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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar as diferentes representações da 
mulher ao longo do romance A Confissão da Leoa, de Mia Couto. O livro conta a 
história de ataques de leões que ocorreram na aldeia de Kulumani, norte de 

Moçambique, presenciados pelo próprio autor. O presente estudo consistiu na 
localização e recolha dos diferentes momentos em que a vida feminina era o foco. 
Partindo desse material, analisou-se os motivos e repercussões de tais imagens. 
Primeiramente buscou-se tratar de elementos importantes da história moçambicana, por 
entender que é uma parte importante para compreender o livro e a literatura como um 
todo. Depois se centrou na situação da mulher no país, percebendo como ela é vista pela 
tradição e costumes, pois tal comparação é fundamental para compreender o romance. 
Encerra o trabalho a análise propriamente dita das representações femininas retiradas da 
obra. Pode-se concluir que muitos dos relatos presentes em A Confissão da Leoa 
relacionam-se à forma como a mulher tradicionalmente era vista e tratada, sendo poucos 
os momentos que mostram alguma mudança nesse paradigma. 
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1.  Introdução 

 

A Confissão da Leoa é um livro sobre a condição da mulher. Compreender o papel 

desempenhado  pela  mulher  na  literatura  é  importante,  na  medida  em  que  acaba  

por representar a forma como ela é vista na sociedade. 

Esta obra é uma tentativa (muito bem sucedida, por sinal) de Mia Couto de 

colocaressa temática em evidência. O autor retrata a condição histórica e social das 

mulheres rurais em Moçambique. Baseando-se em um fato presenciado por ele, ataques 

de leões no norte de Moçambique, criou um romance que denuncia  o sistema de 

patriarcado, que condena as mulheres a uma situação de submissão. Narrado em 

primeira pessoa por duas personagens, Mariamar e Arcanjo Baleiro, o livro mostra a 
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vida sofrida que a mulher enfrenta todos os dias. A prosa poética e a recriação da 

linguagem estão presentes neste livro, assim como em outras obras do escritor. 

António Emílio Leite Couto, conhecido como Mia Couto, nasceu em 5 de julho de 1955 

na cidade de Beira, província de Sofala, em Moçambique. Em 1971, ao mudar-se para a 

cidade Lourenço Marques, entra em contato com a ideologia da FRELIMO, que passa a 

seguir até o período pós-independência. Tem diversas obras publicadas de poesia, 

contos, crônicas, romances, ensaios. Seus livros foram publicados em mais de 20 países, 

sendo traduzidos para várias línguas. O romance Terra Sonâmbula é considerado um 

dos dez melhores livros africanos do século XX. É ganhador de diversos prêmios 

literários, entre eles o Prêmio Camões 2013, o mais prestigioso da língua portuguesa. É 

membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. De maneira geral, o autor 

retrata em sua obra Moçambique, buscando uma identidade ainda em construção. É 

recorrente a representação da história e da realidade do país, com seus mitos, lendas. 
 

A situação da mulher na África é fortemente relacionada à cultura, que 

tradicionalmente trata-a como inferior, deixando-a subjugada. Por isso, para entender 

melhor sua posição, é imprescindível perceber seu papel ao longo da história, para ver 

como o presente se relaciona com o passado. 
 

Moçambique, oficialmente República de Moçambique, é um país africano 

situado na costa sudeste. Possui uma área aproximada de 799.380 km² e uma população 

de 24,5 milhões de pessoas (PNUD, 2013). O país é dividido em 11 províncias, 

contando a capital Cidade de Maputo, que possui o estatuto de província. 
 

Moçambique foi descoberto pelos portugueses em 1498, mas acredita-se que 

desde o período paleolítico a região fosse povoada. Desde 1697, depois de tentativas de 

exploração de ouro e marfim, o tráfico de escravos tornou-se a principal atividade 

portuguesa na colônia. As Conferências de Berlim, em 1885, obrigaram Portugal a 

colonizar todo o país, caso contrário perderiam seu território. Só a partir desse momento 

que ocorreu uma ocupação militar, levando a uma verdadeira administração colonial. 

