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  RESUMO 

A presente pesquisa versa sobre um estudo das marcas da tradição e da modernidade literárias 

na poesia de Moçambique, por meio dos poemas dos livros Sangue Negro (2001) e Imaginar o 

poetizado (2006), de Noémia de Sousa e Sónia Sultuane, respectivamente. Neste estudo, 

propomos uma análise dos aspectos da poesia de Noémia de Sousa que a caracteriza como 

representante da tradição poética e do Projeto Político e Identitário da moçambicanidade, e a 

produção literária de Sónia Sultuane, autora que vive e escreve em um contexto político-social 

diferente daquele vivenciado por Noémia de Sousa, e que nos apresenta um viés moderno da 

literatura de Moçambique. Identificaremos, ainda, as posições ocupadas pela mulher 

moçambicana, buscando entender o lugar social do qual as vozes femininas falam, atentando-

nos às possíveis similitudes e diferenças das obras poéticas dessas duas escritoras. Para isso, 

serão utilizados os referenciais teóricos que dão conta da teoria de análise poética, dos estudos 

culturais, da literatura africana de autoria feminina e da crítica feminista. 

Palavras-chave: Literatura Moçambicana. Autoria Feminina. Noémia de Sousa. Sónia 

Sultuane. 

  



 

 

RESUMÉ 

Le présent recherche aborde une étude des marques de la tradition e de la modernité littéraires 

dans la poésie du Mozambique, via les poèmes des livres Sangue Negro (2001) et Imaginar o 

poetizado (2006), respectivement de Noémia de Sousa et Sónia Sultuane. Dans ce recherche, 

nous proposons une analyse des aspects de la poésie de Noémia de Sousa qui se caractérise 

comme une représentante de la tradition poétique et du Projet Politique et Identitaire de la 

mozambicanité, et la production littéraire de Sónia Sultuane, auteur qui vit et écrit dans un 

contexte socio-politique diférent duquel a vécu Noémia de Sousa, et qui nous présente une 

tendance moderne de la littérature mozambicaine. Nous identifierons, les positions ocupées par 

les femmes mozambicaines, en cherchant à comprendre la place sociale d’où parlent les voix 

féminines, en attirant notre atention sur les possibles similitudes et différences des oeuvres de 

ces deux ecrivaines. Pour cela, nous utiliserons les référenciels théoriques qui abordent la 

théorie de l’analyse poétique, des études culturelles, de la littérature africaine d’auteur féminin 

et critique féministe. 

Mots-clefs: Littérature Mozambicaine, Auteur Féminin, Noémia de Sousa, Sónia Sultuane. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

“Bates-me e ameaças-me, 

Agora que levantei a minha cabeça esclarecida 

E gritei: “Basta!” [...]” 

(SOUSA, 2016, p. 122) 

 

A decisão de elaborar este trabalho surgiu após algumas leituras e pesquisas sobre a 

Literatura Africana de Língua Portuguesa e a percepção de que a escrita de autoria feminina era 

escassa dentre os variados títulos publicados por escritores homens e de que as produções 

acadêmicas sobre estas obras também eram insuficientes. Sabemos que muitas mulheres 

africanas foram precursoras da escrita literária em seus países, como é o caso de Noémia de 

Sousa e Paulina Chiziane, no entanto, seus escritos ainda são pouco divulgados. José 

Craveirinha, por exemplo, foi contemporâneo à Noémia de Sousa, porém seu nome é mais 

citado quando se fala em Literatura Moçambicana e seus textos muito mais estudados nas 

academias. Hoje, o nome de Mia Couto é mais reconhecido do que Paulina Chiziane, Lília 

Momplé ou Sónia Sultuane. 

Isto posto, houve um desejo de realizar um estudo comparado entre duas escritoras 

moçambicanas para que pudéssemos investigar como o sujeito feminino é apresentado pela voz 

das próprias mulheres. O nome de Noémia de Sousa, “a mãe dos poetas moçambicanos”, 

segundo Nelson Saúte, veio de imediato como representante da primeira geração de escritores 

moçambicanos, e em seguida, a escolha de estudar a poesia de Sónia Sultuane, poetisa 

contemporânea, chamada de “fruto” por Eduardo White, quando do prefácio de seu primeiro 

livro Sonhos (2001): “[...] um “fruto” que se engrandece com a “cozedura do tempo” (WHITE, 

2001, p. 05). Ou seja, para White a poesia de Sónia ainda estava desabrochando, ganhando força 

no cenário poético moçambicano. 

Em seus poemas, Sónia Sultuane dá feminilidade, erotismo e lirismo à poesia 

moçambicana. Ela quebra com um silenciamento imposto às mulheres ao longo dos anos. O 

corpo feminino está livre, nu, exposto em sua poesia, diferentemente de Noémia de Sousa que, 

na maioria de seus textos, poetizou o corpo feminino explorado, violentado, marcado pela 

prostituição e, por outro lado, remeteu-o também à terra, à “mãe-África”, ao coletivo. 
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Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo realizar um estudo das marcas da tradição 

e da modernidade literárias na poesia de Moçambique, por meio dos poemas dos livros Sangue 

Negro (2001) e Imaginar o poetizado (2006), de Noémia de Sousa e Sónia Sultuane, 

respectivamente, a fim de identificarmos os aspectos da poesia de Noémia de Sousa que a 

caracteriza como representante da tradição poética e do Projeto Político e Identitário da 

moçambicanidade, bem como analisar a produção literária de Sónia Sultuane, autora que vive 

e escreve em um contexto político-social diferente daquele vivenciado por Noémia de Sousa, e 

que nos apresenta um viés moderno da Literatura de Moçambique. 

Noémia de Sousa foi precursora da literatura moçambicana, nasceu em 20 de Setembro 

de 1926, em Catembe (Moçambique) e morreu em 2002, em Cascais (Portugal). Escreveu seus 

poemas entre os anos de 1948 e 1951. Participou das rodas de intelectuais das Artes e das Letras 

em Moçambique juntamente com Ruy Guerra, João Mendes, Ricardo Rangel, José Craveirinha. 

Colaborou com o jornal O Brado Africano, no qual seus poemas eram publicados na página 

feminina do jornal, bem como vários outros jornais e revistas: Moçambique 58, Mensagem, 

publicado pela Casa dos Estudantes do Império em Portugal, Mensagem, de Luanda, Itinerário 

e Notícias do Bloqueio, na cidade do Porto (Portugal), Vértice, em Coimbra (Portugal) e Sul 

(Brasil). Noémia participou das primeiras organizações de luta pela independência de 

Moçambique. Em 1951, foi exilada e passou a viver em Lisboa, onde teve a oportunidade de 

conviver, na Casa dos Estudos africanos, com demais intelectuais e escritores dos países 

africanos de língua portuguesa, a exemplo de Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Lúcio Lara. 

Além de Portugal, Noémia de Sousa morou em outros países, inclusive no Brasil, onde 

também publicou os seus poemas. Após 30 anos, retornou à Moçambique em meio a um país 

recém-independente e com graves problemas ocasionados pela guerra civil entre os grupos 

armados FRELIMO, que se instalou no poder após a independência, e RENAMO.  

Em 2001, a Associação de Escritores Moçambicanos (AEMO) reuniu e publicou os 

poemas de Noêmia de Sousa no livro Sangue Negro, este é composto por 45 poemas, agrupados 

em seis capítulos: Nossa Voz, Biografia, Munhuana, Livro do João, Sangue Negro e Dispersos. 

Sua poesia também está publicada na antologia de poesia moçambicana Nunca mais é Sábado, 

organizada por Nelson Saúte. Para este trabalho, selecionaremos como corpus de análise os 

poemas presentes no capítulo Munhuana, pois estes contemplam mais o recorte temático da 

nossa pesquisa, muito embora possamos citar os demais poemas sempre que for pertinente para 

a discussão. 
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A estética literária de Noémia de Sousa se insere no contexto de tendências neo-realistas, 

do Modernismo Brasileiro e do Movimento de Negritude que eclodiu nas Américas, além disso, 

a sua literatura é marcada pelas aspirações ao do projeto de moçambicanidade. Este projeto 

tinha como objetivo unir forças, juntar todas as comunidades e criar uma comunidade comum 

para todos os cidadãos moçambicanos, ele reconhecia todos os indivíduos como sendo um só 

(NGOENHA, 1998, p. 20). A poesia de Noémia de Sousa é marcada por esse desejo de 

rompimento com os colonizadores portugueses, pela criação de um estado moçambicano livre 

e soberano. Seus poemas estão voltados para o contexto histórico e político, pelo 

reconhecimento, afirmação e autonomia do seu território, caracterizado, assim, como 

“Literatura Combate”. 

Já no cenário da literatura contemporânea de Moçambique destaca-se o nome de Sónia 

Abdul Jabar Sultuane, escritora que nasceu em 04 de Março de 1971, quando Moçambique 

ainda era colônia de Portugal e pouco antes das guerras sangrentas que viriam a assolar o país. 

No entanto, ela não carrega em sua memória os registros dessa época de sofrimento e 

instabilidade. Sónia é Gestora de Comunicação e Imagem em um escritório de advocacia e já 

possui os seguintes livros publicados: Sonhos (2001), publicado pela Associação de Escritores 

Moçambicanos (AEMO); Imaginar o poetizado (2006), publicado pela editora Ndjira; No colo 

da lua (2009), editado pela própria escritora; e Roda das Encarnações (2016), publicado pela 

Fundação Fernando Leite Couto. A poetisa ainda possui um projeto intitulado Walking Words, 

que envolve poesia e fotografia. Sónia Sultuane também costuma publicar, através das redes 

sociais, seus poemas inéditos. O livro Imaginar o poetizado (2006) reúne 30 poemas, dos quais 

servirão como corpus desta pesquisa 11 poemas, são eles: Beijo Negro, Esta Noite, Nogat, 

Africana, Negro, Recordar-te, Roubados, Lembrança, Tocarmo-nos, Escuridão e Libertação.  

Os escritos literários de Sónia Sultuane surgem em meio a uma Moçambique pós-

independente e agregam os novos atributos da poesia de Moçambique apontados por Saúte 

(1998, p. 93), que considera a poesia contemporânea moçambicana eclética e interessada em 

escrever outras histórias, outros destinos diferentes daqueles almejados pela poesia combate.  

Assim, procuraremos evidenciar que as poetisas estudadas neste trabalho assumem um 

papel de destaque no cenário da literatura moçambicana tanto pelo seu caráter revolucionário 

quanto pela sua estética, linguagem, ritmo, musicalidade, oralidade. Seus poemas revelam as 

vozes femininas que podem expressar a coletividade e a individualidade e podem, por meio de 

seus escritos, continuar as buscas das identidades dentre tantas que existem em Moçambique. 

Como assinala Severino Ngoenha (1998, p. 25), a identidade moçambicana surge como 
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“herança que herdamos da coragem e valentia” de homens e mulheres que lutaram pela 

independência de Moçambique do domínio colonial português, portanto essa luta deve ser 

preservada, mas também repensada e reelaborada. 

No que diz respeito às questões de gênero, nossa pesquisa buscará evidenciar também o 

papel de Noémia de Sousa e Sónia Sultuane na construção de uma imagem transgressora da 

mulher dentro da sociedade moçambicana. Pois sabemos que, embora a mulher venha ocupando 

mais espaços nas sociedades modernas, sua posição social ainda é bastante inferior à posição 

ocupada pelo homem, principalmente em sociedades tradicionais como é o caso de 

Moçambique. 

Estruturamos esta pesquisa em dois eixos de discussão. O primeiro eixo consistirá em 

uma apresentação dos processos históricos e sociais que formaram a sociedade moçambicana. 

Procuraremos registrar os momentos que vão desde à colonização até o período de pós 

independência e de como se deu a produção literária nestes contextos. A tese de Francisco Noa 

(2015) será um dos referencias utilizados para discutirmos os textos produzidos em 

Moçambique pelos colonizadores. Traremos os estudos de Pires Laranjeira (1995) que visa 

apontar o processo de formação da literatura moçambicana a partir da geração de 1940, a qual 

pertence Noémia de Sousa. Ainda colocaremos em discussão os efeitos ocasionados pela 

dominação colonial portuguesa, tais como a assimilação e a negação dos valores sócio 

históricos e culturais do povo moçambicano, a partir das leituras dos textos de Frantz Fanon 

(2008), Lourenço Rosário (2010) e Cristiano Matsinhe (2001), como também a busca pela 

ressignificação desses valores perdidos que começou a ser feito por intelectuais da geração de 

1940 inspirados pelos movimentos da Negritude e do Harlem Renascense, ambos criados pelos 

negros diaspóricos dos Estados Unidos e do Caribe. No momento em que as colônias africanas 

começavam a organizar as lutas por suas independências, os ideais propagados pelos 

movimentos afro-caribenhos serviram como norteadores nos processos internos de afirmação e 

valorização de suas identidades negro-africanas. Em Moçambique, houve a criação do Projeto 

Político da Moçambicanidade e seu objetivo era resgatar os valores culturais tradicionais 

moçambicanos que foram perdidos devido aos longos anos de dominação colonial portuguesa, 

como aponta Severino Ngoenha (1998). 

Além disso, faremos observações acerca dos valores estético-literários, enfatizando as 

vozes femininas que foram precursoras e, portanto, fundamentais no desenvolvimento da 

Literatura Moçambicana, dando voz à mulher e colocando-a como sujeito ativo das 

transformações nos variados âmbitos sociais de Moçambique. Iremos evidenciar a escrita 
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poética de Noémia de Sousa, enquanto a primeira mulher a publicar um poema inaugurando e 

tornando-se, assim, a precursora da Literatura Moçambicana. Citaremos, ainda, nomes como 

Lília Momplé e Paulina Chiziane que se configuram como essenciais quando falamos em 

Literatura Moçambicana. 

No segundo eixo de discussão, identificaremos as posições ocupadas pela mulher 

moçambicana, buscando entender o lugar social do qual as vozes femininas falam na poesia de 

Noémia de Sousa e Sónia Sultuane. Serão analisados os poemas de Noémia de Sousa e como o 

seu eu feminino representa a voz das mulheres moçambicanas marginalizadas em uma 

sociedade colonial e as nuances que transformam os seus poemas em armas de denúncia contra 

a violência colonial em Moçambique e também denunciam a condição feminina dentro desta 

sociedade, que era ainda mais perversa para com as mulheres. 

Por outro lado, analisaremos os poemas de Sónia Sultuane que representa as mudanças 

sociais que ocorreram na sociedade moçambicana. Essas mudanças político-sociais trouxeram 

mais liberdade para as mulheres, possibilitando assim que a escrita feminina contemporânea 

aborde temáticas que valorizem o ser feminino, os seus corpos e enfatizem a sua liberdade 

sexual. 

Neste eixo, utilizaremos os seguintes referenciais teóricos: Gayatri Chakravorty Spivak 

(2010), Eilleen O’neill (1997), Bell Hooks (1995), Michelle Perrot (2003), Ana Mafalda Leite 

(2005), dentre outros, que dão conta dos estudos da literatura africana de autoria feminina e 

teorias feministas. 
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CAPÍTULO I 

 

 

[...] Tirem-nos tudo 

Mas não nos tirem a vida, 

Não nos levem a música! 

(SOUSA, 2016, p. 31) 
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Neste capítulo conheceremos o processo histórico e social, bem como a luta anticolonial 

que conduziram à independência de Moçambique, para que, assim, possamos compreender a 

formação dos movimentos de independência e o projeto político da moçambicanidade que 

nortearam e ainda são significantes para a escrita literária no país. Além disso, faremos um 

breve panorama estético-literário enfatizando as vozes femininas que foram precursoras e, por 

que não, fundamentais no desenvolvimento da Literatura Moçambicana, dando voz à mulher e 

colocando-a como sujeito ativo das transformações nos variados âmbitos sociais de 

Moçambique. 

 

1. As vozes femininas na literatura moçambicana 

 

Mulher é terra. Sem semear, sem regar, nada 

produz. (Provérbio Zambeziano) 

 

Os primeiros textos literários moçambicanos são como uma luz que se acende em meio 

à escuridão social de um país que vivia há séculos sob o domínio colonial, uma luz que guiará 

desde os caminhos da libertação até os dias de hoje. E não é só luz, a literatura surge em 

Moçambique também como arma, como instrumento contestador e de conclamação para o fim 

de qualquer exploração sofrido por seu povo. 

Segundo Pires Laranjeira (1995, p. 256), a produção literária em Moçambique era 

escassa até a Segunda Guerra Mundial, bem como o número de escritores, leitores, críticos e 

editoras. E ainda assim, esses “escassos” escritores possuíam uma escrita marcadamente 

europeia, com vocabulários e construções linguísticas influenciados pelas publicações de 

Portugal. 

Com a criação de O Brado Africano, em 1918 por João Albasini, contista autor de O 

livro da dor (1925), começa a haver uma movimentação no campo cultural. Muitos intelectuais 

moçambicanos passam a publicar seus textos nesse periódico, ao passo que vão surgindo 

também revistas e organizações sociais com objetivo de divulgar novas ideias e acompanhar os 

desdobramentos sociais que se intensificam em Moçambique. 

No entanto, é só a partir da década de 1940 que a literatura em Moçambique começa a 

se consolidar: 
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Será, porém, na década de 40 que surgirá aquela que é a primeira responsável 

por uma literatura que, vincada, sistemática e conscientemente, se procura 

afirmar como moçambicana. Aglutinados à volta de um periódico, Itinerário 

(1941-1955), que se publicava na então Lourenço Marques, ou com 

intervenções pontuais nele, são jovens que, de forma inconformada e 

inovadora, mas adulta, dão início a um a produção literária não só de 

reconhecida qualidade estética, temática e ideológica, como também seguindo 

tendências diversificadas. (NOA, 2008, p. 38) 

Compõem esta geração os escritores Fonseca Amaral, José Craveirinha, Orlando 

Mendes, Virgílio Ferreira, Aníbal Aleluia, Rui Knopfli, Rui Nogar e Noémia de Sousa (Noa, 

2008, p. 39) que, reconhecidos por produzirem textos que fogem dos padrões de escrita 

europeia, passam a ressignificar os valores da cultura tradicional moçambicana, essa fase 

literária do país é chamada de Literatura Combate. Nela a produção literária era engajada com 

os acontecimentos políticos e sociais e acontecia, simultaneamente, nas demais colônias 

portuguesas em África, tendo sido periódicos como Mensagem, em Angola, e Claridade, em 

Cabo verde, responsáveis pelas publicações dos escritores contemporâneos aos da geração 

moçambicana destacada por Francisco Noa. 

Dentre esses escritores, a escrita feminina é destaque a partir da poesia de Noémia de 

Sousa. Carolina Noémia Abranches de Sousa, nasceu no dia 20 de setembro de 1926, no 

Catembe, antiga província de Lourenço Marques (atual Maputo, capital de Moçambique). 

Noémia é considerada pelo escritor e crítico literário Nelson Saúte como a “Mãe dos poetas 

moçambicanos” (Saúte, 2001, p. 24). Seu primeiro poema, Canção fraterna escrito em 1948 e 

assinado com N.S, marca o início da literatura moçambicana: 

Canção fraterna 

Irmão negro de voz quente 

o olhar magoado, 

diz‑me: 

Que séculos de escravidão 

geraram tua voz dolente? 

Quem pôs o mistério e a dor 

em cada palavra tua? 

E a humilde resignação 

na tua triste canção? 

E o poço de melancolia 

No fundo do teu olhar? 
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Foi a vida? o desespero? o medo? 

Diz‑me aqui, em segredo, 

irmão negro. 

 

Porque a tua canção é sofrimento 

e a tua voz sentimento 

e magia. 

Há nela a nostalgia 

da liberdade perdida, 

a morte das emoções proibidas, 

e a saudade de tudo que foi teu 

e já não é.

Diz‑me, irmão negro, 

Quem fez a vida assim... 

Foi a vida? o desespero? o medo? 

 

Mas mesmo encadeado, irmão, 

que estranho feitiço o teu! 

A tua voz dolente chorou 

de dor e saudade, 

gritou de escravidão e veio murmurar à minha alma em ferida 

que a tua triste canção dorida 

não é só tua, irmão de voz de veludo 

e olhos de luar... 

Veio, de manso murmurar 

que a tua canção é minha 

 (SOUSA, 2016, p. 63 - 64) 

Nesse poema, Noémia eleva os olhos para todos os séculos de escravidão e colonização 

que marcaram a história de Moçambique. Seu poema, como o título já anuncia, é uma canção 

que vai embalar e acalentar a dor de seus irmãos negros com palavras de fraternidade e 

encorajamento necessários para a luta pela sua libertação. 
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Em um ato de ousadia revolucionária Noémia de Sousa, ao publicar seu primeiro poema, 

não só quebra com a prevalência da escrita masculina como, ao mesmo tempo, se desvencilha 

do domínio do colonizador, denunciando seus atos de violência e subalternização contra o povo 

moçambicano. 

Observando a literatura africana escrita em Língua Portuguesa vemos que desde os seus 

primeiros textos sempre existiram mulheres que se destacavam, seja nas primeiras 

manifestações literárias, seja nas publicações mais recentes. Como destaca a professora Elisalva 

Madruga Dantas, em seu artigo O feminino na poética africana (2006): 

Desde cedo, a voz feminina se faz ouvir, nos mais variados timbres, nas mais 

diversas tonalidades, dentro do coro poético africano, entoando, em uníssono 

com a voz masculina, um canto vigoroso em favor da herança negra e contra 

a dominação colonial [...] (DANTAS, 2006, p. 112) 

  No entanto, essas escritas femininas sempre ficaram mais em escanteio quando 

comparadas as de seus contemporâneos escritores homens. Isso se deu não só em Moçambique, 

como também em Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe, onde também 

tivemos e ainda temos importantes escritoras femininas, a exemplo de Ana Paula Tavares, 

Ngonguita Diogo, Isabel Ferreira, Vera Duarte, Odete Semedo, Alda do Espírito Santo, 

Conceição Lima, Olinda Beja, só para citar algumas. 

No poema Às mulheres da minha terra, da poetisa são tomense Alda do Espírito Santo, 

vemos a voz poética valorizando a identidade nacional e as mulheres, para quem, inclusive, o 

poema é direcionado, como podemos observar neste trecho: 

[...] Amigas, as nossas mãos juntas, 

As nossas mãos negras 

Prendendo os nossos sonhos estéreis 

Varrendo com fúria 

Com a fúria das nossas “palayês” 

Das nossas feiras, 

As coisas más da nossa vida. 

Mas é preciso conversar 

Ao longo dos caminhos. 

Tu e eu minha irmã. 

É preciso entender o nosso falar 

Juntas de mãos dadas, 
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Vamos fazer a nossa festa...! [...] 

