sem escrúpulos, de desejos, sensações 
afetivo-sexuais; e incentivam a livre expressão e exaltação feminina de 
experiências de toques, afagos e prazeres corporais e emocionais. 

O livro "No colo da lua" (Maputo, 2009), com uma escrita mais 
amadurecida, diferente de "Sonhos", que parece mais experimental, 
nos instiga, desde o seu título, ao nos convidar a imaginar, poetica-
mente, a lua como uma grande figura feminina. Personificada, a lua 
acolhe e abriga em seu colo vozes poéticas, igualmente femininas, 
com suas dores, desejos, sentimentos, medos e sensações.
 

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 amando 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)
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Corpo, afeto, prazer, saudades, mortes, desejos, solidão, memó-
rias, liberdade, amor são alguns temas caros a essa obra. Reaparece o 
amor carnal de "Imaginar o poetizado", novamente sem vulgaridades 
e minimalismos. Ao contrário, a beleza, com que se entoam cantos de 
exaltação do amor de pele, impulsiona à contemplação e ao encanta-
mento do prazer como uma experiência sublime, ao mesmo tempo, 
do corpo e da alma, da fala e da escrita, do sonho e da realidade, do 
cheiro e do gosto, do sentir e do imaginar.

Manjares exóticos

Saboreias no meu corpo o gosto do amor,
nos meus mamilos dou-te o gosto do morango carnudo,

no meu ventre o gosto do abacaxi,
nas minhas coxas, nessas, dou-te mangas verdes,

vens buscar na minha boca o açúcar,
para aprisionares e mordiscares a tua fruta,

nesse banquete inesquecível.
(SULTUANE, 2009, p. 17)

A escrita poética, em um exercício de metalinguagem, também 
desponta como foco argumentativo do livro. Salienta que o ato de 
escrever está envolto ao sentir e comprometido com sensações ad-
vindas de múltiplos sabores.

Nasci poeta

Embriagaram-me os poetas invisíveis e imaginários
que me habitam quando durmo,

levito na sala do pensamento amassado,
as palavras dançam apressadas,

bebo o gosto dos versos adocicados,
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nos meus lábios ainda guardo o gosto
da café amargo o último trago do cachimbo

do poeta desconhecido que me embalou,

na escuridão encontra a luz do arco-íris
para desenhar os poemas partilhados pelo cordão umbilical.

(SULTUANE, 2009, p.7)

Corpos despidos, juntamente com desnudamentos de sentimen-
tos, aromas, desejos, sonhos e sensações, desvelam-se nos poemas.

Dançando misterioso

Arrebata-me o teu corpo contorcido
as tuas mãos suadas passeando pela minha perna desnuda,

colo-me ao teu ventre 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,

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)

A noite, tempo e companheira da lua poética de Sónia Sultu-
ane, é testemunha de encantos e encontros surpreendentes e até 
inesquecíveis de eu (s) poéticos femininos sedentos de afeto e prazer.
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Noites de prazer

Cantas às minhas entranhas
a dor do teu desassossego,

oiço a tua alma silenciosamente chamar-me,
sinto o sorriso do teu desejo a embriagar-me,
tuas mãos aconchegam-me para dentro de ti,

encontro nos teus olhos cravadas
as minhas tatuagens de sentimentos,

encontro o deserto dos prazeres em ti, 
mil e uma noites perfumadas de jasmim.

(SULTUANE, 2009, p. 27)

A lua é a grande mulher poética do livro que resguarda, vigia, 
alumia e acolhe corpos nus sedentos de prazer e emoções. Sua exu-
berância resplandecente aconchega e encoraja vozes enunciadoras 
femininas a dizer das suas paixões, amor e volições de deleites se-
xuais e sensoriais. Além de animá-las para enfrentar a saudade, a 
ausência provocada pela morte e a solidão advinda de sonhos amo-
rosos não realizados.

Tanto em "No colo da lua" (Maputo, 2009) quanto em "Imagi-
nar o poetizado" (Maputo, 2006), as palavras, associadas às imagens, 
desfilam, performaticamente, como uma cena cinematográfica. Com 
a imaginação, dá para acompanhar e, quiçá, compartilhar o ver, sentir 
e falar de sujeitos poéticos femininos.

"A lua de N'weti" (Lisboa, 2014) é um conto infantil, com caráter 
didático e pedagógico. A narrativa conta a história de uma menina 
moçambicana que vivia em Mapulanguene, na província de Maputo. 
A trama se desenvolve a partir da impossibilidade dessa personagem 
que, à noite, gostava muito de olhar o céu em tempos de lua cheia.

Em "Roda das encantações". Poesias (Maputo, 2016; Brasil, 
2017), Sónia Sultuane tensiona, com lirismo, sentidos da existência 
individual de vozes poéticas que, em muito, se avizinham da voz au-
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toral. Além disso, desfila, em seus versos, palavras poéticas empre-
nhadas de misticismos e sensações, mas, sabiamente, sem pragma-
tismos religiosos, dogmáticos ou doutrinários.

"Celeste, a boneca com olhos cor de esperança" (Lisboa, 2017), 
a segunda obra de literatura infantil da autora, conta a história de 
Joana, uma criança que guarda sua boneca, que lhe foi oferecida pela 
avó e já crescida decide dar a boneca a um padre para que a levasse 
às crianças necessitadas de África. Já mulher e médica oftalmologista, 
Joana vai trabalhar em Moçambique e, inesperadamente, encontra a 
boneca nas mãos de outra criança.

Na dicção literária Sónia Sultuane encontram-se vozes poéticas 
femininas à procura de amores e prazer, mas também de si mesmas 
e significações para a existência. Neste sentido, compreende-se o sa-
grado multifacetário, que não é religioso nem doutrinário, por isso 
diverso, adorna alguns versos de misticismos e espiritualidades. 

Chave sagrada

Todos os saberes milenares, quero poder bebê-los

Quero poder alimentar-me da água cristalina,
Ser o ar puro, a luz dos sol, a Lua reflectindo o céu,

Quero poder encontrar a minha chave sagrada

Para poder abrir todos os meus "chacras"
Para ver pelo  olho do Pai

Quem sou eu afinal
(SULTUANE, 2009, p. 43)

A obra poética de Sónia Sultuane surpreende pelos seus versos 
e poemas curtos, mas também pelas metáforas, sonoridades, mo-
vimentos e sinestesias. Encanta, ainda, pelo modo sublime e digno 
com que retrata potencialidades afetivo-sexuais femininas, sonhos e 
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memórias poéticas.  Sem alardes e euforias, sua poesia nos seduz, ar-
rebentando-nos ao deleite dos seus aromas, sabores, cores, prazeres, 
movimentos dançantes, sons e pensamentos poéticos.
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