Na década de 60, com o país sofrendo diversos problemas, surgiu a FRELIMO (Frente 

de Libertação de Moçambique). Em 1964 inicia-se a luta armada, que dura até 1975, 

quando foi consolidada a independência. Samora Machel, líder da FRELIMO, foi o 

primeiro presidente. A segunda guerra colonial (guerra civil) começa no final da década 



 

 
 

de 70 quando a RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana) passa a combater o 

governo da FRELIMO. Na década de 90, o então presidente Joaquim Chissiano realiza 

negociações que levam à paz no país. Atualmente o país ainda encontra diversos 

problemas, Quase 70% da população vive no campo e 80% vive na pobreza grave 

(PNUD, 2013). Nesse contexto, a literatura tenta encontrar a identidade desse povo, que 

há pouco tempo vive sem presença de guerras. 

2.  A mulher em Moçambique 

 

A situação da mulher em Moçambique é complicada. Na sociedade tradicional, 

ela sempre foi tratada como inferior. Tanto na sociedade patrilinear, como na 

matrilinear, as mulheres pertenciam aos homens, ou da família do pai e do marido, ou 

da mãe. . Barbara Isaacmam e June Stefhan (1984, p. 11) argumentam, em A mulher 

moçambicana no processo de libertação, que “Segundo a lei consuetudinária as 

mulheres não eram pessoas no sentido legal. Não podiam, por exemplo, comparecer nos 

tribunais, tendo sempre de ser representadas pelo seu tutor masculino.”. 
 

Além de não serem consideradas pessoas e não terem direito à fala, as mulheres 

eram mercadorias graças a duas características principais: sua força de trabalho, que 

poderia ser utilizada pelos seus “donos”, e sua capacidade procriadora, na medida em 

que criaria novos seres para o trabalho. Por isso a existência do lobolo, quantia paga à 

família da mulher, para assegurar o controle do potencial produtivo e reprodutivo. A 

partir do momento em que o homem paga o lobolo à linhagem da mulher, ela e seus 

filhos passam a ser propriedades da família do marido. 
 

Essa venda da mulher acarreta grandes problemas, entre eles a dificuldade de 

dissolução da união, pois 

 
 

Na medida em que a família da esposa teria que devolver o lobolo em 
caso de divórcio, exercia-se nela uma grande pressão para que 
permanecesse com o marido. (...) Por isso, mesmo quando a mulher 
era maltratada ou espancada regularmente pelo marido ou pela família 
dele, o conselho dos pais era sempre que devia permanecer em casa 
do marido e suportar isso. (ISAACMAM; STEFHAN, 1984, p.13) 

 
 
Ou seja, a família não conseguiria reembolsar o lobolo ao marido e depois também não 

conseguiria vender algo (mulher) que já teria sido “usado” por outro. Graças a esse 



 

 
 

pensamento, as mulheres não tinham grande apoio da família para a separação, sempre 

aconselhadas a aceitar tudo e obedecer sempre. 
 

Com o domínio português a situação da mulher só piorou, pois além de todas as 

restrições e submissões que já sofria, somou-se o trabalho forçado, além de trabalharem 

para o sustento de suas famílias também deviam trabalho aos portugueses. 
 

Outro grande agravante foi a exploração sexual por parte dos colonialistas. Esses 

crimes aumentavam a opressão das mulheres. Elas eram constantemente violadas, não 

importando se eram crianças, jovens, casadas. Com a chegada das tropas portuguesas 

(na época da guerra colonial) piorou já que eles não respeitavam nada, retiravam as 

mulheres à força de suas casas mesmo na presença de seus maridos. 
 

As mulheres sempre participaram da resistência à dominação portuguesa. No 

início da luta de libertação, elas ajudavam no transporte, na alimentação. Aos poucos, 

foram entrando na luta armada, criou-se o Destacamento Feminino (DF), parte do 

exército da FRELIMO. Sendo, então, a questão da emancipação da mulher uma das 

questões centrais da revolução. 
 

Samora Machel (1982, p. 18) diz que a mulher “aparece como o ser mais 

oprimido, mais humilhado, mais explorado. Ela é explorada até pelo explorado, batida 

pelo homem rasgado pela palmatória, humilhada pelo homem esmagado pela bota do 

patrão e do colono.”. 
 
Assim, como o ser que mais sofre, sua causa não deve ser deixada de lado, pois faz 

parte e é essencial para a criação de um mundo diferente. Relata também que é falso 

dizer que a mulher não sente necessidade de se libertar, pois “a dominação exercida pela 

sociedade, asfixiando-lhes a iniciativa, impede-lhes frequentemente de exprimirem as 

suas aspirações.” (MACHEL, 1982, p. 19). 
 