(ESPÍRITO SANTO, 1978, p. 81-85) 

Vemos um eu lírico que se coloca em cumplicidade e igualdade com as demais mulheres 

de sua “terra”, propondo uma união para que juntas, de “mãos dadas”, possam se libertar do 

domínio colonial e construírem a nação na qual elas poderão, finalmente, existirem como 

mulheres. Para Elisalva Madruga (2006):  

As afinidades ideo-estéticas de Alda do Espírito Santo com esses outros poetas 

africanos que, na década de 1950, começaram a revolver as suas origens 

culturais na persecução de um projeto identitário que os singularizasse perante 

os olhos do mundo passam também pelo traço de SOLIDARIEDADE que 

perpassa seus poemas. Solidariedade com a dor dos homens do cais, com os 

despossuídos angolares, com os vendedores de “pixi”, ou seja, de peixe, com 

os contratados das roças de café, com as lavadeiras, enfim com todos aqueles 

que fazem parte “da África una dos nossos sonhos de meninos já crescidos”. 

Solidariedade na alegria e na tristeza, na festa e no luto. Sempre, porém, “no 

mesmo lado da canoa.” (DANTAS, 2006, p. 116) 

Hoje em dia vemos nomes de destaque como Paulina Chiziane, que junto com Noémia 

de Sousa se torna precursora da Literatura Moçambicana, pois foi a primeira mulher a escrever 

um romance com a publicação de Baladas de amor ao vento, em 1990. Em seus romances, 

Paulina constrói personagens femininas que se encontram em situação de grande subordinação 

na sociedade moçambicana. São mulheres que sofrem todos os dias de violência física e 

psicológica, que trabalham de sol a sol nas roças, vive os horrores da guerra, as violências 

dentro de casamentos, as relações poligâmicas, as angústias e prazeres do ser feminino, a 

maternidade: 

A primeira moçambicana a publicar um romance é Paulina Chiziane (n. 1955), 

cuja obra Balada de amor ao vento foi editada em 1990. É, porém, Niketche: 

uma história de poligamia (2002), o seu romance mais recente, que vem 

ganhando a atenção de leitores, tanto em Moçambique como em todos os 

países de língua oficial portuguesa. (HAMILTON, 2006, p. XXVII) 

      Niketche: uma história de poligamia (2004) é um livro que trata da poligamia a partir 

do olhar feminino, as personagens que sofrem com uma relação poligâmica são as mesmas que 

buscam maneiras de sair ou, ao menos, conviver com ela. A personagem Rami, primeira esposa 

de Tony, ao descobrir a segunda esposa de seu marido, fica bastante triste e até briga com ela, 

no entanto percebe que a mesma não tem culpa, e que o seu marido era o responsável pela 

situação. Em sequência, elas vão descobrindo as demais esposas e filhos de Tony e vão se 

unindo cada vez: As mulheres deviam ser mais amigas, mais solidárias. Somos a maioria, a 

força está do nosso lado. Se juntarmos as mãos podemos transformar o mundo. (CHIZIANE, 

2004, p. 255) 
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Paulina insere na sua obra a força feminina para luta e sobrevivência às dores e 

sofrimentos ocasionados por uma sociedade patriarcal que minimiza a mulher e a coloca 

submissa ao homem. Muitas vezes, utilizando-se de uma linguagem irônica, a romancista ainda 

questiona as relações de identidade, religião e a relação colonizador/colonizado. Outra 

característica marcante da obra de Paulina é a ligação entre o corpo feminino e a terra/natureza 

construída em sua obra. Há um reforço do poder de criação da vida pertencente a mulher, pois 

é a mulher quem gera e quem, primeiramente, nutre todos os seres humanos. Assim, a mulher 

na obra de Paulina Chiziane é colocada como o centro da vida, como podemos observar neste 

trecho de Baladas de amor ao vento (2003): 

Tenho uma filha crescida que ainda estuda embora já tenha estudado muito. 

Um dia disse-me que a terra é redonda. Por fora é toda verde e lá no fundo 

tem um centro vermelho. Como o melão. Que a terra é a mãe da natureza e 

tudo suporta para parir a vida. Como a mulher. Os golpes da vida a mulher 

suporta no silêncio da terra. Na amargura suave segrega um líquido triste e 

viscoso como o melão. Quem já viajou no mundo da mulher? Quem ainda não 

foi, que vá. Basta dar um golpe profundo, profundo, que do centro vermelho 

explodirá um fogo mesmo igual à erupção de um vulcão (CHIZIANE, 2003, 

p. 12). 

Paulina Chiziane nasceu em 1955, na província de Gaza em Moçambique, e participou 

ativamente da luta armada na Frente Nacional de Libertação de Moçambique (FRELIMO). 

Trabalhou pela Cruz Vermelha em hospitais durante a guerra, desse modo, como ela mesma 

afirma, viu de perto a vida e a morte. Em palestra na Bienal do Livro do Ceará, em abril de 

2017, ela afirmou que quando trabalhava num desses hospitais foi abordada por uma senhora 

que a confundiu com a sua filha que havia sido morta no conflito armado: “ela me disse - você 

lembra muito a minha filha, por um instante achei que ela não havia morrido.”, foi a partir 

desse episódio, segundo Paulina, que ela decidiu ser uma “contadora de histórias”, como prefere 

ser chamada. 

Ainda na prosa moçambicana destacamos o nome de Lília Momplé que produz obras 

marcadas pela temática dos conflitos sociais, guerras e dominação colonial, que a definiram ao 

longo do tempo como uma verdadeira contadora de histórias:  

Mais um fenômeno entre os escritores pós-coloniais de Moçambique é Lília 

Momplé (n. 1935). Quando já contava com cinquenta e três anos, estreou com 

uma coletânea de contos, Ninguém matou Suhura (1988). Sua segunda obra é 

Neighbours (1996), romance que, a despeito do seu título em inglês – que 

significa vizinhos – foi redigido em português e lida com a as relações 

históricas e complexas entre Moçambique e a limítrofe África do Sul. 

(HAMILTON, 2006, p. XXVII) 
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O terceiro livro Os olhos da cobra verde (1997), é uma coletânea de contos composta 

por seis contos ambientados no período da guerra civil, desde o seu início, logo após a 

independência, até o período do Acordo de Paz, assinado em 1992. Nos contos há a prevalência 

de personagens femininas vivenciando diferentes adversidades relacionadas às questões de 

gênero, raça, classe social. 

O conto Os olhos da cobra verde, que intitula o livro, narra o momento em que a 

personagem Vovó Facache, uma senhora do norte de Moçambique obrigada a fugir para o sul 

devido aos conflitos entre os grupos armados, RENAMO e FRELIMO, que lutavam pelo poder 

no país recém-independente, encontra com uma cobra verde. A partir desse momento mítico, a 

voz narrativa vai articulando as dificuldades, lembranças e tristezas de Vovó Facache. 

A aparição da cobra verde significa bom pressentimento e, ao mesmo tempo que 

introduz na narrativa um elemento simbólico da cultura tradicional africana (a cobra), serve 

como ponto de partida para que Vovó Facache comece a se valer de sua memória para contar a 

história de sua vida que a fez chegar até aquele momento: 

[...] dizia assim o pai de Facache: 

- Lá no Norte há uma pequenina Cobra Verde, tão verde que se confunde com 

as folhas das plantinhas novas ou com o capim [...]. É uma cobra boa... 

- Cobra boa? – interrogava, invariavelmente, a criançada. 

- É uma cobra boa, sim. Não tem veneno e só come os bichos que prejudicam 

as colheitas. Além disso dá sorte. 

- Dá sorte? – admirava-se, de novo, a criançada. 

- Não aparece muitas vezes mas quando a pessoa a encontra e ela para a olhar 

essa pessoa, é bom sinal [...]. (MOMPLÉ, 1997, p. 24) 

O encontro de Facache com a cobra verde se dá no início do conto, logo a personagem 

relembra dos ensinamentos dos mais velhos sobre o sentido daquele animal e sua importância 

no delineamento do destino daqueles que o encontra. O conto é narrado in medias res, 

começando com o momento atual da personagem, passando em seguida pela sua história 

contada através do recurso memorialístico e a volta da narrativa para o presente que acarreta 

também no seu desfecho. O conflito armado moçambicano muda toda a vida de Facache tira-

lhe sua casa, familiares e a faz fugir. O resto dos seus dias passam a ser em uma cubata até o 

momento em que encontra a cobra verde. 

A Cobra Verde aparece ao fim do conto para trazer, após muito sofrimento, uma boa 

notícia para a Vovó Facache: o fim da guerra em Moçambique 
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[...] surge da sua palhota o chefe da aldeia acompanhado de três sujeitos bem 

vestidos que são apresentados como delegados do governo distrital. [...] E, 

depois de pedir silêncio, o que de modo algum vem a propósito, visto que 

todas as pessoas se mantêm caladas expectantes, um dos homens bem vestidos 

põe-se a arengar em português sobre um tal “Acordo de Paz”, celebrado numa 

tal cidade de Roma, através do qual Moçambique alcançou a tão almejada paz.  

– Agora já não há mais guerra [...] Vamos esquecer, perdoar e viver como 

irmãos. Somos todos moçambicanos, não é verdade? [...] (MOMPLÉ, 1997, 

p. 34) 

Nesse momento, Vovó Facache relembra da cobra verde que havia aparecido para ela 

semanas antes. E, de felicidade, começa a comemorar, sendo tirada por louca pelos mais jovens: 

“[...] – A velha deve estar mal da cabeça – murmurou o jovem, prestando de 

novo atenção às palavras do homem bem vestido. Nem por um momento Vovó 

Facache se ofende por o rapazola a tomar por louca pois sabe que nem a todos 

é dado conhecer a mensagem de esperança dos olhos da cobra verde.” 

(MOMPLÉ, 1997, p. 35) 

Outro elemento que se destaca no conto é a relação homem e mulher: o casamento 

poligâmico de Facache e o empoderamento da personagem diante da sociedade patriarcal. 

Lília Momplé apresenta em sua narrativa um elemento místico e simbólico da cultura 

africana (a cobra verde) como instrumento solucionador do cenário de guerra em Moçambique, 

bem como retrata as vivências femininas em meio a esse conflito e, ao mesmo tempo, como a 

figura da mulher se mostra resistente e resiliente mesmo quando todas as condições sociais não 

lhes são favoráveis. 

Ao longo dos anos, podemos considerar que a Literatura Moçambicana amadureceu, 

colheu os frutos da escrita produzida pelas gerações anteriores, e hoje há um grande número de 

escritores jovens produzindo textos literários. Como destaca Ana Mafalda Leite, em seu artigo 

Parágrafos sobre a poesia moçambicana contemporânea: Sonho e violência, viagem e loucura, 

confissão e memória (2009): 

Assim, a poesia continua muito viva em Moçambique, e alguns nomes se 

destacam, já com publicação em livro ou em vias de tal acontecer. Animadores 

culturais, debatendo o estado da literatura do país, movimentando-se entre o 

desejo do “novo” e a leitura da herança literária dos poetas das gerações 

anteriores, são seduzidos pela poesia do mundo, deslocando-se para outros 

lugares experimentais, como a música e as artes plásticas. A prática 

experimental é híbrida, expressando-se por vários tipos de dicção como, por 

exemplo, o exercício da poesia, da prosa poética, de uma escrita tipo diário, 

ou de contos e novelas, parecendo ser uma tónica na escrita dos jovens autores. 

A qualidade dos textos de Ruy Ligeiro, Domi Chirongo, Dinis Muhai, Jorge 

Matine, Sangare Okapi e Tânia Tomé, entre vários outros, mostra como o 

panorama poético do país está em processo de renovação e de mutação. 

(LEITE, 2009, p. 16) 
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Apesar do mercado editorial ainda ser muito restrito no país, impossibilitando muitas 

vezes que todos consigam publicar, eles acabam usufruindo de outros meios para divulgar suas 

obras, como as redes sociais, publicações coletivas, recitais poéticos e demais eventos que 

visam promover as novas escritas. 

As mulheres têm ganhado visibilidade dentro dessa literatura contemporânea 

moçambicana. Poetisas como Tânia Tomé, Hirondina Joshua e Sónia Sultuane cada vez mais 

ganham destaque no cenário poético moçambicano, como também no português e brasileiro. 

Sónia Abdul Jabar Sultuane que nasceu em 04 de março de 1971 é gestora de 

Comunicação e Imagem em um escritório de advocacia. A sua voz poética fala por mulheres 

moçambicanas que foram exploradas, violadas e silenciadas. Mulheres que não tinham 

autonomia de sua vida e muito menos de seus corpos, estes eram apenas objetos e serviam para 

gerar filhos. Mas hoje são mulheres negras que possuem uma liberdade, ainda que pequena, de 

falar, de mostrar seus sentimentos, desejos, paixões: 

Na sua segunda colectânea de poemas, Imaginar o Poetizado, a autora assume 

quase uma reivindicação da forma de sentir e do ser amoroso, tornando a sua 

reflexão mais sensorial e menos reflexiva, ao escrever sobre o prazer, a força 

erótica e a assumpção de um erotismo social, secularmente negado à mulher. 

Nessa perspectiva, os poemas de Sónia Sultuane, além de muito femininos, 

são também insinuantemente inconformistas pela temática sensorial e seu 

desnudamento emocional. (LEITE, 2009, p. 19) 

A poetisa possui os seguintes livros publicados: Sonhos (2001), publicado pela 

Associação de Escritores Moçambicanos (AEMO); Imaginar o poetizado (2006), publicado 

pela editora Ndjira; No colo da lua (2009), editado pela própria escritora; e Roda das 

Encarnações (2016), publicado pela Fundação Fernando Leite Couto. Nos poemas que 

compõem as suas obras o corpo feminino não tem mais a necessidade de se esconder, ele 

aparece livre nos poemas, que refletem os desejos e necessidades conquistadas e ainda sonhadas 

não só pelas mulheres de Moçambique, mas por mulheres de todo o mundo. 

Sónia Sultuane ainda dirige um projeto intitulado Walking Words, que envolve poesia e 

fotografia e também costuma publicar, através do Facebook, seus poemas inéditos. 

 

 

1.1. A fase colonial – A escrita sob a luz da Moçambicanidade 
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[...] Eu sei-me Moçambique, 

no cume das árvores, na sede incontinente 

da minha falange, do Rovuna ao Incomati, 

no xibugo terrestre dos pés descalços 

e em todos os tambores que surdem 

das mãos coloridas nos braços em chaga. 

(TOMÉ, 2010, p. 47) 
 

Moçambique é um país localizado na África Austral, que se tornou independente em 25 

de Junho de 1975, após uma guerra anticolonial travada contra os portugueses. Os primeiros 

portugueses começaram a desembarcar em Moçambique por volta de 1495, mas só no decorrer 

do século XVI eles firmaram território e estabeleceram a primeira povoação portuguesa na nova 

colônia. 

Até a chegada dos portugueses, Moçambique era habitada por povos de diferentes 

etnias, sendo os mais numerosos de origem Bantu que já manuseavam o ferro e o ouro. A partir 

do século XII os primeiros Árabes se instalaram na região, desse modo quando os portugueses 

chegaram à Moçambique havia uma grande influência dessa cultura entre os habitantes e o Islão 

já dividia espaço com as religiões locais, assim mostram documentos do Instituto de 

Antropologia do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Coimbra: 

A moderna arqueologia permite situar nos séculos iniciais da era cristã o 

advento dos primeiros clãs falando línguas proto-bantos, ao atual território 

moçambicano[...] As escavações permitem afirmar que estas populações da 

Idade Antiga do Ferro, nomeadamente as que se dispersavam entre o Zambeze 

e o Save, coletando o ouro do planalto e dominando as rotas até a antiga 

Sofala, já mantinham contatos com navegadores provenientes da Pérsia, 

Arábia e Índia. (1986, p. 16) 

O território moçambicano tornou-se, portanto, devido a sua localização estratégica no 

Mar Índico, um lugar de rota comercial e, consequentemente, um lugar de trocas culturais. 

No entanto, a colonização portuguesa, mais do que trocas comerciais e/ou culturais, 

iniciou em Moçambique um processo de dominação que resultou na subordinação dos povos 

nativos por cerca de cinco séculos. Essa ocupação portuguesa transformou a história de 

Moçambique e influenciou todo o seu processo sociocultural, como assinala Cristiano Matsinhe 

em seu artigo Biografias e heróis no imaginário nacionalista moçambicano (2001): 

A colonização portuguesa, no âmbito de sua implantação nos territórios 

africanos, desenvolveu um conjunto de argumentos visando, entre outros 

objetivos, a estabelecer e reproduzir um padrão de relações sociais fundadas 

no binômio dominação/subordinação. O sistema assimilacionista, 

executando-se a coerção física, constituiu o principal alicerce da ideologia 

colonial portuguesa. (MATSINHE, 2001, p. 182) 
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  O processo de assimilação cultural resulta do discurso do colonizador em defesa do 

processo de colonização. A cultura branca e portuguesa é enaltecida enquanto a dos povos 

nativos moçambicanos é diminuída. Desse modo, a língua, costumes e religião são logo 

assimilados pelos colonizados pois estes acreditam que assim passarão a ser mais aceitos dentro 

do sistema colonial. Como aponta Ana Mafalda Leite, em seu artigo Tópicos para uma História 

da Literatura Moçambicana (2008): 

A assimilação, enquanto suporte ideológico da política colonial, pode ser 

definida, em traços gerais, como um conjunto de acções sistemáticas ditas de 

transmissão de cultura e de civilização ao povo colonizado, levando-o a 

abandonar os seus valores culturais originais e a assumir uma postura mais 

conforme os valores europeus, para daí gozar do direito à plena cidadania 

portuguesa. (LEITE, 2008, p. 57) 

A respeito do assimilado, afirma ainda Albert Memmi: “[...] ao decidirem se pôr a 

serviço do colonizador e defender exclusivamente os interesses dele, acabam adotando a 

sua ideologia, mesmo em detrimento do seu próprio grupo e de si mesmos.” (1985, p. 49). 

O assimilado nega a ideologia cultural de pertença. Negando, assim, os seus próprios 

costumes e adquirindo aqueles impostos pelos dominadores, o colonizado passa a 

inferiorizar os seus pares que resistem e continuam a praticar seus costumes e valores 

tradicionais.  

Em Pele Negra, Máscaras Brancas, Frantz Fanon destaca (2008, p. 34): “Quanto mais 

assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto 

mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco será.” A ironia é um recurso utilizado 

por Fanon para nos explicar como funciona o processo de assimilação cultural sob o olhar 

do colonizador. Para este o colonizado será sempre inferior. Ainda segundo Cristiano 

Matsinhe (2001, p. 182), os portugueses viam a colonização como um ato de “dignificar os 

povos atrasados” e “levá-los à civilização”. 

Essa ideologia acarreta na colonização que perdurou até metade do século XX em todo 

o continente africano, levando a um dos acontecimentos mais lamentáveis da história da 

humanidade que foi a escravidão dos povos africanos. Considerados como povos inferiores, os 

africanos passam a ser comercializados pelos os europeus através do tráfico negreiro, sendo 

enviados para diferentes lugares da América e Europa. O Brasil, também colônia portuguesa na 

época, recebeu a maioria destes escravizados. 

Na literatura, esses aspectos históricos irão nortear as composições literárias 

moçambicanas. Os primeiros textos literários a circularem em Moçambique eram de escritores 
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portugueses ou descendentes destes que moravam na então colônia, a chamada Literatura 

Colonial. Em seu texto Moçambique: história, cultura, sociedade e literatura, Lourenço 

Rosário enfatiza:  

A literatura produzida nas colônias dizia respeito à vida dos colonos e 

destinava-se a reflectir sobre a constituição de uma outra sociedade portuguesa 

em terras africanas, sem ter em conta a existência dos donos da terra. Assim, 

as suas personagens, as acções e as aventuras, as virtudes e os vícios eram 

protagonizados por eles próprios, nós outros ficávamos à margem, ou então 

éramos confundidos com as paisagens, quais sombras deslizando coladas às 

paredes, sem cor nem alma. (ROSÁRIO, 2010, p. 154) 

Os escritores coloniais procuravam retratar o “exotismo” do povo moçambicano e de 

suas práticas culturais. O lugar ocupado pelas personagens negras nas obras literárias do período 

colonial era o mesmo que estas ocupavam na sociedade, o lugar de subalternização diante do 

domínio do colonizador. 

Francisco Noa, na sua tese de doutorado intitulada Império, Mito e Miopia: 

Moçambique como invenção literária (2015), divide o romance moçambicano produzido no 

período colonial em 3 fases: a fase exótica, a fase doutrinária e a fase cosmopolita. 

Na fase exótica, os escritores preocupam-se em ressaltar o exotismo encontrado pelos 

colonos nas novas terras:  

Trata-se, neste caso, de um exotismo estético que se traduz na atitude 

deslumbrada e contemplativa do narrador que proteja representações 

paisagísticas ou humanas dominadas pelo culto do desconhecido, do 

surpreendente. Um autor que se destaca, nesse período, é Eduardo Correia de 

Matos, com obras como Sinfonia bárbara (1935) e Terra conquistada (1946). 

(NOA, 2015, p. 50) 

Noa salienta ainda o espaço no qual as histórias se desenvolviam, sendo quase sempre 

“no mato”, colocando os nativos moçambicanos sempre no lugar do “não-civilizado”. 

A fase doutrinária consistiu-se por obras que buscavam propagar os ideais do 

colonizador, não se importando em adentrar no mundo “desconhecido do outro”, mas sim em 

retratar as ações dos europeus na colônia: 

Temos, por conseguinte, neste segundo momento da literatura colonial, a 

partir da década de 50, uma escrita dominada por um tipo de mensagem que 

expressamente vangloria a ação (gesta) individual e coletiva de um povo que 

se julga no direito sagrado de “salvar” o outro. Encontraremos, aqui, diluída 

nas ações e no discurso das personagens (quando não na própria instância 

narrativa), a autolegitimação da ocupação colonial que assenta na crença da 

predestinação de um povo no sentido de cumprir uma missão divina, levando 

a iluminação do espírito e a civilização onde elas não existem. Atente-se, por 

exemplo, em Sehura de Rodrigues Júnior, nesta curta, mais incisiva afirmação 
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do narrador: “o mato precisa do homem branco” [p. 103]. E o mato, 

metonimicamente, significa todo o espaço de sujeição. (NOA, 2015, p. 56) 

As transformações, tanto sociais quanto estéticas, da primeira metade do século XX 

nortearão a fase cosmopolita, caracterizada por Francisco Noa. Nos anos de 1950 e 1960, 

começa a propagação da ideia de uma “colonização diferente”, inspiradas pelos pensamentos 

de diversos intelectuais, dentre eles o Gilberto Freyre, que com a publicação de Casa Grande e 

Senzala (1933), faz surgir no imaginário de todos a ideia de uma sociedade em que as diferentes 

raças convivem de modo pacífico, cada um aprendendo e ensinado sobre os aspectos culturais 

uns dos outros: 

Esta é, sem sombra de dúvida, a fase adulta da literatura colonial e que tem a 

ver, como já dissemos, com o desenvolvimento crescente das tensões internas 

e externas nas colônias portuguesas, por um lado, e com os processos 

intrínsecos à criação literária por outro. Por conseguinte, o cosmopolitismo na 

literatura colonial passa, outrossim, pelo alargamento da perspectiva narrativa 

no sentido de considerar outras visões de mundo, outras vozes e por uma 

espécie de distanciamento em relação à consciência dominante marcada por 

um patriotismo restritivo e exclusivo. (NOA, 2015, p. 62) 

A tese de Francisco Noa versa sobre as narrativas, no entanto os textos poéticos 

publicados no período colonial seguem a mesma ideologia. Ambas possuem o viés estético 

eurocêntrico e refletem o lugar de inferiorização do negro na sociedade colonial moçambicana. 

Os textos de viagem, por exemplo, que marcam as primeiras manifestações literárias 

moçambicanas, eram escritos por viajantes ou missionários que chegavam no novo território: 

Moçambique surgiu como tema num <poema épico em um acto> da autoria 

do missionário jesuíta João Nogueira, ainda no século XVII. Não estando 

ainda suficientemente estudado esse texto, e sua eventual integração no 

conjunto de manifestações literárias, discute-se, nesta secção, em especial, a 

contribuição da Literatura de Viagens para a contribuição das primeiras 

manifestações literárias em Moçambique, com destaque para um conjunto de 

textos escritos no reinado de D. José (1750 -1777) que têm como origem, ou 

espaço, o território moçambicano, após a separação do governo de Goa, e 

antecedem, em cerca de um século, a introdução da tipografia (1854), o que 

permite reequacionar o problema do início e circulação da literatura escrita, 

em língua portuguesa, naquele território. (LEITE, 2008, p. 53) 

A chegada da tipografia permite a publicação dos primeiros jornais e periódicos e marca 

o início da cultura escrita no território moçambicano. O primeiro periódico publicado foi 

Boletim do Governo da província de Moçambique no ano de 1854. Nele passam a circular, além 

de notícias e informações oficiais do governo português, poesias e crônicas, permitindo uma 

movimentação na vida cultural e literária na segunda metade do século XIX. Dentre os 

primeiros escritores a produzirem nesse período, Ana Mafalda Leite destaca em seu artigo José 

Pedro da Silva Campos (1847-1911), considerado o primeiro poeta da língua portuguesa 
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nascido em Moçambique. Além de ser o primeiro escritor, José Pedro também é responsável 

pela criação da primeira revista literária moçambicana, a Revista Africana (1885-1887). 

A partir deste momento, muitos outros periódicos e revistas começam a circular em 

Moçambique e os escritores negros e mestiços começam a ter mais espaço para suas 

publicações. O Jornal O Brado Africano (1918), como já citado nas páginas iniciais deste 

trabalho, foi responsável pela publicação de muitos escritores, dentre eles Noémia de Sousa, 

precursora da literatura moçambicana. Intelectuais de diversos segmentos começam a surgir em 

Moçambique. Inspirados pelos movimentos de afirmação identitária que começam a repercutir 

em África. 

O Harlem Renaissance, surgido na década de 1920 nos Estados Unidos da América, e 

o Movimento da Negritude, idealizado por intelectuais negros que moravam na França em 1935, 

buscavam resgatar os valores africanos na diáspora por meio das artes, principalmente na 

Literatura, Música e Dança: 

A verdade é que a civilização dita “europeia”, a civilização “ocidental”, 

tal como a modelaram dois séculos de regime burguês, é incapaz de 

resolver dois problemas maiores a que sua existência deu origem: o 

problema do proletariado e o problema colonial; que, essa Europa 

acusada no tribunal da “razão” como no tribunal da “consciência”, se 

vê impotente para se justificar, e se refugia, cada vez mais, numa 

hipocrisia tanto mais odiosa quando menos susceptível de ludibriar. A 

Europa é indefensável. (CÉSAIRE, 1978, p. 13) 

O trecho acima foi extraído do ensaio Discurso sobre o colonialismo, de Aimé Césaire, 

publicado pela primeira vez em 1955, na Revista Présence Africaine, fundada por Césaire e 

outros estudantes africanos e afro-caribenhos com objetivo de discutir os valores culturais e 

identitários referentes ao povo negro. Dentre esse grupo também cabe destacar o nome de 

Léopold Sédar Senghor, que viria a ser o primeiro presidente do Senegal após sua 

independência. 

Césaire e Senghor foram responsáveis ainda pela criação do jornal L’Étudiant Noir, 

onde pela primeira vez o termo Negritude foi usado: 

[...]Queremos explorar os nossos próprios valores, conhecer os nossos 

próprios valores, conhecer as nossas forças por experiência pessoal, cavar a 

nossa própria profundeza, as fontes eruptivas do humano universal, romper a 

mecânica identificação das raças, rasgar os superficiais valores, abarcar em 
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nós o negro imediato, plantar a nossa Negritude como uma bela árvore até que 

ela traga os frutos mais autênticos (tradução livre).1 

 Aimé Césaire nasceu na ilha da Martinica, um departamento localizado no mar do 

Caribe e administrado pela França. Ainda na juventude, ganha uma bolsa para estudar no Liceu 

Louis Le Grand, em Paris, onde conhece Senghor e demais estudantes negros. Césaire é 

considerado um dos maiores poetas do Surrealismo francês. No seu livro Cahier d’un Retour 

au Pays Natal2, Césaire realiza “un retour” não só a seu país, mas sobretudo, aos seus valores 

identitários, ressaltando e enaltecendo a origem africana dos martinicanos, que foi oprimida 

pela colonização francesa: 

porque não é verdade que a obra do homem está acabada 

que não temos nada a fazer no mundo 

que parasitamos o mundo 

que basta que marquemos o nosso passo pelo passo do mundo 

ao contrário a obra do homem apenas começou 

e falta ao homem conquistar toda interdição imobilizada nos recantos do seu 

fervor 

e nenhuma raça possui o monopólio da beleza, da inteligência, da força 

e há lugar para todos no encontro marcado da conquista e sabemos agora que 

o sol gira em torno da terra iluminando a parcela fixada por nossa única 

vontade e que toda estrela cai do céu na terra pelo nosso comando sem limite.3 

(CÉSAIRE, 1969, p. 63) 

Nos versos acima, Césaire dá voz ao povo negro, tanto o africano quanto o da diáspora 

caribenha, que sofre com o racismo e à exclusão social, consequências dos séculos de 

escravidão e dominação europeia. Sua crítica é enfática contra o eurocentrismo implementado 

pelos brancos que impôs sua cultura, língua e até sua estética como padrão ideal, como afirma 

no verso: “e nenhuma raça possui o monopólio da beleza, da inteligência, da força”. Aimé 

Césaire torna-se uma voz política na luta anticolonial, contra o racismo e todo tipo de injustiça 

social. 

Os ideais da Negritude e do Harlem Renascense começam a repercutir no seio dos 

intelectuais africanos e da diáspora negra. As colônias africanas que começavam a se organizar 

contra o sistema colonial veem nas discussões que ecoam dos negros na diáspora um apoio 

fraterno de impulso e força para que eles se desprendam do jugo dos colonizadores. O termo 

                                           
1 Trecho retirado do artigo Nègreries: jeunesse noire et assimilation (Negrarias: juventude negra e assimilação), 

de Aimé Césaire citado no livro ABCésaire, de Patrice Louis. Editora Ibis Rouge, Paris, 2003.  p. 42. 

 
2 Diário de um Retorno ao País Natal, publicado pela primeira vez em 1939. 

3 Poema Cahier d’un retour au pays natal, de Aimé Césaire. Edição Présence Africaine, Paris, 1969. Tradução 

livre. 
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Africanidade começa a ser usado e discutido em todas as camadas intelectuais e a literatura 

também se consolida como um meio político. 

Em Moçambique, as questões de identidade começam a ser discutidas. A 

moçambicanidade, como projeto político e identitário, atua no resgaste dos valores culturais 

tradicionalmente moçambicanos perdidos com a colonização, além ser um processo de luta pela 

libertação dos negros moçambicanos. Severino Ngoenha, em seu artigo Identidade 

moçambicana: já e ainda não (1998), destaca: 

Historicamente, a moçambicanidade é um projecto político singular. Como o 

projecto político português nasceu da negação de Portugal em ser uma 

província espanhola, o projecto político moçambicano nasceu da negação dos 

moçambicanos em continuar a ser uma província portuguesa. No coração do 

projecto político moçambicano está a inspiração à independência, que, por sua 

vez, se situa no largo movimento independentista e pro-libertário do negro no 

mundo inteiro. (NGOENHA, 1998, p. 20) 

Ainda segundo Ngoenha, a moçambicanidade buscava unir o povo moçambicano que 

havia se dispersado devido às divisões no período colonial. Assim, independente da etnia, 

língua e cultura diferentes, todos estariam unidos numa mesma classificação: a de 

moçambicano. No entanto, esse projeto de unificação causará alguns conflitos no pós-colonial 

como veremos no próximo tópico. 

Voltando às aspirações do movimento de negritude na sociedade moçambicana, vemos 

que este contribui na criação da Literatura Combate, já mencionada anteriormente. As 

discussões sobre identidade na esfera política e social ecoam na literatura, pois como afirma o 

crítico literário moçambicano Lourenço Rosário:  

O universo da literatura é, sem dúvidas, um dos mais fascinantes porque é nele 

que as sociedades se exercitam, ensaiando o que querem ou não querem ser, o 

que podem ou não fazer. A literatura, na essência reflecte-se na própria 

sociedade em que se insere. (ROSÁRIO, 2010, p.126) 

“A literatura nacional nasce exactamente para contradizer a literatura colonial” (1998, 

p.), como afirma Nelson Saúte, tendo como percussores, portanto, Noémia de Sousa e José 

Craveirinha, cuja poesia é marcada por desejos coletivos de libertação e afirmação identitária e 

representa um momento histórico e político de Moçambique que ainda se divide em colonizador 

e colonizado, mas que, no entanto, já consegue enxergar dias de emancipação e fraternidade. 

Nelson Saúte assinala ainda que afirmação de moçambicanidade vem da poesia de 

Craveirinha, da sua consciência de alteridade: 
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A discussão do ser moçambicano, a afirmação da moçambicanidade, está, 

inextricavelmente, ligada à sua escrita: “Juro que em mim ficaram laivos/ do 

luso-arábico Aljezur da tua infância/ mas amar por amor só amo/ e somente 

posso e devo amar/ esta minha única e bela nação do mundo/ onde minha Mãe 

nasce e me gerou/ e contigo comungou a terra, meu pai/ E onde ibéricas 

heranças de fados e broas/ se africanizaram para a eternidade nas minhas 

veias/ e o teu sangue se moçambicanizou nos torrões/ da sepultura do velho 

emigrante numa cama de hospital/ colono tão pobre como desembarcastes em 

África/ meu belo Pai ex-português.” (SAÚTE, 1998, p. 91) 

O sentimento nacionalista característico de José Craveirinha marca o poema SIA-VUMA 

(1974), como vermos no trecho a seguir: 

[...] E um círculo de braços 

negros, amarelos, castanhos e brancos 

aos uivos da quizumba lançada ao mar 

num amplexo a electrogéneo 

apertará o imbondeiro sagrado de Moçambique 

à música das timbilas 

violas, transístores e xipendanas 

SIA-VUMA! 

 

E dançaremos o mesmo tempo da marrabenta 

sem a espera do calcanhar da besta 

do medo a cavalo em nós 

SIA-VUMA

 

E seremos viajantes por conta própria 

jornalistas, operários com filhas também dançarinas de ballet 

arquitectos, poetas com poemas publicados 

compositores e campeões olímpicos 

SIA-VUMA! 

 

E construiremos escolas 

hospitais e maternidades ao preço 

de serem de graça para todos 

e estaleiros, fábricas, universidades 

pontes, jardins, teatros e bibliotecas 

SIA-VUMA! [...] 
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(CRAVEIRINHA, 1982, p. 165 - 169) 

Ao longo do poema, a voz poética percorre a sociedade moçambicana ressaltando a sua 

exploração colonial à medida que vai identificando as mazelas deixadas por essa exploração e 

propondo transformações estruturais e culturais, para quando do surgimento da nova nação. 

Nos versos acima, Craveirinha aponta para os novos tempos que estão por vir, como fica 

marcado ao final de cada estrofe com a expressão em língua Ronga “SAI-VUMA”, que em 

português quer dizer “assim seja”. 

O poema está inserido no livro Karingana Ua Karingana (1974), portanto sua 

publicação antecede em um ano a independência de Moçambique. O que justifica o clima de 

entusiasmo e esperança que tomava conta do povo moçambicano, já que a colonização mostrava 

sinal de fraqueza após alguns anos de guerra anticolonial. 

Em consonância com os ideais do Harlem Renaissance, Noémia de Sousa escreve o 

poema Deixa passar o meu povo (2016)

Noite morna de Moçambique  

e sons longínquos de marimbas chegam até mim  

- certos e constantes –  

vindos não sei eu donde. Em minha casa de madeira e zinco 

abro e deixo-me embalar...  

Mas vozes da América remexem-me a alma e os nervos.  

 

E Robeson e Marian cantam para mim  

spirituals negros do Harlem.   

“Let my people go” 

- oh deixa passar o meu povo,  

deixa passar o meu povo – 

dizem.  

E eu abro os olhos e já não posso dormir.  

Dentro de mim, soam-me Anderson e Paul  

e não são doces vozes de embalo.  

“Let my people go”.  

 

 

Nervosamente,  
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eu sento-me à mesa e escrevo...  

Dentro de mim,  

deixa passar o meu povo,  

“oh let my people go...”  

E já não sou mais que instrumento  

do meu sangue em turbilhão  

com Marian me ajudando  

com sua voz profunda – minha irmã!   

 

Escrevo...  

Na minha mesa, vultos familiares se vêm debruçar.  

Minha Mãe de mãos rudes e rosto cansado  

e revoltas, dores, humilhações,  

tatuando de negro o virgem papel branco.  

E Paulo, que não conheço,  

mas é do mesmo sangue e da mesma seiva amada de Moçambique, 

e misérias, janelas gradeadas, adeuses de magaíças,  

algodoais, o meu inesquecível companheiro branco  

E Zé – meu irmão – e Saúl,  

e tu, Amigo de doce olhar azul,  

pegando na minha mão e me obrigando a escrever  

com o fel que me vem da revolta.  

Todos se vêm debruçar sobre o meu ombro,  

enquanto escrevo, noite adiante,  

com Marian e Robeson vigiando pelo olho luminoso do rádio  

- “let my people go oh let my people go!” 

 

E enquanto me vierem de Harlém 

vozes de lamentação 

e meus vultos familiares me visitarem  

em longas noites de insônia,  

não poderei deixar-me embalar pela música fútil  

das valsas de Strauss.  

Escreverei, escreverei,  
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com Robeson e Marian gritando comigo:  

Let my people go,  

OH DEIXA PASSAR O MEU POVO! 

(SOUSA, 2016, p. 48 -50) 

Nos versos, música e poesia se entrelaçam para anunciar as vivências dos negros tanto 

em África quanto na diáspora negra na América. Noémia aproxima suas dores nos dois espaços 

distintos, constatando as mesmas desigualdades sociais e raciais nas duas margens do Atlântico. 

Robeson e Marian cantavam Spirituals, músicas emanadas por negros escravizados 

enquanto trabalham duramente nas plantações dos Estados Unidos da América. Suas letras 

lamentavam os seus sofrimentos, ao passo que também traziam palavras de esperança para o 

fim da escravidão. Alguns vezes, as canções eram usadas para instruir os escravizados sobre 

rotas seguras para as quais eles poderiam fugir, configurando-se também em um modo de 

resistência. Esse estilo de entoar canções evoluiu para a música gospel norte-americana que 

temos hoje em dia e influenciou também a criação de ritmos como Blues, Soul e Jazz. 

No poema A Billie Holiday, Cantora, dedicado a uma das mais importantes cantoras de 

Jazz estadunidense, Noémia também revela sua escrita de fraternidade para com os irmãos 

negros diaspóricos:  

A Billie Holiday, Cantora 

Era de noite e no quarto aprisionado em escuridão 

apenas o luar entrara, sorrateiramente, 

e fora derramar-se no chão. 

Solidão. Solidão. Solidão. 

 

E então, 

tua voz, minha irmã americana, 

veio do ar, do nada nascida da própria escuridão… 

Estranha, profunda, quente, 

vazada em solidão. 

 

E começava assim a canção: 

“Into each heart some rain must fall…” 

Começava assim 

e era só melancolia 
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do princípio ao fim, 

como se teus dias fossem sem sol 

e a tua alma aí, sem alegria… 

 

Tua voz irmã, no seu trágico sentimentalismo, 

descendo e subindo, 

chorando para logo, ainda trémula, começar rindo, 

cantando no teu arrastado inglês crioulo 

esses singulares “blues”, dum fatalismo 

rácico que faz doer 

tua voz, não sei porque estranha magia, 

arrastou para longe a minha solidão… 

 

No quarto às escuras, eu já não estava só! 

Com a tua voz, irmã americana, veio 

todo o meu povo escravizado sem dó 

por esse mundo fora, vivendo no medo, no receio 

de tudo e de todos… 

O meu povo ajudando a erguer impérios 

e a ser excluído na vitória… 

A viver, segregado, uma vida inglória, 

de proscrito, de criminoso… 

 

O meu povo transportando para a música, para a poesia, 

os seus complexos, a sua tristeza inata, a sua insatisfação… 

 

Billie Holiday, minha irmã americana, 

continua cantando sempre, no teu jeito magoado 

os “blues” eternos do nosso povo desgraçado… 

Continua cantando, cantando, sempre cantando, 

até que a humanidade egoísta ouça em ti a nossa voz, 

 

e se volte enfim para nós, 

mas com olhos de fraternidade e compreensão! 
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(SOUSA, 2006, p. 123 – 124) 

Neste poema, o eu feminino se encontra no mesmo espaço que o poema anterior, sempre 

acompanhado pela nostalgia e solidão que o levam a escrever, como observamos na primeira 

estrofe. Cabe salientar, que a cantora Billie Holiday viveu sob forte pressão social nos Estados 

Unidos, que na primeira metade do século XX estabeleceu um regime de segregação racial que 

desencadeou em um forte e organizado movimento de luta pelos direitos civis, liderado por 

negros politicamente organizados. Esse movimento buscava contestar o lugar marginalizado 

que os negros se encontravam, bem como estabelecer e garantir equidade racial na sociedade 

norte-americana. 

 Noémia de Sousa enquanto uma intelectual engajada sabia de tais acontecimentos e por 

isso escreveu esses e outros poemas que soam mais como um grito-choro de complacência e 

irmandade dedicados aos negros Moçambique afora, como vemos nos versos: Com a tua voz, 

irmã americana, / veio todo o meu povo escravizado sem dó/ por esse mundo fora, vivendo no 

medo, no receio/ de tudo e de todos…/ O meu povo ajudando a erguer impérios/ e a ser excluído 

na vitória…/ A viver, segregado, uma vida inglória,/ de proscrito, de criminoso…. 

 Observamos ainda que os termos “irmã” e/ou “minha irmã” são repetidos em todo o 

poema mostrando um laço muito forte de irmandade, pois, além de negra, Billie Holiday e o 

eu-lírico do poema mantêm a mesma relação de gênero, enquanto sujeitos femininos elas têm 

suas dores mais compreendidas e compartilhadas. 

Podemos dizer que o poema de Noémia, assim como os Spirituals e os Jazz/Blues 

cantados pelos negros afro-americanos, comungavam dos mesmos anseios: esperança e 

liberdade. É ouvindo a voz de seus “irmãos” pelo rádio que a voz poética sente a motivação 

para escrever. A herança cultural africana foi de grande importância para a formação cultural 

de toda a diáspora negra transatlântica, as diversas manifestações artísticas e culturais como a 

música, dança, gastronomia e linguagem são responsáveis por perpetuarem os laços de 

irmandade com o continente africano. Quanto a essa herança cultural oriunda da vinda forçada 

de africanos escravizados para a América, Paul Gilroy irá dizer que: “os traços residuais de sua 

expressão necessariamente dolorosa ainda contribuem para memórias históricas inscritas e 

incorporadas no cerne volátil da criação cultural afro-atlântica”. (GILROY, 2001 p. 158). 

Desse modo, a música, como elo entre os dois lados do Atlântico, longe de acalmar o 

eu poético, produz efeito contrário, lhe agita, lhe inquieta, provoca a sua escrita. 
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No poema Nossa Voz (2001), a escrita inconformista de Noémia de Sousa responde ao 

poema Quero ser Tambor que lhe foi dedicado por José Craveirinha:

Nossa voz ergueu-se consciente e bárbara  

sobre o branco egoísmo dos homens  

sobre a indiferença assassina de todos.  

Nossa voz molhada das cacimbadas do sertão  

nossa voz ardente como o sol das malangas  

nossa voz atabaque chamando nossa voz lança de Maguiguana  

nossa voz, irmão,  

nossa voz trespassou a atmosfera conformista da cidade  

e revolucionou-a  

arrastou-a como um ciclone de conhecimento. 

 

E acordou remorsos de olhos amarelos de hiena  

e fez escorrer suores frios de condenados  

e acendeu luzes de esperança em almas sombrias de desesperados...   

 

Nossa voz, irmão!  

nossa voz atabaque chamando. 

 

Nossa voz lua cheia em noite escura de desesperança  

nossa voz farol em mar de tempestade  

nossa voz limando grades, grades seculares  

nossa voz, irmão! nossa voz aos milhares,  

nossa voz milhões de vozes clamando! 

 

Nossa voz gemendo, sacudindo sacas imundas,  

nossa voz gorda de miséria,  

nossa voz arrastando grilhetas  

nossa voz nostálgica de ímpis  

nossa voz África  

nossa voz cansada da masturbação dos batuques de guerra  

nossa voz negra gritando, gritando, gritando!  
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Nossa voz que descobriu até ao fundo,  

lá onde coaxam as rãs,  

a amargura imensa, inexprimível, enorme como o mundo,  

da simples palavra ESCRAVIDÃO: 

 

Nossa voz gritando sem cessar,  

nossa voz apontando caminhos  

nossa voz xipalapala   

nossa voz atabaque chamando  

nossa voz, irmão! 

nossa voz milhões de vozes clamando, clamando, clamando! 

(SOUSA, 2001, p 33-34).

O eu poético promove um levante frente aos abusos do sistema colonial contra o povo 

moçambicano. A repetição de “nossa voz”, que inicia quase todos os versos, coloca a voz, a 

palavra como arma de combate e enaltece a cultura da tradição oral, da contação de histórias 

em volta da fogueira nas noites em Moçambique. 