A Constituição da República Popular de Moçambique foi construída 

integralmente pela FRELIMO logo após a independência. Ela trata em vários artigos da 

igualdade entre os sexos e da necessidade de emancipação da mulher. Mesmo estando 

previsto em lei a igualdade, as mulheres permanecem enfrentando diversos problemas. 
 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 2013 (PNUD, 2013), do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em algumas áreas as diferenças 

entre homens e mulheres ainda são grandes. Apenas 1,5 % das mulheres com 25 anos 



 

 
 

ou mais tem o ensino secundário, enquanto para o sexo masculino é de 6,0%. 

Mostrando que os homens ainda têm mais acesso à educação. As mulheres estão 

também muito mais sujeitas ao HIV, já que a taxa 
 
1 de 8,6 para o sexo feminino, enquanto para o sexo masculino é de 3,1.  

 

 Mulher em A Confissão da Leoa  

 

A Confissão da Leoa recebeu sua edição brasileira em 2012, pela Companhia das 

Letras. O livro inicia com uma explicação inicial, em que Mia Couto conta que a 

história é baseada em fatos reais que presenciou em 2008. O livro é composto por 16 

capítulos. É narrado em primeira pessoa (Mariamar e Arcanjo Baleiro). 
 

O provérbio utilizado na epígrafe do livro é importante: "Até que os leões 

inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas 

de caça." (COUTO, 2012, p.9). Fica claro, e esse é o ponto deste trabalho, que se 

tratando de homem e mulher, o que ganha foco historicamente sempre foi o primeiro. É 

sob seu olhar que as histórias são contadas. As mulheres sempre tiveram muitas coisas a 

contar, mas sua voz é silenciada e esquecida. Ao tratar da situação da mulher, como Mia 

Couto faz em A Confissão da Leoa, essa voz aparece e, por mais que seja um homem a 

contar, as histórias de sofrimento, amor,  

violência, sonhos acabam invertendo esse paradigma de silenciamento. Elas falam 

através da narrativa, mostrando a todos seu lado do mundo. 
 

O romance em análise inicia da seguinte forma: "Deus já foi mulher." (COUTO, 

2012, p.13). A explicação para tal afirmação estaria na lenda da criação do mundo, em 

que Deus antes de abandonar sua criação e ser chamado de Nungu, o Senhor do 

Universo, era como as mães, por isso já foi mulher. Essa aproximação com o papel 

feminino mostra a importância que já foi concebida à mulher. 
 

Outro papel importante das mulheres seria a formação do céu, que nunca está 

acabado, pois "São as mulheres que, desde há milênios, vão tecendo esse infinito véu. 

Quando seus ventres se arredondam, uma porção do céu fica acrescentada." (COUTO, 

2012, p.13). Segundo Mariamar, essa seria a razão pela qual Hanifa Assulua, sua mãe, 

olhava tanto o céu durante o enterro de sua filha Silência, porque sabia que agora, com a 

morte de sua filha, uma parte do firmamento deixou de existir. 
 



 

 
 

As mulheres de Kulumani são detentoras de segredos que os homens 

desconhecem, fazendo-as donas de conhecimentos que eles não podem ter. Um exemplo 

é que assim como no ventre as crianças mudam de posição, o mesmo aconteceria com 

os mortos na noite do seu enterro. Então, "Por essa razão, que Genito desconhecia, 

Hanifa recusou leito e travesseiro. Estendida no solo, ficou escutando a terra. Não 

tardaria que a filha se fizesse sentir." (COUTO, 2012, p.18). Nesses momentos as 

mulheres consideram-se mais fortes que os homens, pois é a elas que é reservado esse 

tipo de conhecimento. São elas também, na grande maioria das vezes, as responsáveis 

pelos relatos e conselhos. 
 

Nas últimas páginas do romance, quando está assistindo à despedida de 

Mariamar e 
 
Hanifa, Arcanjo Baleiro se emociona e conclui: “Naquele momento estou rodeado de 

deusas. 
 
De um e do outro lado da despedida, naquele rasgar de mundos, são mulheres que 

costuram a minha rasgada história.” (COUTO, 2012, p.250). Neste trecho é presente a 

comparação com as deusas, que ocorre em outros momentos da narrativa. A vida de 

todos os homens é repleta de mulheres, mas quase sempre não se dá valor a elas. 
 