O pronome “nossa” também nos atenta para a ligação do poema de Noémia de Sousa 

com o de José Craveirinha, e, por sua vez, com todo o coletivo, com o povo moçambicano para 

quem sua poesia é direcionada. Os versos: “Nossa voz, irmão!/ nossa voz atabaque chamando.”, 

coloca o atabaque, assim, como o tambor no poema de Craveirinha, como elemento simbólico 

de conclamação para a luta. Cabe salientar que o tambor era um instrumento usado pelas 

comunidades tribais moçambicanas para convocar os seus pares para guerra contra as demais 

tribos. 

Assim, todo o poema nos remete ao sentimento de fraternidade, solidariedade e 

disposição para luta contra a sociedade colonial vigente, que dividiu em classes sociais e raciais 

o povo moçambicano. Os versos da última estrofe: “Nossa voz gritando sem cessar,/ nossa voz 

apontando caminhos/ nossa voz xipalapala/ nossa voz atabaque chamando/ nossa voz, irmão!/ 

nossa voz milhões de vozes clamando, clamando, clamando!”, equivalem a um convite aos 

moçambicanos para luta, para a retomada dos valores culturais que lhe pertencem. O 

“clamando”, que se repete 3 vezes encerrando o poema, lembra-nos os ecos produzidos pelas 

batidas do tambor. Reproduz o seu som, tocado nas noites quentes banhadas pela lua e o ritmo 

da Xingombela dançada pelos jovens. Som de tambor que cultua os espíritos ancestrais e 
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substitui o som do chicote da escravidão pelo grito dos inconformados, acordando a esperança 

a tempos adormecida. 

A independência moçambicana é proclamada no dia 25 de Junho de 1975, após uma 

acirrada guerra anticolonial, lembrando as palavras de Fanon em Os Condenados da Terra 

(1968): “O desdobramento da violência no seio do povo colonizado será proporcional à 

violência exercida pelo regime colonial contestado.” (p. 69). 

O Projeto Político da Moçambicanidade, que guiou todo o percurso de independência, 

seguirá sendo discutido por intelectuais moçambicanos. Os estudos culturais e pós-coloniais 

serão importantes instrumentos para provocar novas discussões no seio da literatura da nova 

nação. Como veremos no próximo tópico. 

Podemos dizer que os valores identitários serão ainda mais postos em discussão, pois, 

com a independência, será preciso traçar os rumos que serão trilhados:  

A independência certamente trouxe aos homens colonizados a reparação 

moral e consagrou a sua dignidade. Mas eles ainda não tiveram tempo de 

elaborar uma sociedade, de construir e afirmar valores. (FANON, 1968, p. 63).  

A moçambicanidade ganhará, portanto, novos contornos que a conduzirão para um 

processo de renovação de seus conceitos de modo que venha a suprir as necessidades surgidas 

com a independência, como afirma Ngoenha:  

[...] O projecto político moçambicano formulado em 1962 atinge seu ápice 

com a proclamação da independência. Todavia, entre a formulação do projecto 

e a proclamação da independência decorrem eventos significativos, que 

acabam determinando a natureza da Nação moçambicana e das suas 

instituições. (NGOENHA, 1998, p. 23) 

Esse repensar da moçambicanidade tem por objetivo a unidade nacional, a fim de 

conciliar todas as variedades socioculturais e políticas que surgem com a independência e 

buscar solucionar os conflitos internos. 

A sociedade moçambicana, com o fim da colonização portuguesa e com a independência 

conquistada, passa a sofrer com os conflitos armados internos, ocasionados pela disputa de 

poder de dois grupos armados: a FRELIMO - Frente de Libertação de Moçambique, que 

assumiu a presidência após a independência; e a RENAMO (Resistência Nacional 

Moçambicana) que travou uma oposição violenta, culminando, assim, em uma guerra civil, que, 

embora tenha tido um acordo de cessar fogo em 1992, ainda hoje gera conflitos no país. 
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As novas circunstâncias sociais refletirão também nos rumos literários de Moçambique, 

como veremos a seguir. 

 

1.2. A fase pós-colonial 

 

Encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu 

de bandeiras. Mas só há duas nações – a dos vivos 

e a dos mortos. (COUTO, 2002, p. 09) 

 

Alguns estudiosos dividem a literatura produzida em Moçambique em fases distintas 

que correspondem aos períodos socioculturais pelos quais passou esta sociedade. 

Assim como Francisco Noa (2015) estabelece uma divisão em fases dos romances 

produzidos em Moçambique, Maria Nazareth Soares Fonseca e Terezinha Taborda Moreira, no 

artigo Panorama das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa (2007), também estabelecem 

uma divisão da literatura moçambicana em três fases: a colonial, a nacional (fases já 

mencionadas nos tópicos anteriores deste trabalho) e a fase pós-colonial: 

A literatura do período pós-independência, ou pós-colonial, desvia-se do viés 

coletivo. Os autores assumem um tom individual e intimista para relatar a sua 

experiência pós-colonial. Entre os escritores destacam-se Ungulani Ba Ka 

Khosa, Mia Couto, Luís Carlos Patraquim, Paulina Chiziane, Suleiman 

Cassamo e Lília Momplé.4 

 Os estudos pós-coloniais surgem da necessidade de se investigar os efeitos 

causados na política, cultura, literatura e demais áreas das sociedades que passaram pelo 

processo de colonização, apontando as diversidades e hibridizações culturais oriundas do 

contato entre colonizador e colonizado. Na Literatura, Thomas Bonnici afirma que a literatura 

pós-colonial pode ser compreendida: “como toda a produção literária dos povos colonizados 

pelas potências europeias entre os séculos 15 e 21.” (2012, p. 19). E em seu livro A Literatura 

Africana e a crítica pós-colonial –Reconversões, Inocência Mata nos esclarece: 

O pós-colonial pressupõe, por conseguinte, uma nova visão da sociedade que 

reflecte sobre a sua própria condição periférica, tanto a nível estrutural como 

                                           
4 Disponível em: 

http://www4.pucminas.br/imagedb/mestrado_doutorado/publicacoes/PUA_ARQ_ARQUI20121019162329.pdf. 

Acesso realizado em 27 de Março de 2017. 

http://www4.pucminas.br/imagedb/mestrado_doutorado/publicacoes/PUA_ARQ_ARQUI20121019162329.pdf
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conjuntural. Não tendo o termo necessariamente a ver com a linearidade do 

tempo cronológico, embora dele decorra, pode entender-se o pós-colonial no 

sentido de uma temporalidade que agencia a sua existência após um processo 

de descolonização e independência política – o que não quer dizer, a priori, 

tempo de independência real e de liberdade, como o prova a literatura que tem 

revelado e denunciado a internalização do outro no pós-independência. ( 2007, 

p. 39) 

Como apontamos anteriormente, a fase nacionalista da literatura moçambicana buscou 

quebrar com as referências literárias vinda de Portugal, visando regatar os valores identitários 

e culturais moçambicanos. O que originou no Projeto Político da Moçambicanidade e numa 

literatura engajada e preocupada com os rumos políticos e sociais da nação que iria se 

reconstituir após longos anos de dominação colonial. 

 Com a independência, Moçambique estava diante de um espaço geográfico e social 

múltiplo. As diversas etnias que compunham a população moçambicana estavam em contato 

umas com as outras e, consequentemente, as diferentes línguas faladas por esses diferentes 

grupos étnicos também e assim por diante. Desse modo, como sustentar um projeto político 

identitário que homogeneizava todo o povo, quando na verdade a multiplicidade e as marcas da 

diferença já estavam arraigadas na nova nação? 

 Aliás, esse hibridismo cultural, como afirma Inocência Mata, era algo internalizado nas 

sociedades moçambicanas muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Vamos lembrar, 

que em Moçambique já havia a presença de povos islâmicos do Oriente Médio e de asiáticos, 

antes da chegada dos portugueses. 

 Assim, a literatura que passa a ser produzida nesse novo contexto de pós-colonização, 

busca abordar essa múltipla sociedade, registrando os efeitos e impactos sofridos pelos sujeitos 

no seio de Moçambique recém independente. 

 Os textos poéticos vão dando lugar à narrativa, que por sua vez resgata a tradição oral 

em contar histórias, a figura do Griot como personagem fundamental da perpetuação da história 

para as futuras gerações através da oralidade. Como assinala Patrick Chabal (1994): 

Também se deve tornar em linha de conta a influência da cultura oral africana 

e popular, que recorre essencialmente à arte de contar estórias. Os jovens 

escritores que procuram novas maneiras de escrever prosa, no contexto de uma 

tradição de cultura oral recuperam a mais comum forma de arte: contar 

estórias. (1994, p. 66) 

 A narrativa de Paulina Chiziane representa o lugar ocupado pelo sujeito que sofreu o 

processo de colonização e que carrega as consequências das mudanças culturais resultantes 
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dele. Em seus romances, Paulina busca entrelaçar questões políticas às literárias, colocando o 

sujeito feminino como representante dessa nação ainda mais plural: 

Homem do sul quando vê mulher do norte perde a cabeça. Porque ela é linda, 

mutbiana orem. Porque sabe amar, sabe sorrir e sabe agradar. Mulher do norte 

quando vê homem do sul perde a cabeça porque tem muita garra e tem 

dinheiro. O homem do norte também se encanta com a mulher do sul, porque 

é servil. A mulher do sul encanta-se com o homem do norte, porque é mais 

suave, mais sensível, não agride. A mulher do sul é económica, não gasta nada, 

compra um vestido novo por ano. A nortenha gasta muito com rendas, com 

panos, com ouro, com cremes, porque tem que estar sempre bela. E a história 

da eterna inveja. O norte admirando o sul, o sul admirando o norte. Lógico. A 

voz popular diz que a mulher do vizinho é sempre melhor que a minha. 

(CHIZIANE, 2004, p. 37) 

Nesta passagem, percebemos que a autora procura estabelecer as ligações entre os 

diferentes povos que ocupam o território moçambicano. A partir da voz da protagonista Rami, 

as relações entre o Norte e sul de moçambicano são postas em destaque e permite-nos analisar 

as relações de submissão feminina ao homem (O homem do norte também se encanta com a 

mulher do sul, porque é servil) e violência doméstica (A mulher do sul encanta-se com o homem 

do norte, porque é mais suave, mais sensível, não agride).  

Temas como a poligamia, religiosidade, assimilação cultural também estão presentes no 

romance, como podemos ver neste outro trecho: 

[...] conheço um povo com tradição poligâmica: o meu, do sul do meu país. 

Inspirado no papa, nos padres, e nos santos, disse não à poligamia. 

Cristianizou-se. Jurou deixar os costumes bárbaros de casar com muitas 

mulheres para tornar-se monógamo ou celibatário. Tinha o poder e renunciou. 

A prática mostrou que com uma só esposa não se faz grande patriarca. Por 

isso os homens deste povo hoje reclamam o estatuto perdido e querem 

regressar as raízes. Praticam poligamia do tipo ilegal, informal, sem cumprir 

os devidos mandamentos. (CHIZIANE, 2004, p. 92) 

A língua será outra herança da colonização que irá prevalecer nos textos literários. A 

Língua Portuguesa foi promulgada como língua oficial em Moçambique, no entanto só é falada 

por pouco mais da metade da população. A outra metade se comunica através das várias línguas 

nacionais, divididas pelas diferentes etnias. No artigo Literatura e o conceito de africanidade, 

o escritor Luís Bernardo Honwana aponta: “[...] para além do Português, possuímos muitas 

outras línguas, algumas delas, com uma população falante muito superior à dos falantes 

exclusivos da língua portuguesa.” (2006, p. 21). 

Uma literatura moçambicana que se desvinculou das influências portuguesas, mas que 

continua a ser produzida neste idioma, suscitará em inúmeras discussões dentro do contexto 

pós-colonial moçambicano.  
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Mia Couto, premiado escritor moçambicano, trava essas discussões em muitas de suas 

obras. Em Venenos de Deus, remédios de Bartolomeu (2008), a personagem Bartolomeu 

afirma: “Eu estou é a ficar branco de língua, deve ser porque só falo português...” (2008, p. 11). 

Esse trecho mostra a confusão identitária da personagem, que reflete a mesma confusão pela 

qual passa o povo moçambicano e que é fruto das bruscas transformações as quais eles foram 

expostos. 

Noutra passagem da narrativa, a língua portuguesa é colocada em patamar superior às 

línguas nacionais moçambicanas, evidenciando a superioridade dos europeus mesmo com o fim 

da colonização: “[...] - Menzugu wa matudzi1 - o que disse? - Falei na minha língua. - A sua 

língua é o português! - Como diz, senhor doutor? Ininkabepiva, taiu.” (COUTO, 2008, p. 93). 

A personagem do médico representa bem a figura opressora do colonizador que não admitia as 

pluralidades linguísticas, culturais, raciais, entre outras. 

Ainda segundo Honwana: 

Enquanto a nossa literatura for exclusivamente produzida em língua 

portuguesa, uma parte importante dos nossos concidadãos permanecerá 

receptor passivo dos nossos textos, sem embrago da representatividade 

cultural ou do nível literário que possamos alcançar [...] (2006, p. 23) 

 Diante desta afirmação nos vemos em um dos dilemas mais recorrentes dos escritores e 

demais sujeitos pós-coloniais: se comunicar/escrever ou não na língua do colonizador? O uso 

da língua europeia torná-los-ia ainda dependente da ex-colônia? 

Se pensamos na globalização, na qual todo o mundo se conecta nos dias de hoje, 

sabemos que uma língua oficial para toda uma nação é importante para unificar os povos 

internos da sociedade, como também estabelecer conexão com as demais nações.  

Pensando no caso moçambicano, onde há várias línguas étnicas diferentes, a língua 

portuguesa funciona como língua comum com a qual um grupo étnico pode se comunicar com 

os outros, sem precisar, necessariamente, aprender a língua do outro grupo. Por outro lado, a 

não aquisição da língua portuguesa determina a exclusão dos indivíduos da emancipação 

política, do desenvolvimento da nação e de suas manifestações artísticas e, principalmente, 

literárias. 

Ademais, partindo das leituras feitas dos textos literários produzidos em Moçambique, 

percebemos que o vocabulário e diversas expressões locais foram inseridas pelos autores nas 

composições literárias. Ou seja, apesar de escrita em português, a literatura moçambicana 
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também dar conta de assumir e valorizar a diversidade que constituem o cenário linguístico de 

Moçambique. 

Discussões como a referida acima ainda hoje persistem e suscitam debates entre 

intelectuais, autores e críticos da literatura moçambicana. O que se justifica, tendo em vista a 

formação recente do corpus literário do país. Vale lembrar que a literatura escrita a partir do 

pós-colonial traz diferentes abordagens que visam estimular o debate dentro da própria 

sociedade em que está inserida, configurando-se na narrativa da nação, lembrando as palavras 

de Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-modernidade (2005): 

Tal como é contada e recontada nas histórias e nas literaturas nacionais, na 

mídia e na cultura popular. Essas fornecem uma série de estórias, imagens, 

panoramas, cenários, eventos históricos, simbólicos e rituais nacionais que 

simbolizam e representam as experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e 

os desastres que dão sentido à nação. (2005, p. 52) 

Outro ponto a ser destacado é a particularidade de cada nação no processo de 

colonização e, consequentemente, o particular ambiente que se instaurou na fase de pós 

colonialidade. Assinala, assim, Simone Pereira Schmidt:  

[...] seria empobrecedor e arriscado tentar homogeneizar a experiência 

póscolonial, já que ela é, por princípio, heterogênea. Não podemos falar de 

um sujeito pós-colonial, pois sua identidade resulta da interseção de diversas 

faces de sua história e de seu presente, que dizem respeito à classe social em 

que se situa, ao país e à região de onde vem e onde está, à sua posição de 

gênero, raça e etnia, etc., sendo que todos esses elementos só podem ser vistos 

em sua complexa rede, densa de historicidade e múltipla em suas localizações. 

(2009, p. 139) 

Em O Local da Cultura (1998), Homi Bhabha alerta para o risco dessa homogeneização 

do sujeito nas sociedades pós-coloniais: 

A força do discurso colonial e pós-colonial como intervenção teórica e cultural 

em nosso momento contemporâneo representa a necessidade urgente de 

contestar singularidades de diferença e de articular "sujeitos" diversos de 

diferenciação. (1998, p. 115) 

Sendo assim, muitos conceitos identitários, a exemplo da moçambicanidade, precisaram 

ser revistos e ainda hoje são discutidos a fim de atender a toda a multiplicidade criada com as 

intersecções culturais  oriundas da presença do colonizador em suas sociedades. 

No caso moçambicano, podemos considerar que as aspirações nacionalistas que guiaram 

a luta anticolonial e o projeto identitário da moçambicanidade, dão lugar a novas discussões 

que visam abranger todas as necessidades raciais, sociais, culturais e artísticas do estado-nação 

no espaço descolonizado, visando solucionar os diversos conflitos que afetaram (e anda afetam) 
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os sujeitos neste meio social, pois sem isso não haverá o pleno desenvolvimento social, como 

critica Patrick Chabal: 

A expectativa de que a África pós-colonial se desenvolveria, desfez e andamos 

às voltas com as consequências deste fracasso, numa altura em que 

começamos a duvidar da noção de identidade subjacente à nossa (demasiado) 

confiante marcha para a modernidade e o conforto. (1999, p. 69) 

Vemos, assim, que antes de ser um ponto de chegada, o fim da colonização e a 

independência de Moçambique são, antes de tudo, um ponto de partida para a construção de 

uma nação que até os dias atuais busca, acima de tudo, se estabilizar enquanto nação para 

solucionar os problemas persistentes como o desenvolvimento econômico, a fome, 

analfabetismo, vulnerabilidade social dos indivíduos, dentre outros e alcançar, destarte, sua 

verdadeira emancipação dentro da modernidade. 
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CAPÍTULO II 

 

Quando aqui cheguei, a terra era selvagem e era 

macho. Domestiquei-a. Tornei-a fêmea, é toda 

minha, faço o que quero. Dá-me bons frutos, 

cereais, gado. Dá-me sol e chuva. Nesta terra 

fêmea, os homens me servem de joelhos, porque já 

não são homens. Sou o único macho na superfície 

da terra. (CHIZIANE, 2013, p. 09) 
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Neste capítulo analisaremos as marcas da tradição cultural e literária moçambicana a 

partir do eu poético das obras de Noémia de Sousa e Sónia Sultuane identificando as posições 

ocupadas pela mulher moçambicana, buscando entender o lugar social do qual as vozes 

femininas falam. Por um lado, traremos a poesia de Noémia de Sousa que apresenta as 

influências ideológicas dos movimentos nacionalistas e de afirmação identitária 

moçambicanos, e por outro a poesia de Sónia Sultuane que representa as mudanças sociais que 

possibilitaram à escrita feminina abordar temáticas diversas às questões político-sociais, 

principalmente, no que diz respeito aos prazeres femininos, a liberdade sexual e o erotismo da 

mulher moçambicana na contemporaneidade, atentando-nos às possíveis similitudes e 

diferenças das obras poéticas dessas duas escritoras. Para isso, serão utilizados os referenciais 

teóricos que dão conta da teoria de análise poética, dos estudos culturais, da literatura africana 

de autoria feminina e teorias feministas. 

 

2. Noémia de Sousa: a voz feminina da tradição literária moçambicana 

 

Não, não nos diga que a lua 

Não é nossa irmã, 

Uma irmãzinha meiga que nos cubra 

A todos com a quentura terna e gostosa do seu carinho... 

Que entorne toda a sua claridade 

Sobre as nossas tristes cabeças vergadas [...] 

nós somos tão negros, tão negros, 

como a noite mais solitária e mais desoladamente escura… 

(SOUSA, 2016, p. 28) 

 

A escrita de Noémia de Sousa inaugura a Literatura Moçambicana, por isso, ao longo 

deste trabalho, tratamos a voz desta poetisa como sendo uma representante da tradição literária 

em Moçambique, assim, queremos dizer que, enquanto mulher-negra-colonizada, a voz de 

Noémia é enunciadora e representante de um grupo de escritores que usaram a sua literatura 

como arma de combate. A contribuição de Noémia é essencial para essa primeira geração de 

escritores moçambicanos e os seus escritos que datam de mais de 60 anos, são, portanto, 

atemporais para os estudos literários daquele país. 
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Sabemos dos inúmeros acontecimentos sociopolíticos que mudam a cada dia nas 

sociedades atuais, principalmente em tempos de Globalização e graças à rapidez no 

compartilhamento de informações, no entanto, muitos dos questionamentos levantados por 

Noémia em sua poesia-combate nos levam a (re)pensar e problematizar as nossas relações 

humanas contemporâneas. 

Noémia de Sousa foi solidária com os seus irmãos moçambicanos usou aquilo que 

estava ao alcance de suas mãos, caneta e papel, para denunciar as atrocidades sofridas por seu 

povo, como também para encorajar e pintar de “verde esperança” os dias, com ansiedade de 

libertação bastante esperados. 

O poema Lição, em voz acusativa e crítica, vem para nos mostrar a situação dos negros 

colonizados e as relações com os seus colonizadores: 

Lição 

Ensinaram-lhe na missão 

Quando era pequenino: 

“Somos todos filhos de Deus; cada Homem 

É irmão do outro Homem!” 

 

Disseram-lhe isto na missão, 

Quando era pequenino, 

 

Naturalmente, 

Ele não ficou sempre menino: 

Cresceu, aprendeu a contar e a ler 

Começou a conhecer 

Melhor essa mulher vendida 

- que é a vida 

De todos os desgraçados! 

 

E então, certa vez, inocentemente, 

Olhou para um Homem e disse “Irmão...” 

Mas o homem pálido fulminou-o duramente 

Com seus olhos cheios de ódio 

E respondeu-lhe: “Negro”. 
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(SOUSA, 2016, p. 69) 

Como parte da colonização e do processo de assimilação, se converter à religião cristã 

era comum e forçosamente aceitado entre os negros africanos e afrodescendentes na diáspora 

transatlântica. Em Lição, Noémia coloca, ironicamente, que este processo não era tão simples 

e revela a verdadeira face das relações negro versus branco no âmbito religioso. Por mais que 

os negros tentassem fazer aquilo que era ordenado pelo branco-colonizador, este continuaria 

sempre no lugar de inferiorização, os olhos judaico-cristãos dos europeus jamais enxergariam 

com benevolência atitudes tão ‘ousadas’ vindas de sujeitos negros. 

Percebemos um tom de voz doce da poetiza, talvez procurando se assemelhar à criança 

pequenina, já fadada às aprendizagens do processo de aculturação, no entanto essa doçura dá 

lugar ao escárnio e ao ódio impressos no discurso do homem: E então, certa vez, 

inocentemente,/ Olhou para um Homem e disse “Irmão...”/ Mas o homem pálido fulminou-o 

duramente/ Com seus olhos cheios de ódio/ E respondeu-lhe: “Negro”. Noémia eterniza que 

por mais brandas que as relações raciais possam se tornar, o ranço colonial e escravocrata de 

séculos de dominação europeia não é tão fácil de ser solucionado. 

Em Patrão, o eu feminino continua denunciador, posicionando a poesia de Noémia para 

um lugar de destaque dentro dos escritos da Literatura Combate: 

Patrão 

Patrão, patrão, oh meu patrão! 

Porque me bates sempre, sem dó, com teus olhos duros e hostis, 

com tuas palavras que ferem como setas, 

com todo o teu ar de desprezo motejador 

por meus actos forçadamente servis, 

e até com a bofetada humilhante da tua mão?   

 

Oh, mas porquê, patrão? Diz-me só: 

que mal te fiz? 

(Será o ter eu nascido assim com esta cor?)   

 

Patrão, eu nada sei... Bem vês 

que nada me ensinaram, 

só a odiar e a obedecer... 

Só a obedecer e a odiar, sim! Mas quando eu falo, patrão, tu ris! 
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e ri-se também aquele senhor 

patrão Manuel Soares do Rádio Clube... 

Eu não percebo o teu português, 

patrão, mas sei o meu landim, 

que é uma língua tão bela 

e tão digna como a tua, patrão... 

No meu coração não há outra melhor, 

tão suave e tão meiga como ela! 

Então porque te ris de mim?   

Ah patrão, eu levantei 

esta terra mestiça de Moçambique 

com a força do meu amor, 

com o suor de meu sacrifício, 

com os músculos da minha vontade! 

Eu levantei-a, patrão 

pedra por pedra, casa por casa, 

árvore por árvore, cidade por cidade, 

com alegria e com dor 

Eu a levantei! 

 

E se o teu cérebro não me acredita, 

pergunta à tua casa quem fez cada bloco seu, 

quem subiu aos andaimes, 

quem agora limpa e a põe tão bonita, 

quem a esfrega e a varre e a encera... 

Pergunta ainda às acácias vermelhas e sensuais 

como os lábios das tuas meninas, 

quem as plantou e as regou, 

e, mais tarde, as podou... 

Perguntas a todas a essas largas ruas citadinas, 

Simétricas e negras e luzidias 

quem foi que as alcatroou, 

indiferente à malanga de sol infernal... 

E também pergunta quem as varre ainda,  
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manhã cedo, com a cacimba a cobrir tudo... 

Pergunta quem morre no cais 

todos os dias – todos os dias - , 

para voltar a ressuscitar numa canção... 

E quem é escravo nas plantações de sisal 

e de algodão, 

por esse Moçambique além... 

O sisal e o algodão que hão-de ser “pondos” para ti 

E não para mim, meu patrão...  

E o suor é meu, 

a dor é minha, 

o sacrifício é meu, 

a terra é minha 

e meu também é o céu! 

E tu bates-me, patrão meu! 

Bates-me... 

E o sangue alastra, e há-de ser mar 

Patrão, cuidado, 

que um mar de sangue pode afogar tudo... 

até a ti, meu patrão! 

Até a ti... 

(SOUSA, 2001, p. 81-83)

Este poema traz um relato dos acontecimentos de extrema violência, escravidão e 

subserviência aos quais os negros moçambicanos estavam condicionados. A poetisa cede seu 

lugar de fala para que o eu lírico faça com que as acusações de abusos sejam ouvidas e colocadas 

no seio dos escritos literários como modo de resistência. O termo “patrão” funciona como uma 

unidade temática de repetição que cumpre a função de reforçar para o leitor o papel opressor 

do colonizador. 

É importante destacar que mesmo sendo um poema-denúncia, à medida que vamos 

lendo seus versos, observamos uma procura do eu lírico de afirmar a importância de seu 

trabalho para a construção e desenvolvimento da colônia. O sujeito reconhece o seu lugar, que 

ainda que visto como inferior pelo colonizador, na verdade faz parte de seu processo de 

afirmação identitária e cultural, lembrando-nos que, embora muito sangue e suor fossem 
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derramados por homens e mulheres naquele chão das diferenças, o enfrentamento das 

atrocidades precisava ser constante e diário. 

 Há ainda uma valorização de tudo que é moçambicano, a exemplo das línguas nacionais, 

como percebemos nos versos: Eu não percebo o teu português,/ patrão, mas sei o meu landim,/ 

que é uma língua tão bela/ e tão digna como a tua, patrão.../ No meu coração não há outra 

melhor,/ tão suave e tão meiga como ela!/ Então porque te ris de mim. Ao invés de assimilar a 

língua europeia, o eu lírico trilha o caminho inverso enaltecendo a sua língua nacional, herança 

e ancestralidade de seu povo, além disso o poema é todo construído a partir de termos da 

linguagem coloquial. Observamos ainda que os versos são alocados de forma livre quebrando 

com a estética formal comum nos poemas europeus, isto mostra o caráter imponente, 

empoderado e de liberdade do eu-lírico frente aos seus algozes. 

 Os versos que finalizam o poema também mantêm esse tom autônomo e mais, 

transmitem um tom de ameaça e sobreaviso de que mudanças estão por vir: Bates-me.../ E o 

sangue alastra, e há-de ser mar/ Patrão, cuidado,/ que um mar de sangue pode afogar tudo.../ 

até a ti, meu patrão!/ Até a ti... Os acontecimentos sofridos pelos moçambicanos e 

moçambicanas funcionam como uma máquina impulsionadora que os levam a contestar os seus 

direitos de terra, de língua, cultura e de vida como um todo. 

 Neste poema vemos que a submissão leva ao encorajamento e desejo de libertação. É 

claro que os versos finais são um prenúncio dos levantes pela independência que já começavam 

a se organizar no país. Como legítima representante da poesia combate, Noémia de Sousa não 

poderia deixar de lado o tom contestador e de (afro)nte que marcaram as escritas desta geração 

literária moçambicana. 

 Outro poema que expressa a mais forte ligação de humanidade e fraternidade de Noémia 

de Sousa para com os seus irmão/irmãs moçambicanos(as), é o Magaíça5, dedicado aos 

moçambicanos que migravam para África do Sul em busca de trabalho nas minas: 

Magaíça 

A manhã azul e ouro dos folhetos de propaganda 

engoliu o mamparra, 

entontecido todo pela algazarra 

incompreensível dos brancos da estação 

                                           
5 Termo usado para designar os moçambicanos que trabalhavam nas minhas da África do Sul. 



53 

 

 

e pelo resfolegar trepidante dos comboios 

Tragou seus olhos redondos de pasmo, 

seu coração apertado na angústia do desconhecido, 

sua trouxa de farrapos 

carregando a ânsia enorme, tecida 

de sonhos insatisfeitos do mamparra. 

 

E um dia, 

o comboio voltou, arfando, arfando... 

oh nhanisse, voltou. 

E com ele, magaíça, 

de sobretudo, cachecol e meia listrada 

e um ser deslocado 

embrulhado em ridículo. 

 

Ás costas - ah onde te ficou a trouxa de sonhos, magaíça? 

trazes as malas cheias do falso brilho 

do resto da falsa civilização do compound do Rand. 

E na mão, 

magaíça atordoado acendeu o candeeiro, 

à cata das ilusões perdidas, 

da mocidade e da saúde que ficaram soterradas 

lá nas minas do Jone... 

 

A mocidade e a saúde, 

as ilusões perdidas 

que brilharão como astros no decote de qualquer lady 

nas noites deslumbrantes de qualquer City. 

(SOUSA, 2001, p. 84 -85) 

 O poema retrata o regresso dos moçambicanos recém-chegados ao seu país após longos 

anos de trabalho nas minas da África do Sul. Os primeiros versos mostram um sujeito 

deslocado, desterritorializado mesmo em sua própria terra. O eu lírico aponta o modo de se 

vestir do “Magaíça” para reforçar esse deslocamento e também o processo de assimilação que 
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este sofreu na colônia inglesa, como demostram os versos: E com ele, magaíça,/ de sobretudo, 

cachecol e meia listrada/ e um ser deslocado/ embrulhado em ridículo. 

 Cabe salientar que este poema foi escrito no ano 1950, período em que já havia sido 

estabelecido o regime de segregação racial na África do Sul, denominado de Apartheid, imposto 

pela minoria branca que descendiam dos brancos colonizadores daquele país. Este regime, que 

começou no ano de 1949, perdurou até o ano de 1994 e teve como principal líder de resistência 

Nelson Mandela, ativista político que se tornou ícone na luta pelos direitos raciais no mundo 

todo. Mandela passou mais de 20 anos preso e após sua libertação foi eleito presidente sul-

africano6. 

 Portanto, a situação dos trabalhos moçambicanos em terras sul-africanas era bastante 

delicada, pois estes fugiam da situação de exploração em sua terra natal para passar por 

semelhante sofrimento em terras estrangeiras. Muitos moçambicanos também eram enviados 

para África do Sul de modo forçado a partir de acordos entre os colonizadores portugueses e 

líderes brancos do sistema de segregação sul-africano. 

 Noémia de Sousa torna público as frustrações sofridas por esses trabalhadores que 

embarcavam cheios de sonhos e anseios e retornavam sem nenhuma perspectiva de vida, apenas 

com a saúde e esperança desfeitas. 

 No poema Apelo, por sua vez, Noémia de Sousa dispõe sua escrita para as dores e 

exploração da mulher moçambicana. Este poema possui uma linguagem forte, contestadora e 

denunciadora da condição feminina: 

Apelo 

Quem terá estrangulado a tua voz cansada 

De minha irmã do mato? 

De repente, seu convite à ação 

Perdeu-se no fluir constante dos dias e das noites. 

Já não me chega todas as manhãs, 

Fatigada de longa caminhada, 

Quilómetros e quilómetros sumidos 

No eterno pregão: “MACALA”! 

 

                                           
6 Informações retiradas da internet: https://educacao.uol.com.br/biografias/nelson-mandela.htm. Acesso 

realizado em 21 de Novembro de 2017. 

https://educacao.uol.com.br/biografias/nelson-mandela.htm
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Não, já não me vem, molhada ainda da cacimba 

Ajoudada de filhos de resignação... 

Um filho nas costas e outro no ventre 

-Sempre, sempre, sempre! 

E um rosto resumido no olhar sereno, 

Um olhar que não posso recordar sem sentir 

Minha pele e meu sangue desfraldaram-se, trémulos, 

Palpitando descobrimentos e afinidades... 

- Mas quem terá proibido seu olhar imenso 

De vir alimentar-me esta fome de fraternidade 

Que minha mesa pobre não consegue nunca saciar? 

 

Iô mamanê, quem terá fuzilado a voz heroica 

De minha irmã do mato? 

Que desconhecido e cruel cavalo-marinho 

a terá fustigado até matá-la? 

- A seringueira do meu quintal está florida. 

Mas há um mau presságio em suas flores roxas, 

Em seu perfume intenso, bárbaro; 

E a capulana de ternura que o sol estendeu 

Sobre a leve esteira de pétalas 

Aguarda desde o verão que o filhinho de minha irmã 

Se venha nela deitar... 

Em vão, em vão, 

E um xirico canta, canta, poisando no caniço do quintal, 

Para o filhinho de minha irmã, 

Para o filhinho de minha irmã ausente, 

Vítima das madrugadas nevoentas do mato. 

 

Ah, eu sei, eu sei: da última vez, havia um brilho 

De adeus nos olhos ternos, 

E a voz era quase um sussurro rouco, 

Desesperado e trágico... 
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Ó África, minha mãe-terra, diz-me tu: 

Que foi feito de minha irmã do mato, 

Que nunca mais desceu à cidade com seus filhos eternos 

(um nas costas, outro no ventre), 

Com seu eterno pregão de vendedora de carvão? 

Ó África, minha mãe-terra, 

Ao menos tu não abandones minha mãe heroica, 

Perpetua-a no monumento glorioso dos teus braços! 

(SOUSA, 2016, p. 83-84) 

 Em forma de apelo, como o próprio título sugere, o eu lírico tenta obter notícias de sua 

“irmã”. Uma mulher que, como tantas outras, se tornava invisível em meio ao cotidiano de 

trabalho árduo e sustento dos filhos. Nos versos: Mas quem terá proibido seu olhar imenso/ De 

vir alimentar-me esta fome de fraternidade/ Que minha mesa pobre não consegue nunca 

saciar?, observamos a voz de complacência e irmandade que emanam nos versos de Noémia, 

são sussurros de angústia e lamento para com a condição das mulheres nas terras 

moçambicanas. 

 Como aponta Gayatri Chakravorty Spivak, no livro Pode o subalterno falar? (2010), 

em um contexto de dominação colonial, a mulher torna-se o sujeito para qual todos os tipos de 

exploração serão remetidos: Se, no contexto de produção colonial, o sujeito subalterno não tem 

história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na 

obscuridade. (SPIVAK, 2010, p. 67). Além de ser colonizada, ela também tem que se submeter 

às diversas explorações resultantes de uma sociedade patriarcal, na qual a mulher é reduzida a 

mero objeto de domínio masculino. 

 O poema se encerra com o eu lírico clamando à Mãe África para que esta mostre as 

respostas acerca do paradeiro de sua “irmã”. A África, enquanto personificação da mulher, da 

mãe, aparece como solucionadora dos conflitos e dores que atormentam as vidas femininas. É 

por meio da figura do continente-útero, duramente saqueado, explorado e subalternizado, que 

os indivíduos femininos trazem para si a força resiliente para viverem em sua plenitude. 

 No poema Sangue Negro, também podemos observar esse diálogo que o eu lírico 

procura estabelecer com a ‘Mãe África’:

Sangue negro 

Ó minha África misteriosa e natural, 
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minha virgem violentada, 

minha Mãe! 

 

Como eu andava há tanto desterrada, 

de ti alheada 

distante e egocêntrica 

por estas ruas da cidade! 

engravidadas de estrangeiros 

 

Minha Mãe, perdoa! 

 

Como se eu pudesse viver assim, 

desta maneira, eternamente, 

ignorando a carícia fraternamente 

morna do teu luar 

(meu princípio e meu fim)... 

Como se não existisse para além 

dos cinemas e dos cafés, a ansiedade 

dos teus horizontes estranhos, por desvendar... 

Como se teus matos cacimbados 

não cantassem em surdina a sua liberdade, 

as aves mais belas, cujos nomes são mistérios ainda fechados!  

 

Como se teus filhos – régias estátuas sem par, 

altivos, em bronze talhados, 

endurecido no lume infernal 

do teu sol causticante, tropical, 

como se teus filhos intemeratos, sobretudo lutando, 

à terra amarrados, 

como escravos, trabalhando, 

amando, cantando – 

meus irmãos não fossem! 

 

Ó minha Mãe África, ngoma pagã, 
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escrava sensual, 

mística, sortílega – perdoa! 

 

À tua filha tresvairada, 

abre-te e perdoa! 

 

Que a força da tua seiva vence tudo! 

E nada mais foi preciso, que o feitiço ímpar 

dos teus tantãs de guerra chamando, 

dundundundundun – tãtã – dundundundun – tãtã 

nada mais que a loucura elementar 

dos teus batuques bárbaros, terrivelmente belos...  

 

para que eu vibrasse 

para que eu gritasse, 

para que eu sentisse, funda, no sangue, a tua voz, Mãe! 

 

E vencida, reconhecesse os nossos elos... 

e regressasse à minha origem milenar. 

Mãe, minha Mãe África 

das canções escravas ao luar, 

não posso, não posso repudiar 

o sangue negro, o sangue bárbaro que me legaste... 

Porque em mim, em minha alma, em meus nervos, 

ele é mais forte que tudo, 

eu vivo, eu sofro, eu rio através dele, Mãe!

(SOUSA, 2016, p. 129 - 130)

O poema é uma ode à Mãe África buscando, ao mesmo tempo, homenageá-la e também 

desculpar-se pelos sofrimentos pelos quais o continente já passou. O eu lírico confessa que 

esteve distante de sua “mãe”: Como eu andava há tanto desterrada,/ de ti alheada/ distante e 

egocêntrica/ por estas ruas da cidade!/ engravidadas de estrangeiros, tal distanciamento pode 

ser associado à colonização que impunha a cultura europeia em detrimento da cultura nativa 

africana. 
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No versos: Minha Mãe, perdoa!/ Como se eu pudesse viver assim,/ desta maneira, 

eternamente,/ ignorando a carícia fraternamente/ morna do teu luar, observamos o despertar 

do eu lírico que parece ter ficado por muito tempo imerso no processo de dominação e 

assimilação cultural eurocêntrica, no entanto, este recebe uma tomada de consciência que o 

permite revalorizar o significado de ser africano. 

O eu lírico também estabelece uma dicotomia entre civilização europeia versus 

civilização africana, quando insere elementos destas distintas culturas em justaposição, 

igualando e exaltando aquilo que faz parte do continente-mãe: Como se não existisse para além/ 

dos cinemas e dos cafés, a ansiedade/ dos teus horizontes estranhos, por desvendar.../ Como 

se teus matos cacimbados/ não cantassem em surdina a sua liberdade,/ as aves mais belas, 

cujos nomes são mistérios ainda fechados! A cultura africana, que esteve sempre em posição 

de inferioridade aos olhos do colonizador, aparece no poema ressignificada, seus elementos 

naturais, antes vistos como exóticos e selvagens, são postos também como civilizados e 

singularmente belos. 

O Sangue negro remete à ancestralidade, aos cultos dos deuses nativos, ao corpo 

escravizado, à força para suportar e lutar: Mãe, minha Mãe África/ das canções escravas ao 

luar,/ não posso, não posso repudiar/ o sangue negro, o sangue bárbaro que me legaste.../ 

Porque em mim, em minha alma, em meus nervos,/ ele é mais forte que tudo,/ eu vivo, eu sofro, 

eu rio através dele, Mãe! 

Enquanto mãe-continente, a África nutre seus filhos. São as suas raízes, feitas em cordão 

umbilical, seu corpo de mulher munido de um útero que gera e seu sangue negro que alimenta 

a terra e tudo que nela nasce e vive e (re)existe. Com o poema Sangue Negro, escolhido para 

intitular a única publicação que reúne a poesia de Noémia de Sousa, temos a mais pura forma 

de expressão do sentimento de africanidade e valorização do ser africano, do ser filho de um 

continente explorado e escravizado, mas ainda imponente, forte e soberano. Nesses versos, 

Noémia deixa seu legado enquanto representante da poesia combate moçambicana e de uma 

literatura que antes de ser arte, também se consolida como manifesto e arma de luta e denúncia, 

como voz de um povo que não podia falar. 

No poema Samba, assim como nos poemas dedicados a cantores da diáspora afro-

estadunidense, Noémia de Sousa escreve esse poema para retratar as similitudes entre 

Moçambique e Brasil, resultante da vinda dos africanos escravizados para cá: 
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Samba 

No oco salão de baile 

cheio das luzes fictícias da civilização 

dos risos amarelos 

dos vestidos pintados das carapinhas desfrisadas da civilização 

o súbito bater de jazz soou como um grito de libertação, 

como uma lança rasgando o papel da celofane das composturas forçadas.    

Depois, 

veio o som grave do violão 

a juntar-lhe o quente latejar das noites 

de mil ânsias de Mãe-África, 

e veio o saxofone 

e o piano e as maracas matraqueando ritmos de batuque, 

e todo o salão deixou a hipocrisia das composturas encomendadas 

e vibrou. 

Vibrou!   

 

As luzes fictícias deixaram de existir. 

E quem foi que disse que não era o luar dos xingombelas, 

aquela luz suave e quente que se derramou no salão? 

Quem disse que as palmeiras e os coqueiros, 

os cajueiros, 

os canhoeiros, 

não vieram com suas silhuetas balouçantes    

rodear o batuque? 

Ah, na paisagem familiar, 

os risos se tornaram brancos como mandioca 

os requebros na dança traziam a febre primitiva 

de batuques distantes, 

e os vestidos brilhantes da civilização desapareceram 

e os corpos surgiram vitoriosos, 

sambando e chispando, 

dançando, dançando... 
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Oh ritmos fraternos do samba, 

trazendo o feitiço das macumbas, 

o cavo bater das marimbas gemendo 

lamentos despedaçados de escravo, 

oh ritmos fraternos do samba quente da Baía!   

Pegando fogo no sangue inflamável dos mulatos 

fazendo gingar os quadris dengosos das mulheres, 

entornando sortilégios e loucura nas pernas bailarinas dos negros... 

 

Ritmos fraternos do samba 

herança de África que os negros levaram 

no ventre sem sol dos navios negreiros 

e soltaram, carregados de algemas e saudade, 

nas noites mornas do Cruzeiro do Sul 

Oh ritmos fraternos do samba, 

acordando febres palustres no meu povo 

embotado das doses do quinino europeu... 

Ritmos africanos do samba da Baía, 

com maracas matraqueando compassos febris  

– Que é que a baiana tem, que é – 

violões tecendo sortilégios xicuembos 

e atabaques soando, secos, soando... 

 

Oh ritmos fraternos do samba! 

Acordando o meu povo adormecido à sombra dos embondeiros, 

dizendo na sua linguagem encharcada de ritmos 

que as correntes dos navios negreiros não morreram não, 

só mudaram de nome, 

 

mas ainda continuam, 

continuam, 

os ritmos fraternais do samba! 

(SOUSA, 2001, p. 97 -99) 
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A musicalidade do samba brasileiro remete aos batuques africanos. Nesse poema, a 

música, a dança e a religiosidade se mesclam por meio das raízes ancestrais que unem os dois 

lados do Atlântico, como assinala a pesquisadora Carla Maria Ferreira Sousa: 

A presença do Brasil na poesia de Noémia de Sousa se mantém vigorosa uma 

vez que o diálogo com o país é muito frutífero tanto nas tessituras do texto 

quanto nos conhecimentos históricos e políticos da realidade brasileira. No 

poema “Samba” há elementos representativos de alguns traços da presença do 

Brasil como referência cultural e de superação do colonialismo. A vibração 

que emana de um ritmo nascido em um país considerado irmão provoca a 

mudança de atmosfera como uma magia contagiante. (2014, p. 89) 

O Brasil foi uma importante influência para as colônias portuguesas em África, pois, já libertos 

da colonização europeia, havíamos construído um cenário cultural muito forte, éramos, 

portanto, vistos como exemplo a ser seguido. No campo literário, o Brasil também era visto 

com grande admiração pelos jovens escritores africanos de Língua Portuguesa, nomes como 

Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e Jorge Amado, para quem Noémia de Sousa escreveu o 

Poema a Jorge Amado, são ainda hoje bastante lembrados quando se trata da Literatura 

Brasileira, como podemos observar nestas palavras de Mia Couto: 

Jorge Amado não foi apenas o mais lido dos escritores estrangeiros. Ele foi o 

escritor que maior influência teve na gênese da literatura dos países africanos 

que falam português. Jorge escreveu sem deixar nunca de ser um poeta do 

romance. Este era um dos segredos do seu fascínio: a sua artificiosa 

naturalidade, a sua elaborada espontaneidade. (2011, p. 61-63). 