A mulher assume muitos papéis. É mãe, esposa, filha. Não importando a posição 

que esteja algo infelizmente a acompanha: o sofrimento. Uma fala de Silência 

representa isso: 
 
“Não queira crescer, mana, não queira ser mulher.” (COUTO, 2012, p.125). 
 

Em uma conversa, em que pai e mãe dialogam sobre a chegada do caçador em 

Kulumani e o risco de Mariamar ir embora com ele, Genito fala "- Prefere que 

Mariamar seja morta por leões? A mulher não respondeu. Preferir não era um verbo 

feito para ela. Quem nunca aprendeu a querer como pode preferir?" (COUTO, 2012, 

p.24). Essa passagem demonstra que as mulheres são educadas para obedecerem, não 

lhes restando alternativa. Elas 
 
não aprendem a dar opinião, a perceber o que desejam, por isso acabam apenas 

obedecendo, submetendo-se a tudo, para elas é a única opção. 
 

Os costumes da terra, crenças, tradições acabam por tratar o homem com toda a 

superioridade, sobrando à mulher viver submissa. Então, “É aceite, de forma geral, tanto 

pelo marido como pela mulher, a opinião de que é o marido que dirige a casa e que a 



 

 
 

esposa lhe deve obedecer.” (ISAACMAM; STEFHAN, 1984, p.54). Mais de 35 anos da 

independência do país já se passaram, mas práticas como essas ainda são vistas e aceitas 

pela comunidade, pois modificar essa visão só seria possível através de um forte 

trabalho de conscientização sob aspectos da tradição africana, que coloca a mulher em 

um lugar desprestigiado. 
 

A violência em suas mais diferenças formas é fortemente representada em A 

Confissão da Leoa. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002), violência é 

o uso intencional da força física ou do poder, concretizado ou não, que resulte em 

morte, lesão, abalo psicológico ou qualquer tipo de privação. Os principais tipos de 

violência praticados contra a mulher são a física, sexual e psicológica. 
 

Segundo o governo de Moçambique (2008, p.8), em seu Plano Nacional de 

Acção para Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher, os atos de violência 

mais comuns são 

 
 

[...] as ofensas corporais voluntárias simples (esbofetear, pontapear, 
morder ou esmurrar), outras ofensas qualificadas (espancamentos que 
resulte em sangramento) e ameaças à integridade física. A principal 
forma de violência sexual no país é ser forçado a ter uma relação 
sexual com qualquer parceiro (estupro, assedio sexual, sucessor do 
falecido). Por sua vez, violência psicológica é tida como a que mais 
ocorre no país, pois que antes de ocorrência de qualquer uma das duas 
violências anteriormente citadas, ocorre primeiro a violência 
psicológica. 

 
 
Em 2007, segundo o mesmo plano feito pelo governo, quase oito mil mulheres foram 

vítimas de algum tipo de violência doméstica. Mas este dado acaba por não representar 

a realidade do país, porque, na grande maioria dos casos, as vítimas não apresentam 

qualquer queixa à justiça. 
 

A violência sexual é uma das causas principais de todo o sofrimento vivenciado 

pelas mulheres. São abusadas por pais, autoridades, por um grupo de homens. As 

consequências de tais atos têm importância significativa na obra, já que é por serem 

estupradas que o presente acontece daquela maneira (falta de relação com o pai, 

possível infertilidade, última morte pelo leão, falta de confiança na autoridade policial). 
 

A polícia, pela sua posição de poder, acaba também praticando de tal crime. 

Maliqueto Proprio, em A Confissão da Leoa, é o personagem que tenta abusar de 



 

 
 

Mariamar por duas vezes, mostrando que para ele tal ato não era considerado errado. 

Muitos homens acreditam que o corpo feminino pode pertencer a qualquer um, não 

dando valor à mulher. Os estupros são baseados na satisfação sexual masculina, sem a 

mínima preocupação com a destruição da vida da vítima. O policial Maliqueto Próprio, 

portanto, é um dos personagens que vê o corpo da mulher como sua propriedade, como 

se pudesse usá-lo à vontade. Utiliza de seu poder para conseguir o que almeja. Em 

nenhum dos dois momentos ele consegue concretizar o ato, ou pela chegada de um 

terceiro na cena (Arcanjo), ou pela luta que a moça trava com ele. 
 