O ritmo e a dança do samba afro-brasileiro quebram com as composturas e etiquetas que 

os europeus tentaram nos impor. É por meio da musicalidade que os corpos se agitam, cá no 

Brasil, como também lá em África, nas terras de lua e dança em volta da fogueira das noites 

moçambicanas. Corpos agitados, sangue negro em turbilhão, turbilhão de águas que separaram 

para depois unir em um só o povo preto sofrido, mas que depositam na dança e nos ritmos 

frenéticos das macumbas a fé e a esperança. 

“Oh ritmos fraternos do samba”, verso que se repete ao longo do poema dando ênfase a 

nossa irmandade, mostrando que o samba, assim como muitos outros elementos culturais da 

América foram gerados em África e nascidos neste solo com muita dor e sangue derramados: 

Ritmos fraternos do samba/ herança de África que os negros levaram/ no ventre sem sol dos 

navios negreiros/ e soltaram, carregados de algemas e saudade,/ nas noites mornas do 

Cruzeiro do Sul. 

A poesia de Noémia de Sousa é marcada pela subjetividade feminina, pela 

espiritualidade, pela sensibilidade e, ao mesmo tempo, pela: 
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Valorização do ritmo, da musicalidade, da repetição de termos e expressões, 

das frases feitas das sentenças, dos ditos e dos refrãos, aspectos oriundos da 

oratura, enriquecem o fazer poético de Noémia de Sousa, que estabelece um 

pacto com o contexto, com a história local, o que reforça a autenticidade de 

sua poesia vincada na moçambicanidade. (OLIVEIRA, 2008, p. 72) 

Em seus versos, percebemos que a poetisa busca resgatar o sentido de ser africano, como 

também trazer à tona as crueldades cometidas contra o povo moçambicano durante o período 

de dominação portuguesa. Os textos literários publicados até a década de 1940 refletiam os 

ideais dos colonizadores e não representavam verdadeiramente o povo moçambicano, por isso 

é importante destacar a importância dos escritos de Noémia de Sousa e demais escritores da 

Literatura Combate, pois é através dessa produção literária que os ideais de libertação e do 

Projeto Político da Moçambicanidade foram difundidos. 

Além disso, cabe salientar a relevância da produção poética de Noémia de Sousa, uma 

mulher negra que viveu em uma sociedade ainda colonial, e que esteve, portanto, propicia às 

diversas manifestações de opressão que isto implica. Seu primeiro poema foi assinado como 

“N.S”, o que nos atenta para a dificuldade que era para uma mulher atuar no cenário literário 

predominantemente colonial e masculino. 

Sua poesia tinha a voz da coletividade, representava os anseios de um povo em 

sofrimento, mas que começava a querer pôr fim aos séculos de exploração. Sua poesia agita a 

alma e, tal qual um tambor africano, ela é elemento sagrado. Ao ouvir o seu som os deuses 

africanos descem à terra, os jovens dançam em volta das fogueiras e sob a lua, também é o seu 

som que encoraja e conclama à guerra. 

Noémia de Sousa não foi só uma poetisa, foi raiz de embondeiro que vai no mais 

profundo solo resgatar os nutrientes que o faz forte, imponente. O legado deixado por ela foi 

corpo e alma de Mãe África, foi toda a ancestralidade moçambicana feita em versos de Sangue 

Negro. 
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2. 1. Sónia Sultuane: a voz da modernidade literária moçambicana 

 

Quero olhar para o céu 

E contemplar sua sombra dançante 

Na cadência do meu coração, 

Mergulhar no seu infinito, 

No reflexo do azul esverdeado profundo, 

Sentir o cheiro do mundo percorre-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. 11) 

 

A poesia de Sónia Sultuane compõe o cenário da contemporaneidade literária 

moçambicana, no qual os escritores e escritoras vivenciam contextos diferentes daqueles 

presenciados pelos escritores da geração da Literatura Combate. Diferente do que observamos 

na poesia de Noémia de Sousa, nos escritos de Sónia Sultuane podemos encontrar uma 

linguagem mais individualista, preocupada em exprimir o eu e seus anseios. 

Os textos produzidos em Moçambique nos últimos anos procuram se afastar das discussões 

mais políticas e identitárias, embora seja possível encontrarmos textos que versem sobre isso 

ainda que com os olhares contemporâneos. No que que tange à escrita feminina, vemos, ao 

longo da formação da literatura moçambicana, uma ampliação do número de escritoras 

produzindo e publicando no país e quanto às temáticas, o universo feminino, a liberdade de fala 

e sexual e os questionamentos sociais impostos à mulher permeiam esta escrita moçambicana 

no feminino. 

Dentre os poemas de Sónia Sultuane, cabe destacar aqueles em que o eu lírico trata do corpo 

e prazer feminino: 

Beijo Negro 

Beija-me profundamente com o teu gosto, 

dá-me o teu gosto, 
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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 os mares quentes,  

me lavem a consciência e me aqueçam a alma, 

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

o mergulhar no entardecer da esperança ardente, 

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, 

porque só tu me beijas assim. 

(SULTUANE, 2006, p. 09) 

Enquanto mulher negra e mulçumana, Sónia transgride muitos padrões e interdições que 

permeiam o seu meio social. Em entrevista concedida para elaboração deste trabalho7, a poetisa 

afirma que: 

[os poemas] Ainda são vistos por muitos assim, tudo que não nos é dado e 

ensinado com liberdade, sem preconceitos é assim, vira tabu. Quando as 

sociedades nos ensinarem a amar mais os outros, o nosso corpo, o sagrado que 

é sermos “sensuais” e “eróticos” sem vergonha, sem estigmas, o mundo será 

um lugar lindo, cheio de poesia e amor. (SULTUANE, 2018) 

Devido às repressões que os corpos femininos sofrem e, em se tratado do corpo feminino 

negro que ainda recebe um olhar hiperssexualizado, este corpo teve que ser negado e escondido 

por muitos anos. É só com alguns avançoes na luta feminina por igualdade de gênero que as 

questões ligadas ao corpo e prazer feminino começam a ser (re)pensadas, como afirma Michelle 

Perrot: 

O corpo em geral, o corpo da mulher em particular, por ser estratégico no jogo 

demográfico, passa a ser um centro de saberes mais apurados, de poderes mais 

articulados e, consequentemente, lugar de discurso superabundante, às vezes 

até verborrágico. (2003, p. 22) 

No poema Beijo Negro, temos um eu feminino que deixa os seus desejos explícitos, que 

ama sem pudores: Beija-me profundamente com o teu gosto,/ dá-me o teu gosto,/ faz-me 

                                           
7 A entrevista citada segue em apêndice ao final deste trabalho. 
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renascer, aqui percebemos que o sujeito feminino não tem mais seu amor oprimido, pelo 

contrário, é um amor que a faz renascer, que a sensibiliza para as pequenas coisas da vida, da 

natureza: para que no meu despertar sinta a fresca melodia dos pássaros” e ainda “que os rios 

e os mares quentes, / me lavem a consciência e me aqueçam a alma. 

Ao lermos esses versos percebemos que se trata de um poema escrito em África, embora 

não apresente discussões raciais ou sobre identidade, pois encontramos alguns elementos da 

cultura tradicional metaforizados no poema: e esses tambores ao anoitecer, me embalem em 

sons embriagantes e o fogo dos corpos mais forte que as chamas das fogueiras. Sabemos que 

o tambor é um elemento que marca a musicalidade africana e as fogueiras representam a 

ancestralidade, a sabedoria que é transmitida pelos mais-velhos através das histórias contadas 

em volta da fogueira. 

O adjetivo “negro” dado ao beijo também marca a raça de quem fala e para quem o eu 

lírico fala. A voz do poema não fala de um simples beijo, ela marca esse beijo com um gênero 

e uma raça: negro. O poema também apresenta um campo semântico que enfatiza o calor 

provocado pela paixão e que nos remete ao ato sexual: “quentes”, “aqueçam”, “ardente”, 

“fogo”, “chamas”, “fogueiras” e “suados” são palavras que causam efeito na erotização da 

liguangem empregada no poema. Como afirma Renata Quintella Oliveira:  

As escolhas lexicais em todo o poema remetem ao campo semântico do calor, 

realçando o desejo, que aqui se mostra físico, carnal, mas sem amarras nem 

pudores. Palavras como “incenso”, “mares quentes”, “corpos suados”, 

“esperança ardente”, “chamas”, “fogueiras” [SULTUANE, 2006, p. 9] 

intensificam a expressão desse desejo urgente e intenso. O ato de amar liga-se 

a um renascimento, à vida e, portanto, a Eros. (2014, p. 63) 

No poema Nogat encontramos ainda elementos eróticos. O eu lírico que, ao comer um 

doce torrrado de amendoim relembra o sabor de seu amor da adolescência, também oferece ao 

leitor o deleite que só o amor pode proporcionar: 

Nogat 

Nesta noite quente suada de sabor a África, 

Corri-te docemente, encontrei em ti o gosto do amendoim, 

Adocicado em açúcar, 

“Nogat” 

O sabor de criança inocente à porta da escola, 

Lembras-te? 

Deixavas-me trincar o teu doce, 
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e a cada mordidela 

sentia os teus lábios de mansinho, 

como podia esquecer-me desse sabor, 

a torrado, de cor de canela, 

cor desses teus lábios adocicados, 

onde hoje trinco e mordo, 

à procura desse néctar, 

com o mesmo gosto a “Nogat” 

da nossa adolescência! 

(SULTUANE, 2006, p. 13) 

Sónia Sultuane usa alguns termos recorrentes em sua poesia para denotar a linguagem 

erótica dos poemas. Nos primeiros versos de Nogat, encontramos as palavras “quente” e 

“suada” que já destacamos em Beijo Negro, isso reforça que a poetisa busca associar a 

linguagem do poema às sensações que o sexo proporciona em nosso corpo. O termo “África” 

aparece explícito, logo já situamos o espaço no qual se encontra o eu lírico, o calor do desejo é 

remetido ao calor característico do continente, bem como ao sabor doce torrado de amendoim. 

A linguagem poética empregada no poema foi construída de modo que, para que o leitor 

chegue ao fim de poema, seja necessário que ele vá mordiscando as palavras, verso a verso. 

Aqui o paladar é quem determina as sensações de prazer. 

As palavras que evidenciam a cor do doce também marcam a cor do amor do eu lírico: 

“torrado” e “cor de canela” nos levam a um sujeito negro e, assim, como em Beijo Negro, 

evidencia a raça negra, atribuindo a ela termos que a associam à doçura e à felicidade. 

Em Tocarmo-nos, a voz erótica e o lado sensorial se fazem presentes nos versos do 

poema: 

Tocarmo-nos   

Quando nos tocávamos, 

nem precisávamos de falar, 

simplesmente sentíamo-nos, 

tínhamos a paz das palavras, 

os gestos, os corpos falavam sozinhos, 

nessa linguagem muda de sentidos, 

nessa alquimia profunda, 
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hoje..! 

precisamos dizer em palavras, em falas, 

hoje precisamos de ontem, 

para sentirmo-nos, 

porque o nosso futuro,  

é o passado, porque o nosso sentir precisa de ser lembrado e falado, 

para nos podermos novamente tocar.  

(SULTUANE, 2006, p.55) 

A relação que a poetisa estabelece entre linguagem e sentidos é uma marca em seus 

poemas, a fim de despertar o prazer à medida que lemos, como lembra Roland Barthes: “Se leio 

com prazer essa frase, essa história ou essa palavra, é porque foram escritas no prazer” 

(BARTHES, 2008, p. 9). E, em se tratando do erótico, os termos que aguçam os sentidos do 

tato, do paladar exprimem o prazer provocado pelos prazeres das relações de amor e sexuais. 

O amor e o desejo se personificam no ato e na dança dos corpos, nos movimentos 

silenciados de palavras. O grito do prazer é que ecoa, quebrando o silêncio da solidão e da 

distância que os conflitos dos relacionamentos podem ocasionar. Os corpos, que antes 

precisavam apenas estarem em sintonia através do sentir, no hoje, precisam fazer uso da 

memória, da palavra, para que as sensações prazerosas do amor possam uma vez mais 

acontecer. 

A memória, por sua vez, se faz presente em outros poemas que, por meio de uma 

linguagem saudosista, busca rememorar os momentos de amor passados: 

Recordar-te 

Quando um dia já te recordo e já não te sinta, 

quando recorde só os teus olhos, e não o teu olhar, 

a tua sombra, não o teu corpo, 

os teus beijos, não o teu gosto, 

os teus ecos, não as tuas palavras, 

quando todos os sentidos estiverem mortos, 

e todas as sensações apagadas, 

então passarão a deformações, 

e quando tu já não fizeres parte da minha recordação, 

então sim, 

também passarás a ser uma deformação. 
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(SULTUANE, 2006, p. 31) 

Nos versos de Recordar-te o eu feminino sofre com a inquietação da perda do amor e 

com a constatação de que a lembrança tornou-se o único lugar em que os momentos de amor 

passarão a existir. E para o eu lírico, a perda do amor acarreta na perda da cumplicidade, das 

trocas afetivas e de sensações que os corpos ávidos de paixão emanam. Assim, como também 

observamos em Roubados: 

Roubados 

Pior que ficar sem o amor 

é sentir que nos roubaram, 

todos os sentidos, os sonhos, 

a ilusão do talvez... 

e sentir que nos roubaram a incerteza, 

da certeza que perdemos algo, 

sem sabermos o quê ou o porquê!. 

(SULTUANE, 2006, p. 37) 

O amor se manifesta na troca de olhares, nos sabores do corpo do outro, nos seus cheiros, 

sem esse amor, consequentemente, o eu lírico perde estas sensações produzidas em sentimento. 

Feminilidade e erotização são características que conduzem a poesia de Sónia Sultuane 

e por recorrer a tais temáticas, a poetisa foi e ainda é muitas vezes considerada uma escritora 

menor, como ela mesma afirma na entrevista já citada anteriormente. Isto se deve ao fato de 

vivermos em um mundo em que predomina e são valorizados tudo aquilo que parte da criação 

masculina e, em se tratando de Literatura, os textos femininos ainda permanecem à margem, 

sendo desvalorizados por uma fortuna crítica formada, predominantemente, por sujeitos 

masculinos. 

No entanto, mesmo jovem, a escrita de Sónia Sultuane já se destaca dentre a literatura 

moçambicana contemporânea e, apesar de críticas negativas, os elogios a sua obra se 

sobressaem, e tem possibilitado o surgimento de pesquisas tanto em Moçambique, quanto no 

Brasil e em Portugal. E parte das buscas por sua obra se dá, justamente, pelo fato dela dedicar 

sua poesia a expressar feminino e tudo aquilo que o cerca. Sobre sua poesia, afirma Ana 

Mafalda Leite, em seu prefácio do livro Imaginar o poetizado: 

Feminina, por excelência, esta forma de implicação da escrita como corpo, 

erotiza letra/som, que se inscreve entre pele e pena e entre voz e verbo; há um 

arrebatamento e uma fisicidade da palavra que a torna concreta, sensível, 
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palavra poética nascida dos sentidos, que renasce em amorosa 

vulnerabilidade, exibindo um corpo, que fala, diz, contradiz, esplende, vibra, 

linguagens não codificadas, na sua surpresa de acontecimentos, de dádiva e 

de entrega. (2006, p. 06) 

Em Lembrança, temos todo o lirismo e amor às palavras que dão o tom poético dos 

versos de Sónia Sultuane: 

Lembrança 

Ao acordar respiro ainda o teu cheiro impregnado em mim, 

o teu corpo desnudo ainda sinto em mim! 

mas é só a lembrança. 

Sinto a tua falta, se sinto! 

Condição ingrata, amarga esta! 

Que a vida nos impõe... 

e se amar não é isso tudo, 

então, o que será? Somente lembrança? 

(SULTUANE, 2006, p. 47) 

A mistura de sensações ausentes marca cada verso do poema. O sentir é fundamental, 

sentir o que ficou marcado na lembrança e o sentir-lamentar pela ausência dos sentidos que o 

outro deixou. O eu feminino coloca em palavras todos os seus sentimentos mais íntimos à 

medida em que nos transmite também suas fragilidades, suas dores frente às perdas que a vida 

lhe proporciona. 

 Esse transmitir de emoções, traduzido em uma forma de aliviar as amarras sejam elas 

quais forem, também parte dessa escrita no feminino que busca a liberdade de ser, de escrever, 

de sentir, sem se preocupar com tabus e preconceitos impostos. Nos versos de Libertação, 

vemos essa urgência do eu feminino de se desprender e transgredir os limites que lhe foram 

determinados: 

Libertação 

O meu corpo que pede, 

a alma sufocada,  

suplica esta libertação de emoções, 

preciso de libertar, 

como preciso de beber, 

esta sede carnal mata-me aos pedaços, 
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ficando somente a vontade, 

mas é a libertação destas emoções 

... o corpo pede... 

(SULTUANE, 2006, p. 61) 

Pedir e suplicar são verbos que revelam o clamor feito pelo eu feminino para se livrar 

de tudo aquilo que a sufoca, a prende. É preciso estar liberta para se viver em plenitude, matar 

as sedes do corpo e da alma. 

Libertar as emoções é deixar livre as vontades, os desejos femininos que sempre 

precisaram ficar às escondidas, como aponta Sónia: é preciso ter coragem e ter os pés bem 

assentes no chão para defender essa visão de que o sensualismo e o erotismo é parte de todos 

nós e do nosso dia-a-dia. (SULTUANE, 2018) 

 Nos poemas Negro e Escuridão, observamos que o uso das palavras que intitulam os 

poemas é usado para se referir aos tons dos desejos eróticos, aos mistérios dos prazeres noturnos 

e ainda à cor negra com o intuito de valorizá-la: 

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 negros dos delírios, das sufocações, 

dos gritos profundos, 

e esta carne que me palpita, ferve, 

que me queima do ventre 

e este corpo que já não me deixa ser meu, 

queima... queima... profundamente queima. 

(SULTUANE, 2006, p. 23) 

O termo “negro”, sendo emprego no gênero masculino, denota que o eu lírico tem a 

intenção de marcar o possível sujeito para quem o poema se refere. O “negro” se apresenta 

como força vital que sustenta, alimenta e provoca no eu feminino as vontades sexuais. Com 

isso, o eu lírico do poema busca ressignificar os preconceitos e estereótipos que cercam a 

sexualidade do povo negro, pois o associa aos desejos e às práticas sexuais de modo positivo. 
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Somos levados a essa interpretação devido ao longo processo de dominação europeia, 

no qual uma das facetas pela qual o sujeito negro africano sofreu inferiorização, foi no que se 

refere aos seus corpos e, consequentemente, a sua sexualidade, como afirma Frantz Fanon: 

Para a maioria dos brancos, o negro representa o instituto sexual (não 

educado). O preto encarna a potência genital acima da moral e das interdições. 

As brancas, por uma verdadeira indução, sempre percebem o preto na porta 

impalpável do reino dos sabás, das bacanais, das sensações sexuais 

alucinantes... Mostramos que a realidade desmente todas essas crenças. Mas 

tudo isso se acha no plano do imaginário, ou, na pior das hipóteses, no do 

paralogismo (2008, p. 152). 

Os corpos negros, portanto, foram (e ainda são) objetificados, reduzidos apenas à função 

sexual. Visto isso, é de suma importância essa escrita feminina que olha para essa sexualidade 

negra de uma outra forma, buscando mostrar o verdadeiro lado, que independe de raça. Ao 

abordar essa temática, Sónia Sultuane também coloca a sua escrita como ferramenta de 

combate, assim como fez as gerações anteriores da literatura moçambicana, e mostra que ainda 

persistem alguns preconceitos que afugentam os sujeitos negros, sendo preciso que eles sejam 

postos ao fim. 

É o corpo que queima, que deseja atos carnais, que necessita das sensações que o prazer 

possibilita, assim como também necessita dos toques e dos gostos do outro, são esses sentidos 

despertados que levam o feminino a buscar o prazer. Prazer esse que também pode ser 

encontrado no toque em mesma: 

Escuridão 

O respirar acelerado na escuridão, 

vontade carnal... vontade... 

gestos amedrontados, 

olho-me, sinto-me profundamente, 

vontade, desejo,  

toco-me, entrego-me a mim... 

entrego-me a esta escuridão, 

mete medo... neste medo... 

mas esconde a solidão e a escuridão, 

que me vem de dentro. 

(SULTUANE, 2006, p. 59) 
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Nos versos de Escuridão, percebemos que o eu feminino está em um ato de 

masturbação. É ainda a primeira vez que notamos apreensão do eu feminino em relação a sua 

sexualidade, isto decorre dos tabus que ainda persistem nas sociedades sobre os prazeres 

femininos e a masturbação feminina, em especial. 

O eu feminino tem a necessidade de se estimular sexualmente, os desejos a rondam, 

assim como o medo, apesar de estar sozinha, tendo como única confidente a noite escura que 

traz os mistérios, a solidão e os desejos transgressores. Aliás, o ato de masturbação se torna um 

meio de prazer consigo mesma e também um refúgio para a solidão e multidão incompreensiva 

do lado de fora. Sónia Sultuane revela o lado feminino que busca se libertar do que o prende 

em sociedade e do que o prende em si mesma: 

Em África onde existe um braço de ferro invisível, esse direito a que o homem 

seja sempre o primeiro, o mais importante, o mais inteligente, que só ele é que 

tem liberdade de expressão, de escolhas. Graças a Deus que o mundo está a 

mudar e há uma consciência quase global de que as mulheres afinal não são 

meros objectos de subjugação. (SULTUANE, 2018) 

Só rompendo com os nossos medos mais íntimos e nos empoderando enquanto sujeitos 

ativos nos variados setores sociais é que podemos ir conquistando ainda mais espaços e a 

liberdade na sua totalidade. A literatura de autoria feminina na contemporaneidade tem sido 

arma para novas lutas que procuram trazer igualdade e emancipação do sujeito feminino, pois 

a cada dia surgem novas mudanças e com elas a urgência de se (re)pensar aquilo que foi e o 

que ainda não é. 

Por hora, Sónia Sultuane vai se consolidando como um expoente na Literatura produzida 

em Moçambique. Seus versos que louvam o amor, o prazer, o sexo e a feminilidade de formas 

doces e ao mesmo tempo vorazes, são dizeres da essência feminina poetizados e carregados de 

tudo aquilo que nos torna mulher e nos diferencia do mundo masculino. 
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2.2. Noémia de Sousa e Sónia Sultuane: vozes que se cruzam na poesia 

moçambicana 

 

E não me importa nada. Nada me importa. Nem o 

que se vê e nem o que se não pode ver. 

Olha… vê como parecidas somos e diferentes 

também. Olha como a fundo nos olhamos nestes 

corações alheios que carregamos como trouxas e 

que nos pesam mas no mesmo instante nos curam 

das eternas mundanas que temos dentro.8 

Vimos que o processo de formação literária em Moçambique foi e ainda continua sendo 

bastante influenciado pelos fatores sociopolíticos e culturais que se desenvolvem no país. Nos 

dias de hoje, com os avanços e retrocessos sofridos pela nação após a independência, houve 

uma modificação no cenário da escrita literária provocando o surgimento de importantes 

escritores e de uma estética literária cada vez mais aprimorada, com temáticas diversificadas. 

Podemos encontrar, por um lado, textos que promovem as discussões de identidade e 

do conceito de moçambicanidade, por outro, textos carregados de nacionalismo e ainda textos 

que buscam trazer um discurso mais intimista e alheio às conjunturas sociais. A escolha do 

corpus de pesquisa deste trabalho partiu, justamente, da observação dessas diferentes produções 

literárias moçambicanas que surgiram ao longo desses anos. 

A escrita literária de Noémia de Sousa e Sónia Sultuane representa dois momentos 

distintos da Literatura Moçambicana. Noémia, sendo a primeira poetisa moçambicana, faz 

nascer poemas que buscam representar o povo moçambicano e funcionam como uma voz 

coletiva de denúncia e fortalecimento para a luta por um país livre da colonização e 

independente, por sua vez, Sónia Sultuane representa a nova geração de escritores que atuam à 

luz da modernidade e que, portanto, usufruem do legado deixado pelos seus antecessores. 

Contudo, no eu poético das duas escritoras observamos temáticas recorrentes, embora 

com díspares formas de dizer. Suas vozes poéticas são marcadas por registros de suas próprias 

vivências e das vivências daqueles que estão no mesmo percurso sociocultural, a isso podemos 

atribuir o conceito de escrita de si, proposto por Michel Foucault, já que, ao mesmo tempo que 

escrevem sobre suas realidades, os seus escritos também atingem outros indivíduos, gerando, 

assim, uma troca com o outro e consigo mesmo. (1992, p. 129-160). Em se tratando da escrita 

                                           
8 Poema Retratos, da poetisa Hirondina Joshua. Disponível em: http://www.revistapazes.com/hirondina-joshua-

jovem-mocambicana-em-breve-lancara-seu-primeiro-livro-de-poemas/. Acesso realizado em 10 de Agosto de 

2017. 

http://www.revistapazes.com/hirondina-joshua-jovem-mocambicana-em-breve-lancara-seu-primeiro-livro-de-poemas/
http://www.revistapazes.com/hirondina-joshua-jovem-mocambicana-em-breve-lancara-seu-primeiro-livro-de-poemas/
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de si feminina, observamos que a sua marca é dar sentido e poder de fala ao sujeito feminino, 

posicionando essa escrita no lugar de instrumento político que problematiza as discussões de 

gênero.   

No poema Negra, de Noémia de Sousa, escrito em 1949, vemos que o eu feminino 

representa e dá voz para uma mulher, negra e oprimida: a África. 

Negra 

Gentes estranhas com seus olhos cheios doutros mundos 

quiseram cantar teus encantos 

para elas só de mistérios profundos, 

de delírios e feitiçarias… 

Teus encantos profundos de África. 

 

Mas não puderam. 

Em seus formais e rendilhados cantos, 

ausentes de emoção e sinceridade, 

quedas-te longínqua, inatingível, 

virgem de contactos mais fundos. 

E te mascararam de esfinge de ébano, amante sensual, 

jarra etrusca, exotismo tropical, 

demência, atracção, crueldade, 

animalidade, magia… 

e não sabemos quantas outras palavras vistosas e vazias. 

 

Em seus formais cantos rendilhados 

foste tudo, negra… 

menos tu. 

 

E ainda bem. 

Ainda bem que nos deixaram a nós, 

do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, alma, 

sofrimento, 

a glória única e sentida de te cantar 

com emoção verdadeira e radical, 
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a glória comovida de te cantar, toda amassada, 

moldada, vazada nesta sílaba imensa e luminosa: MÃE 

(SOUSA, 2001, p. 76 - 77) 

Além disso, percebemos que o título “Negra” carrega outros significados, que sugerem 

uma reflexão acerca dos aspectos de gênero, raça e classe. A voz poética de Noémia de Sousa 

enquanto precursora da literatura moçambicana, atua como elemento transgressor e de combate 

às diversas opressões sofridas pelos negros, e pelas mulheres negras em especial. Como afirma 

Bell Hooks, em seu texto Intelectuais Negras: 

O sexismo e o racismo atuando juntos perpetuam uma iconografia de 

representação da negra que imprime na consciência cultural coletiva a ideia 

de que ela está neste planeta principalmente para servir aos outros. Desde a 

escravidão até hoje o corpo da negra tem sido visto pelos ocidentais como o 

símbolo quintessencial de uma presença feminina natural orgânica mais 

próxima da natureza animalística e primitiva. (HOOKS, 1995, p. 468) 

Assim, entendemos que a poetisa busca ressignificar os pré-valores que os leitores venham a 

ter sobre o que seja o termo “negra”, percebemos isto à medida que vamos lendo e analisando 

o poema. 

Noémia de Sousa tece uma crítica aos estudos sobre África feito pelos colonizadores ou 

os não africanos: Gentes estranhas com seus olhos cheios de doutros mundos/ Quiseram cantar 

teus encantos/ Para elas só de mistérios profundos,/ de delírios e feitiçarias.../ Teus encantos 

profundos de África (SOUSA, 2001, p. 76). Como bem coloca o professor e pesquisador Sávio 

Roberto Fonseca Freitas: 

Noémia de Sousa fala do orgulho de pertencer à África por parte dos africanos. 

E por esse mesmo motivo vem afirmar que terão obrigatoriamente de ser os 

filhos a cantar essa sua mãe-terra (que tanto amam e sentem) - e cantar África 

tinha forçosamente que ser entendido por oposição à maneira de cantar do 

colonizador. (2010, p. 06) 

Por meio da voz feminina, Noémia aponta as características de África, cheias de 

emoções, sonhos, anseios, que, ao passo que nos revela a “Mãe África”, nos apresenta também 

o ser feminino moçambicano, como nos aponta a pesquisadora Simone Caputo Gomes: 

A denúncia e o protesto anticolonial apresentados em voz de mulher e que 

tomam corpo feminino como símbolo de todas as formas de opressão e 

violência já são patentes na poesia de Noémia, em simultâneo com a 

valorização da cultura africana. A evocação da África-mãe, “ngoma pagã”, 

com seus “batuques frenéticos”, sua “feitiçaria”, “humilhações” sofridas e 

“canções. (2009, p. 33) 

Em entrevista à Michel Laban, Noémia de Sousa fala sobre a utilização do termo “Mãe 

África” e do imaginário colonial a respeito do continente africano: 
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Não sei se veio de algum sítio. Talvez por uma atitude de oposição à África 

que aparecia nalgumas tentativas de colonos de escrever sobre África, quer 

dizer que a África surge sempre como uma coisa assim exótica, é sempre uma 

mulher assim um bocado esquisita, uma coisa selvagem...E eu associo sempre 

África à ideia de mãe, quer dizer, em contraposição a isso... Muitas vezes, 

entre os colonos, a conversar, em conversas que ouvia, a mulher africana era 

equiparada a prostituta, e eles não conheciam profundamente a realidade 

africana, o que é a mulher africana, o que é uma mãe africana, e eu sei. É um 

bocado isso (1998, p. 306). 

O poema consegue reunir em uma só voz todas as vozes silenciadas e subjugadas pela 

colonização e pelo patriarcado, nos mostra a África impedida de ser aquilo que realmente é 

devido às imposições dos colonizadores, como aparece nos versos: Em seus formais cantos 

rendilhados/ Foste tu, negra.../ menos tu (SOUSA, 2001, p. 76). Como vemos, Noémia critica 

ainda a estética poética eurocêntrica que valoriza o uso da forma simétrica nas suas construções 

poéticas. 

Nos últimos versos do poema o eu lírico faz um canto de desabafo e ironia: E ainda 

bem./ Ainda bem que nos deixaram a nós,/ Do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, alma, 

sofrimento,/ a glória única e sentida de te cantar/ com emoção verdadeira e radical,/ a glória 

comovida de te cantar,/ toda amassada, moldada, vazada nesta sílaba imensa e luminosa: 

MÃE. (SOUSA, 2001, 76) 

O pronome “nós”, no segundo verso desta estrofe, refere-se a um eu coletivo, são as 

inúmeras mulheres moçambicanas, africanas que tiveram presença efetiva nas mobilizações 

pela independência, como nos atenta FREITAS (2010, p. 06): “A grande base do texto de 

Noémia de Sousa está centrada na eterna dicotomia "nós/outros" - "nós", os perfeitamente 

africanos; os "outros", as gentes estranhas, os que chegaram em África, os colonizadores.” 

Assim, como Noémia, Sónia Sultuane também traz em sua poesia a África como tema, 

porém, busca repensar os valores identitários acerca do ser africano: 

Africana 

dizes que me querias sentir africana, 

dizes e pensas que não o sou, 

só porque não uso capulana, 

porque não falo changana, 

porque não uso missiri nem missangas, 

deixa-me rir… 

mas quem é que te disse?! 
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Só porque ando de “Levis, Gucci ou Diesel”, 

não o 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? 

Porque visto, falo, respiro, sinto e cheiro a África, 

afinal o que é que tu saberás? O que é que tu sabes? 

Deixa-me rir… 

deixa-me rir… 

(SULTUANE, 2006, p. 15) 

Os escritores que surgiram em Moçambique após a independência não carregam mais 

os sentimentos libertários e os anseios que guiavam a Literatura Combate. A necessidade de 

afirmação da identidade à luz dos ideais e interesses da nação dá lugar aos escritos que 

contemplem a sua individualidade. Como afirma Nelson Saúte:  

É interessante verificar que o triunfo da afirmação coletivista do “nós” no 

nosso destino poético, nos anos ulteriores à independência, não sobreviveu 

aos anos 80. É nessa década que, emblematicamente, se consagra esta nova 

geração de escritores moçambicanos. (1998, p. 93) 

Por outro lado, os escritores modernos não podem ignorar que estes questionamentos 

sobre identidade e problemas como racismo e desigualdade de gênero ainda persistem na 

sociedade moçambicana. O poema Africana é uma forma de Sónia Sultuane dizer que tais 

discussões não foram superadas e, assim como nortearam os poetas da Literatura Combate, 

também podem continuar a serem tratados pelos escritores atuais, como a poetisa afirma na 

entrevista concedida para elaboração deste trabalho: 

Sim, acho que sim. Às vezes “temos que nos afirmar ou reafirmar” como 

moçambicanos e sim também reafirmar ou afirmar a nossa identidade. Escrevi 

um poema sobre esse tema da identidade no meu livro “Imaginar o Poetizado”, 

em 2006. O poema chama-se “Africana”. (SULTUANE, 2018) 
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Essas (re)afirmações são fundamentais no contexto moderno e importantes para a 

construção dos textos literários da atualidade, que buscam tratar desses sujeitos múltiplos e em 

constastes transformações. No seu texto Que África escreve o escritor africano? (2005), Mia 

Couto discorre sobre o termo “africanidade” questionando o seu uso por alguns intelectuais. 

Estes consideram que tal termo carrega a identidade, cultura e tradição de África, Mia Couto, 

por sua vez, considera que a África é composta por muitas culturas, portanto é uma mistura. 

Ele afirma: África não pode ser reduzida a uma identidade simples [...]. O nosso continente é 

o resultado de diversidades e de mestiçagens (2005, p. 60).  

Em consonância com Mia Couto, a escritora Sónia Sultuane, em seu poema Africana, 

reforça o pensamento de Couto nos versos: [...] Ou que serei/ Pelo sangue que me corre nas 

veias,/ Negro, árabe, indiano,/ Essa mistura exótica,/ Que me faz filha de um continente em 

tantos. (SULTUANE, 2006, p. 15) 

Em outro techo do poema, percebemos que a autora questiona, ironicamente, a 

identidade africana atribuída por meio da indumentária e da língua: [...] só porque não uso 

capulana,/ porque não falo changana,/ porque não uso missiri nem missangas [...]/ [...] Só 

porque ando de “Levis, Gucci ou Diesel”,/ não o sou… será? (SULTUANE, 2006, p. 15) 

Para Sónia Sultuane, não usar roupas ‘tradicionalmente’ africanas não fará do africano 

menos africano. A autora cita o uso das roupas e da língua em seu poema, mas podemos 

considerar também a religião e a cultura africanas como fruto de uma grande diversidade que 

também deve ser entendida como ‘tradicionalmente’ africana, respeitando, assim, a 

individualidade e as misturas no continente. Sobre isto ainda afirma Couto:  

A oposição entre tradicional – visto como o lado puro e não contaminado da 

cultura africana – e o moderno é uma falsa contradição. Porque o imaginário 

rural é também produto de trocas entre mundos culturais diferentes. (2005, p. 

61) 

Na obra poética de Noémia de Sousa e Sónia Sultuane percebemos que o eu feminino 

mostra-se sensível à condição feminina na sociedade moçambicana de forma distintas. A voz 

de Noémia funciona como elemento contestador e de denúncia situação feminina no contexto 

de colonização e forte subordinação patriarcal, e a de Sónia Sultuane, busca transcender e 

ressignificar os valores que ainda oprimem as mulheres no contexto atual moçambicano, 

revelando autonomia e liberdade na mulher da contemporaneidade. 

Vejamos o poema Moça das Docas, de Noémia de Sousa: 
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Moça das Docas 

Somos fugitivas de todos os bairros de zinco e caniço. 

Fugitivas das Munhuanas e dos Xipamanines, 

viemos do outro lado da cidade 

com nossos olhos espantados, 

nossas almas trançadas, 

nossos corpos submissos e escancarados.   

 

De mãos ávidas e vazias, 

de ancas bamboleantes lâmpadas vermelhas se acendendo, 

de corações amarrados de repulsa, 

descemos atraídas pelas luzes da cidade, 

acenando convites aliciantes 

como sinais luminosos na noite. 

 

Viemos … 

 

Fugitivas dos telhados de zinco pingando cacimba, 

do sem sabor do caril de amendoim quotidiano, 

do doer espáduas todo o dia vergadas 

sobre sedas que outras exibirão, 

dos vestidos desbotados de chita, 

da certeza terrível do dia de amanhã 

retrato fiel do que passou, 

sem uma pincelada verde forte 

falando de esperança. 

Viemos... 

E para além de tudo, 

por sobre Índico de desespero e revoltas, 

fatalismos e repulsas, 

trouxemos esperança. 

Esperança de que a xituculumucumba já não virá 

em noites infindáveis de pesadelo, 

sugar com seus lábios de velha 
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nossos estômagos esfarrapados de fome, 

E viemos.... 

Oh sim, viemos! 

Sob o chicote da esperança, 

nossos corpos capulanas quentes 

embrulharam com carinho marítimos nómadas de outros portos, 

saciaram generosamente fomes e sedes violentas... 

Nossos corpos pão e água para toda a gente. 

 

Viemos... 

Ai mas nossa esperança 

venda sobre nossos olhos ignorantes, 

partiu desfeita no olhar enfeitiçado de mar 

dos homens loiros e tatuados de portos distantes, 

partiu no desprezo e no asco salivado 

das mulheres de aro de oiro no dedo, 

partiu na crueldade fria e tilintante das moedas de cobre 

substituindo as de prata, 

partiu na indiferença sombria da caderneta... 

 

E agora, sem desespero nem esperança, 

seremos em breve fugitivas das ruas marinheiras da cidade... 

 

E regressaremos, 

Sombrias, corpos floridos de feridas incuráveis, 

rangendo dentes apodrecidos de tabaco e álcool, 

voltaremos aos telhados de zinco pingando cacimba, 

ao sem sabor do caril de amendoim 

e ao doer do corpo todo, mais cruel, mais insuportável... 

 

Mas não é a piedade que pedimos, vida! 

Não queremos piedade 

daqueles que nos roubaram e nos mataram 

valendo-se de nossas almas ignorantes e de nossos corpos macios! 
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Piedade não trará de volta nossas ilusões 

de felicidade e segurança, 

não nos dará os filhos e o luar que ambicionávamos. 

Piedade não é para nós. 

 

Agora, vida, só queremos que nos dês esperança 

para aguardar o dia luminoso que se avizinha 

quando mãos molhadas de ternura vierem  

erguer nossos corpos doridos submersos no pântano, 

quando nossas cabeças se puderem levantar novamente 

com dignidade 

e formos novamente mulheres! 

(SOUSA, 2001, p. 92 - 94) 

Observamos que o eu lírico narra o cotidiano de mulheres moçambicanas que buscam 

na prostituição um modo sobrevivência. Um caminho para um dia saírem, definitivamente, de 

suas duras realidades para uma vida melhor: Somos fugitivas de todos os bairros de zinco e 

caniço./ Fugitivas das Munhuanas e dos Xipamanines,/ viemos do outro lado da cidade/ com 

nossos olhos espantados,/ nossas almas trançadas,/ nossos corpos submissos e escancarados. 

(SOUSA, 2001, p. 92) 

Laura Padilha, em seu texto Dois olhares e uma guerra (2004)9, considera que Noémia 

de Sousa insere na sua literatura a vida das mulheres “como a de seres humanos duplamente 

colonizados”. Ou seja, que além de serem responsáveis pela educação dos filhos, os cuidados 

da casa, alimentação, ainda têm que serem oprimidas pela “história branca, machista e 

patriarcal”. Essa subordinação sexual ao homem branco, colonizador fica claro nos versos: Dos 

homens loiros e tatuados de portos distantes,/ partiu no desprezo e no asco salivado das 

mulheres de aro de oiro no dedo,/ partiu na crueldade fria e tilintante das moedas de cobre/ 

substituindo as de prata. (SOUSA, 2001, p. 93) 

Noémia de Sousa coloca em seu poema uma linguagem fraternal e de solidariedade para 

com estas mulheres: Agora, vida, só queremos que nos dês esperança/ para aguardar o dia 

luminoso que se avizinha/ quando mãos molhadas de ternura vierem/ erguer nossos corpos 

doridos submersos no pântano. (SOUSA, 2001, p. 94) 

                                           
9 Disponível em: https://rccs.revues.org/1087#text. Acesso realizado em 08 de Junho de 2017. 

https://rccs.revues.org/1087#text
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Nesse sentido percebemos uma alusão da escritora à esperança de mudança não só na 

vida dessas mulheres, mas à nação moçambicana, que em um momento de guerra contra os 

colonizadores e na luta pela independência, ansiava por um futuro melhor. 

Ainda afirma Laura Padilha (2004): “A guerra acirra tais marcas e, por isso, é preciso 

cantar para a irmã do mato; as moças das docas; as lavadeiras; as que descascam o caroço ou 

vendem o peixe nas ruas de bairros miseráveis. Sempre irmãs e negras”. 

Observemos agora o poema Esta Noite, de Sónia Sultuane: 

Esta Noite 

Esta noite dormi perdida, entrega nos teus braços,  

saciada e exausta, 

detei-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 que não quebrasse o nosso laço de cumplicidade, 

adormecido estavas entregue a mim, 

longe de tudo e todos, 

queria chamar-te para que 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 desperto. 

(SULTUANE, 2006, p. 11) 

Neste poema percebemos a presença do erotismo feminino, por erótico, cabe dizer que 

este: “pode ser usado tanto na luta pessoal como política. Uma inabilidade de expressar 

facilmente vários aspectos de nossa sexualidade, através das palavras e imagens correntes, 

ilustra as possibilidades epistemológicas do erótico.” (O’NEILL, 1997, p. 81). 
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Por meio das palavras, Sónia Sultuane nos descreve um momento íntimo entre uma 

mulher, o eu poético, e o seu homem. Ela nos apresenta uma mulher satisfeita com a sua relação 

amorosa, uma mulher “saciada” e “exausta” de prazer. O feminino de Esta Noite ocupa uma 

posição de liberdade diante de seu relacionamento afetivo e demostra-se segura perante o 

homem e até uma certa superioridade a ele: deitei-me de ventre para baixo, nua,/ deitada por 

cima de ti, o “deitada por cima de ti” nos revela confiança e segurança da mulher face ao 

homem, ou seja, ela é quem domina aquele momento. Nos versos: o teu abraço guardando-me 

profundamente,/ para que não fugisse,/ para que não quebrasse o nosso laço de cumplicidade,/ 

adormecido estavas entregue a mim (SULTUANE, 2006, p. 11). 

Observamos que diferente da relação homem-mulher na qual a mulher sempre é 

submissa ao homem e procura constantemente satisfazê-lo para não perdê-lo, o eu feminino 

aqui nos mostra o inverso, o homem é quem a guarda para que ela não fuja, não o deixe, para 

que a mulher seja fiel aos votos de amor e fidelidade. 

Outro momento do poema que nos assegura da confiança e da felicidade da mulher em 

estar em uma relação na qual se sente livre e respeitada é: mas o teu sono era tão profundo,/ 

em paz, que fiquei ali,/ somente a contemplar-te como podias ser meu. O “meu” reforça a ideia 

de posse, de pertença do sujeito masculino ao feminino, que é apresentado como frágil e 

inseguro, ou seja, aparece com características antes atribuídas somente às mulheres. Também 

vemos uma afirmação que seria impossível nas relações poligâmicas nas quais a mulher tem 

que dividir seus maridos com tantas outras mulheres. De acordo com a leitura de Moça das 

Docas e Esta Noite, notamos que as poetisas Noémia de Sousa e Sónia Sultuane, apresentam 

diferentes abordagens acerca do ser mulher em Moçambique. 

Por outro lado, gostaríamos de apontar, ainda, o verso: queria chamar-te para que me 

possuísses novamente, do poema Esta Noite, já que ele nos provoca uma inquietação. O uso do 

verbo “possuísses” leva-nos a pensar o corpo feminino como um lugar de pertença do homem, 

onde a qualquer momento ele tem a autonomia de usufruir, além disso ele quebra com a ideia 

de uma relação sexual de troca entre o homem e a mulher, permitindo que pensemos numa 

relação em que apenas o lado masculino domina e sente prazer. Desse modo, torna-se pertinente 

destacarmos essa passagem, pois aproveitamos para mostrar que a escrita feminina também não 

está livre de uma desconstrução de ideais perpetuados pelo patriarcado e que, nós mulheres 

pertencentes a esta sociedade patriarcal, estamos em contínuo processo de elevação de nossa 

consciência de gênero. 
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Ademais, a partir da leitura destas duas poetisas percebemos o próprio delineamento da 

escrita feminina em Moçambique. Em um primeiro momento, temos a voz do eu feminino de 

Noémia de Sousa que representa a voz das mulheres moçambicanas marginalizadas em uma 

sociedade ainda colonial. Moça das Docas funciona como denúncia da condição feminina 

naquele momento histórico por qual passava Moçambique, como afirma Maria Nazareth Soares 

Fonseca, em seu texto Corpo e voz em poemas brasileiros e africanos escritos por mulheres 

(2002): 

[...] no caso específico das escritoras que produziram seus textos na fase dura 

das lutas contra o regime colonial, fazer poesia significou um 

comprometimento com a luta pela libertação de partes da África do regime 

colonialista português. Os versos, cantando as belezas do continente ou 

denunciando as atrocidades impostas pela colonização, tinham por missão 

redescobrir a terra africana para os africanos atormentados pelo regime forte 

imposto pela colonização. (2002, p. 37) 

O texto literário precisava combater o sistema colonial português que, por mais perverso 

que fosse, conseguia ser ainda mais para com as mulheres, pois estas, além de enfrentarem a 

dominação colonial e racial, tinham que superar as desigualdades acirradas do sistema patriarcal 

que silenciava suas vozes, violentavam seus corpos e as colocavam em posição de inferioridade 

e servidão. 

Em seguida, com a leitura de Esta Noite, vemos como Sónia Sultuane coloca a mulher 

moçambicana na posição de agente de seus prazeres, das vontades de seu corpo, da sua 

liberdade e de seus amores. Sem imposições nem obrigações. No texto, Como uma segunda 

pele ou poesia africana, em expansão (2002), Laura Cavalcante Padilha afirma que: 

Parece ser esse sujeito “isento de repressão” e “libertário” que ganha impulso 

nos poemas de mulheres africanas hoje postos em circulação. Já não há mais 

a repressão colonial que lhes impunha modelos e padrões rígidos, impedido-

os de pronunciar as palavras nyaneca de azedar o leite. De outra parte, o sujeito 

feminino se isenta também da necessidade histórica de fazer do texo arma de 

combate ou palavra de ordem para a construção do corpo nacional. Por isso 

mesmo, pode soltar-se, escrevendo/inscrevendo na segunda pele, que é o 

poema, a sua marca de mulher, insubordinada. Ela já tem como saltar os 

“cercados” que a tolhiam, sejam os representados pela própria tradição 

ancestral, sejam os que a colonização lhe impôs. (2002, p. 15) 

A poetisa escreve sobre e para mulheres que ao longo de anos tiveram que se esconder 

e esconder os seus corpos dos homens colonizadores que as tinham como objetos sexuais e dos 

homens moçambicanos que as viam como propriedade, ambos dentro de uma sociedade 

machista e patriarcal. 
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Vemos que a escrita das duas poetisas está em um contínuo caminho de encontros e 

desencontros, os passos que as distanciam são os mesmos que conectam as duas vozes. Esse 

trabalho buscou, justamente, ser esses passos e mostrar que, embora tão distintas, podemos sim 

identificar raízes similares que nutrem as poesias de Noémia de Sousa e Sónia Sultuane. 

Isto acontece devido ao fato do ser feminino ocupar um lugar diferenciado na sociedade 

patriarcal, tanto no ontem como nos dias atuais, assim nos aponta Simone Beauvoir, em O 

segundo sexo: 

[...]que a história nos mostrou que os homens sempre detiveram todos os 

poderes concretos, desde os primeiros tempos do patriarcado; julgaram útil 

manter a mulher em estado de dependência; seus códigos estabeleceram-se 

contra ela; e assim foi que ela se constituiu concretamente como Outro (1980, 

p. 179). 

No caso moçambicano, o período de escrita de Noémia foi marcado pelas múltiplas 

explorações da mulher, como já falamos, ao passo que na contemporaneidade, a escrita de Sónia 

marca a quebra dos paradigmas que esta mesma sociedade ainda tenta estabelecer. Porém, 

ambas as poetisas transcenderam e continuam a transcender os padrões que ao longo do tempo 

foram empecilhos para que as mulheres avançassem e caminhasse igualmente com os homens. 

A voz de Noémia de Sousa foi transgressora, pois seus poemas expressavam a 

coletividade e comprometimento político-social necessários para que as mulheres progredissem 

socialmente. E Sónia Sultuane, com a sua voz poética individualista e intimista, reivindica, no 

hoje, que as mulheres continuem conquistando os espaços que ainda estão limitados a ela, como 

aponta Lúcia Osana Zolin, em seu texto Crítica Feminista: 

Por outro lado, a crítica feminista tem mostrado que a produção de mulheres 

após a década de 1960 tem seguido outros direcionamentos. As escritoras, 

partindo de suas experiências pessoais e não mais dos papéis sexuais 

atribuídos a elas pela ideologia patriarcal, debruçam-se, progressivamente, 

sobre a sexualidade, identidade e angústias femininas. Bem como, sobre 

outros temas especificamente femininos como o nascimento, maternidade, 

estupro e etc. (2009, p. 231) 

Desse modo, podemos afirmar que as escritas poéticas de Noémia de Sousa e Sónia 

Sultuane se cruzam no cenário literário moçambicano, pois é a partir de suas vozes poéticas que 

os sujeitos femininos, do ontem e do hoje, foram/são retratados. As dores coloniais, o racismo 

e escravidão não foram abafados, o grito de negra-mulher de Noémia fez vir à tona as 

truculências, foi exemplo primeiro de que a inconformação é o caminho para a liberdade. 

E essa liberdade está expressa nos versos de Sónia Sultuane. Foram precisos muitos 

anos (e talvez ainda sejam preciso mais) para que a mulher viva em completude e em uma 
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sociedade igualitária, porém os caminhos estão sendo trilhados com passos cada vez mais ágeis 

e firmes, na medida em que os papéis femininos se engajam frente às diversas formas de 

opressões sofridas pela mulher moçambicana e celebram as libertações, já conquistadas e 

vindouras, que aos poucos galgam no país e em muitas outras sociedades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“As palavras que te dou 

são o que sou , 

são o que sinto, 

e como me sinto, 

essas são as minhas palavras: EU” 

(SULTUANE, 2006, p. 29) 

 

Estudar a poesia de Noémia de Sousa e Sónia Sultuane é encontrar a nossa essência 

feminina, um encontro que necessita de muitos caminhos, afinal, ser mulher exige 

complexidade. A mulher é o ser que gera, o alimento primeiro de cada indivíduo, é a através de 

nosso corpo que todos os outros chegam ao mundo, também somos a personificação de toda a 

força, sensibilidade e poder. Os versos analisados neste trabalho representam as várias 

condições vivenciadas pelas mulheres em Moçambique, como também em muitas partes do 

mundo. Porque nas sociedades onde imperam a voz masculina, somos vítimas das mesmas 

opressões. 

Em Sangue Negro, temos a voz feminina que emerge do mais forte estado de opressão 

e começa a se erguer diante das desigualdades, que grita incansavelmente até que, finalmente, 

sua voz seja ouvida. Nos poemas de Noémia, a mulher é África: feminina, mãe, explorada, 

porém ainda pronta para continuar gerando os bons frutos. Ela ainda é sangue de todos os 

escravizados e corpo dolorido de todas as mulheres violentadas e prostituídas. Mas, sobretudo, 

Sangue Negro (2001) foi esperança e meio para que outros escritos pudessem chegar. 

E chegaram! Imaginar o poetizado (2006) é a renovação do ser feminino. É a 

possibilidade e concretização dos desejos femininos. O toque de feminilidade e erotismo dados 

por Sónia Sultuane são os frutos que hoje colhemos por anos de transgressões às normas e aos 

tabus que foram postos nos caminhos percorridos por nós mulheres. 

Com os estudos realizados para esta pesquisa, percebemos que os trabalhos de Noémia 

e Sónia Sultuane se aproximam à medida em que suas vozes poéticas tratam do feminino e dão 

conta de traduzir a sua essência a partir de diferentes olhares. 
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Se Noémia de Sousa tinha a preocupação de ser coletividade e escrever para denunciar 

as condições dos moçambicanos e moçambicanas, Sónia, por sua vez, escreve para que o seu 

íntimo seja exposto e compreendido, para que as novas necessidades femininas sejam 

conhecidas e respeitas, ouvidas e compreendidas. E isso aproxima essas duas poetisas, 

separadas pela cronologia e estética literárias: com discursos distintos, suas vozes cumprem o 

mesmo objetivo que é o de libertação dos indivíduos de qualquer opressão e em qualquer 

momento histórico-social. 

Não, não nos diga que a lua 

Não é nossa irmã, 

Uma irmãzinha meiga que nos cubra 

A todos com a quentura terna e gostosa do seu carinho... 

Que entorne toda a sua claridade 

Sobre as nossas tristes cabeças vergadas [...] 

 

nós somos tão negros, tão negros, 

como a noite mais solitária e mais desoladamente escura…  

(SOUSA, 2016, p. 28) 

Nesses excertos do poema Nossa irmã a lua, Noémia, metaforicamente, associa a lua a 

uma irmã, a uma amiga, à figura feminina na qual ela pode confiar e buscar refúgio para os 

momentos de dor e solitários da noite. Esses versos nos remetem à sororidade feminina e à 

irmandade que deve existir entre as mulheres para que, juntas, a luta contra a opressão patriarcal 

se torne mais leve e vitoriosa. Apesar de este ser um termo usado mais comumente pelas 

correntes modernas do feminismo, Noémia já fazia uso dele, mostrando que a sua escrita no 

feminino sempre se mostrou solidária às dores e lutas das mulheres moçambicanas. 

Paralelo a estes versos, Sónia Sultuane possui o poema No colo da lua, presente no livro 

homônimo publicado em 2009, no qual a poetisa estabelece uma relação de afetividade e lirismo 

para com este elemento tão simbólico para a essência feminina. 

Quero olhar para o céu 

E contemplar sua sombra dançante 

Na cadência do meu coração, 

Mergulhar no seu infinito, 

No reflexo do azul esverdeado profundo, 

Sentir o cheiro do mundo percorre-me as entranhas, 
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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. 11) 

A voz feminina em No colo da lua é doce, sensível carregada de desejos e dos sonhos 

que cercam o universo feminino. A lua, que deixa o lugar de cúmplice do sofrimento feminino, 

ressurgi como testemunha e confidente dos prazeres íntimos e eróticos e também como um 

lugar, onde a mulher viveria em harmonia consigo mesma, como nos aponta Sávio Roberto 

Freitas: 

Não vamos encontrar na poesia de Sultuane um discurso de combate, de 

reivindicação identitária, um debate sobre poligamia, um delimitação 

geográfica definida, um posicionamento religioso cristalizado, mas sim uma 

defesa da liberdade estética e ideológica que estrategicamente se utiliza de 

uma amenidade em à relação condição política de Moçambique a fim de tornar 

a literatura um espaço para discutir sobre a humanidade, fazendo assim com 

os povos da nação moçambicana ou de qualquer aprendam a tolerar a 

naturalidade das diferenças de raça, classe e gênero. (2014, p. 09) 

Nesses dois poemas a lua é elemento simbólico de aproximação e distanciamento dos 

escritos de Noémia de Sousa e Sónia Sultuane. Nesta leitura, observamos que mesmo estando 

em contextos distintos, as vozes femininas reivindicam o bem-estar feminino, a libertação das 

amarras que aprisionam as mulheres. 

No hoje, as mulheres têm mais liberdade para falar e agir, resultado de muita luta, muitas 

lágrimas e suores derramados. Portanto, os escritos literários de autoria feminina cumprem a 

função de acompanhar esses avanços pela igualdade de gênero que caminha a passos largos, 

mas ainda sobre muitos obstáculos. Lembrando Maria Nazareth Fonseca:  

Após a independência, os ventos da liberdade sopram outros ritmos, outros 

cantos. A poesia heroica, guerreira e as lembranças dos tempos duros, ainda 

persistentes, cedem lugar a experimentações outras que incentivam o poeta a 

trilhar outras frentes de batalha. (FONSECA, 2002, p. 40) 

 Vemos, assim, que a poesia moçambicana sempre esteve à frente das discussões que 

permearam às lutas contra as desigualdades raciais, de gênero, pelo fim da colonização, das 

guerras civis e dos problemas sociais modernos que continuam acompanhando este país 

africano. E a literatura, como instrumento que reflete as condições socioculturais, sempre foi 

uma arma para propagar e combater esses diversos tipos de opressão. E, por sua vez, as vozes 
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femininas, apesar de em menor número e mais abafada no seio literário, sempre buscaram força 

e garantirem o seu lugar enquanto precursoras, seja na poesia ou prosa, e conseguiu grafar as 

vozes silenciadas de mulheres por Moçambique a fora. 

 Ora Coletiva e denunciadora, ora intimista e amorosa, as poetisas Noémia de Sousa e 

Sónia Sultuane se configuram em chamas de fogueiras que aquecem o corpo feminino, que o 

atiça e o excita, conclamando para a quebra do silêncio e o grito de desespero e alegria, que 

preenchem os peitos fartos femininos, alimentos de todos. 

 A mulher é sangue, dor e angústia, escravizada, refugiada das guerras sociais, e das suas 

próprias, mas também é corpo que chama para o amor, para o gozo e para a liberdade dos 

sentimentos doces. Somos a tristeza que se transfigura em coragem para lutar e depois em 

alegria. A mulher é poesia e combate, é lirismo e erotismo, é sangue negro que se poetisa no 

imaginar feminino. 

Esta pesquisa, por fazer um recorte e análise das produções poéticas de Noémia de Sousa 

e Sónia Sultuane, é um passo singelo dado dentro da academia, mas que esperamos torna-se 

bastante significativo, visto a importância da contribuição literária destas duas poetisas no 

cenário literário africano de Língua Portuguesa. Pausamos as discussões por aqui na certeza de 

que trabalhos vindouros estão a caminho e alinhar-se-ão a este na construção de um bom acervo 

de pesquisas sobre a Literatura Africana/Moçambicana e na esperança de que nossa 

contribuição tenha sido significativa para os estudos dos corpora aqui discutidos. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DESTINADO À POETISA SÓNIA SULTUANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviada: 07 de Dezembro de 2017 

Recebida: 10 de Janeiro de 2018 

 

Maysa – Sónia, você é um dos principais nomes da literatura moçambicana da 

contemporaneidade. Como se deu o percurso de sua escrita literária? 

Sónia Sultuane – Por razões não tão românticas, como sempre, acreditei que a poesia devia 

nascer. Foi num processo de grande sofrimento e muita solidão que se deu essa caminhada a 

que hoje podemos chamar “percurso”. Nunca imaginei que um dia diria “o meu percurso”, foi 

acontecendo. Editei “Sonhos” em 2001 e depois surgiu “Imaginar o poetizado”, depois para 

provar a mim mesma, porque era muitas vezes hostilizada como uma poeta sem qualidade (não 

vou de acordo com correntes, com influenciadores e tantos outros disparates) e também essa 

liberdade de dizer o que sinto como mulher que incomoda a alguns, publiquei o “No Colo da 

Lua”. Muito sinceramente pensei que ficaria por aí, pois gostei muito do resultado final dessa 

obra e até das críticas que recebi, mas como a poesia faz parte do meu DNA e é parte integrante 

do que sou, veio o “Roda das Encarnações”. 

Maysa – Você encontrou e/ou ainda encontra dificuldades para publicar suas obras? 

Sónia Sultuane – Graças a Deus, nunca, até porque para a minha primeira obra nem fui eu que 

procurei um Editor, entreguei o meu manuscrito ao falecido Júlio Navarro, responsável pela 

Questionário direcionado à poetisa Sónia Sultuane 

para coleta de dados destinados à pesquisa de 

Mestrado em andamento, intitulada Os percursos 

estéticos e ideológicos em Noémia de Sousa e 

Sónia Sultuane: Uma análise do eu-feminino na 

poesia moçambicana, sob orientação do Professor 

Drº Sávio Roberto Freitas, no Programa de Pós-

Graduação em Letras, da Universidade Federal da 

Paraíba, Brasil. 
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parte editorial da Associação dos Escritores Moçambicanos, para que ele lesse, mas nunca na 

perspectiva de publicar, e ele decidiu publicar, tratando ele mesmo de todo o processo da edição.  

Maysa – Como os leitores e críticos moçambicanos as recepcionam? 

Sónia Sultuane – Tenho leitores que já me acompanham desde o primeiro livro (Sonhos), e 

que continuam a comprar as minhas obras, continuam a apreciar o meu trabalho, o que parece 

então ser um bom sinal.  

Infelizmente não há muito rigor na crítica literária em Moçambique, ou melhor, há muitos 

poucos e sérios críticos nessa área e a grande maioria está afastada sem muita produção nos 

últimos anos. Aqui não se estuda com muito rigor a produção dos escritores, salvo algumas 

excepções. Em 2016 tive a grande sorte do docente universitário moçambicano Aurélio Ginja 

se interessar pela minha obra e no último ano ter produzido dois trabalhos sobre “No Colo da 

Lua” e depois sobre “Roda das Encarnações”. 

Maysa – Além do seu, vemos outros nomes femininos de destaque na literatura moçambicana 

como Tânia Tomé e Hirondina Joshua. Como você avalia essa ocupação dos espaços literários 

pelas mulheres? 

Sónia Sultuane –  Acho tão importante como outros espaços em que as mulheres devem estar 

e participar, afinal somos parte integrante também das sociedades, importantíssimas na 

construção e valorização dos países, dos continentes e do mundo em geral. 

Maysa – Você considera que as obras literárias de autoria feminina ainda possuem menos 

visibilidade do que as de autoria masculina? Se sim, por que isso persiste? 

Sónia Sultuane – Acho que sim, principalmente em África onde existe um braço de ferro 

invisível, esse direito a que o homem seja sempre o primeiro, o mais importante, o mais 

inteligente, que só ele é que tem liberdade de expressão, de escolhas. Graças a Deus que o 

mundo está a mudar e há uma consciência quase global de que as mulheres afinal não são meros 

objectos de subjugação. O lugar da mulher é uma constatação evidente no nosso meio cultural, 

profissional, económico, pois a parte social é grandemente ocupada pelas mulheres. 

Maysa – As primeiras publicações literárias em Moçambique foram norteadas por sentimentos 

nacionalistas e de afirmação identitária. Ainda podemos encontrar traços desta estética na 

literatura moçambicana da atualidade? 



100 

 

 

Sónia Sultuane – Sim, acho que sim. Às vezes “temos que nos afirmar ou reafirmar” como 

moçambicanos e sim também reafirmar ou afirmar a nossa identidade. Escrevi um poema sobre 

esse tema da identidade no meu livro “Imaginar o Poetizado”, em 2006. O poema chama-se 

“Africana”. 

Maysa – Como é (des)escrever o universo feminino de modo tão intimista e lírico? O que te 

inspira? 

Sónia Sultuane – As outras mulheres, eu mesma, que sou também tão complexa. As mulheres 

têm uma visão do mundo, delas próprias e dos sentimentos de uma forma muito peculiar e 

única, até o nosso corpo funciona tão diferente do corpo dos homens, as dores menstruais, a 

maternidade. De uma forma mais particular, acho que só é possível cantar o lírico quando nos 

deixamos encantar e ouvimos e sentimos o mundo que nos rodeia e vivemos do próximo e para 

o próximo, essa realmente é a grande beleza das mulheres é o que nos torna únicas e diferentes 

dos homens. 

Maysa – Boa parte de seus poemas revelam o lado sensual e erótico da mulher. Você considera 

que hoje as escritoras possuem mais autonomia de abordar essa temática em suas obras? 

Sónia Sultuane – Bem, acho que sim, e tem vindo a crescer o número de mulheres que 

escrevem mais esse lado sensual e erótico, mas considero que ainda somos olhadas de lado, é 

preciso ter coragem e ter os pés bem assentes no chão para defender essa visão de que o 

sensualismo e o erotismo é parte de todos nós e do nosso dia-a-dia. 

Maysa – Esses poemas eróticos podem ser vistos como transgressores dos valores 

conservadores patriarcais que ainda são impostos ao corpo feminino? 

Sónia Sultuane – Podem, não. Ainda são vistos por muitos assim, tudo que não nos é dado e 

ensinado com liberdade, sem preconceitos é assim, vira tabu. Quando as sociedades nos 

ensinarem a amar mais os outros, o nosso corpo, o sagrado que é sermos “sensuais” e “eróticos” 

sem vergonha, sem estigmas, o mundo será um lugar lindo, cheio de poesia e amor. 

Maysa – Sónia, você é uma mulher mulçumana. Em algum momento os dogmas de sua religião 

foram empecilhos para a sua escrita literária? 

Sónia Sultuane - Eu sou muçulmana e acredito em Allah profundamente. Acredito que tudo que 

sou, matéria, mente, alma, sentimentos foi porque Deus me deu essas capacidades, daí se sou 

um Ser de Deus e se temo a Deus, todo o meu eu está em harmonia e sintonia com os princípios 

fundamentais não só do meu Deus, mas também dos Deuses de todos os Homens.  
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Maysa – Sónia, este ano tivemos o primeiro lançamento de um livro seu no Brasil, a sua mais 

recente publicação Roda das Encarnações. O que os leitores brasileiros irão encontrar em suas 

páginas? 

Sónia Sultuane – Roda das encarnações é o livro mais profundo que escrevi, estou 

profundamente despida e consciente desse facto. Sentirão a minha dor, o meu perdão, o meu 

acreditar no amor, a  minha esperança de vida, a minha gratidão, encontrarão a minha morte, 

mas também encontrarão a minha renascença. 

Maysa – Previsão de quando virá novamente ao Brasil? 

Sónia Sultuane –  Se Deus quiser, este ano (2018).  

Maysa – Por último, gostaria de agradecer a disponibilidade, carinho e atenção com os quais 

você sempre me atende. Também gostaria de agradecer pela sua escrita, que é de uma 

sensibilidade e grandeza literária imensuráveis. Pesquisar a sua obra (e a de Nóemia de Sousa) 

foi um deleite nesses quase 2 anos de pesquisa, uma oportunidade única que agradecerei 

infinitamente aos deuses por terem me proporcionado. Espero que um dia possamos nos 

conhecer pessoalmente em terras moçambicanas ou quando de uma visita sua no Brasil. 

Você gostaria de fazer mais alguma consideração? 

Sónia Sultuane –  Maysa desejo-te os maiores sucessos na tua vida vindoura, estarei sempre e 

profundamente grata pelos dois anos que dedicaste a estudar a minha obra. Ao reconhecimento 

do meu trabalho, do meu nome, e principalmente por teres dado espaço a Moçambique e 

partilhar a literatura que se faz no meu país. Estarei sempre aqui disponível. Um grande beijinho 

e bem- hajas. 

Maysa – Mais uma vez gratidão. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim do Brasil. 

 

João Pessoa, 07 de Dezembro de 2017. 