Mariamar consegue se defender e impedir a atrocidade, mas a maioria das 

mulheres não consegue. Foi o que aconteceu com Tandi, a empregada do administrador 

e de Naftalinda. O abuso por parte de 12 jovens e suas consequências são tão 

mascarados que Florindo fala que sua empregada Tandi está incomodada, mas sua 

esposa estava decidida a lutar contra os homens que lhe fizeram mal. Ela explica para o 

caçador Arcanjo e para o escritor, "Só para que fique claro: incomodada quer dizer 

atacada, quase morta. E não foram os leões que o fizeram. A maior ameaça, em 

Kulumani, não são as feras do mato. Tenham cuidado, meus amigos, tenham muito 

cuidado." (COUTO, 2012, p.98). No trecho selecionado, além de iniciar uma explicação 

sobre o episódio envolvendo Tandi, ela retrata algo que é comum em sua fala: os 

verdadeiros inimigos da aldeia não são os leões, e sim os homens. A empregada acabou 

sendo a última vítima dos leões, pois “Depois de ser violada, a moça tinha-se convertido 

num vashilo, um desses seres sonâmbulos que atravessam as noites. Assim, exposta e 

solitária, ela se entregou à voracidade dos leões. Tandi tinha-se suicidado.” 
 
(COUTO, 2012, p.175). Os leões apenas terminaram com o sofrimento que os homens 

começaram. 
 

Mariamar acreditava-se infértil, e isso em Kulumani era um grande problema. 

Segundo a narradora, 

 
 

Não foram os castigos físicos que me fizeram estéril. Essa era a 
versão adocicada inventada por minha mãe. O crime foi outro: durante 
anos, meu pai, Genito Mpepe, abusou das filhas. Primeiro aconteceu 
com Silência. Minha irmã sofreu calada, sem partilhar esse terrível 
segredo. Assim que me despontaram os seios, fui eu a vítima. (...) Já 
bem bebido, entrava no nosso quarto e o pesadelo começava. O 
inacreditável era que, no momento da violação, eu me exilava de mim, 
incapaz de ser aquela que ali estava, por baixo do corpo suado do meu 
pai.” (COUTO, 2012, p.187) 



 

 
 

 
 
O abuso do pai começava cedo e tais atos acabaram traumatizando as filhas e sempre 

têm muitas conseqüências futuras. Hanifa Assulua, a mãe, tentava negar, mas quando 

não foi mais possível espancou sua filha, transferindo para ela a culpa que era de seu 

marido e de toda uma cultura que aceitava tal crime. 
 

São muitas as restrições para o público feminino. Após ficar viúva, a família do 

homem pode pegar todas as propriedades, pois elas não pertenceriam à mulher e nem 

aos filhos. Tais atos pela lei do país não seriam permitidos, mas, assim como várias 

outras práticas, a tradição acaba passando por cima da constituição. Hanifa sabe que 

isso pode acontecer com sua família. "Não quero mais aqui nenhum dos seus familiares. 

Correm hoje para as condolências. Amanhã, quando eu ficar viúva, correrão mais 

depressa para me roubarem tudo." (COUTO, 2012, p.23). 
 

Hanifa é uma personagem que durante todo o romance reafirma que as mulheres 

não são consideradas pessoas, que já estão mortas. "Nós todas, mulheres, há muito que 

fomos enterradas. Seu pai me enterrou; sua avó, sua bisavó, todas foram sepultadas 

vivas." (COUTO, 2012, p.43). Mostrando que são os homens que realizam essas mortes, 

pois agem como seus costumes mandam, colocando a mulher sempre em condição de 

inferioridade. 
 

As mulheres não participam de muitos rituais, sendo aceita só a presença 

masculina. Depois da morte de Silência, ficamos sabendo que houve algum ritual em 

sua casa, mas que Mariamar (a irmã) e Hanifa (a mãe) não puderam fazer parte. A 

narradora diz, "Na noite anterior, em nossa casa a ordem tinha sido ditada: as mulheres 

permaneceriam enclausuradas, longe dos que iriam chegar. Mais uma vez nós éramos 

excluídas, apartadas, apagadas." (COUTO, 2012, p.43). 
 

Outro problema que as mulheres enfrentam e que é retratado implicitamente na 

obra é a falta do acesso à educação formal. Mariamar sabia escrever, e por isso "Em 

Kulumani, muitos de admiram da minha habilidade em escrever. Numa terra em que a 

maioria é analfabeta, causa estranheza que seja exatamente uma mulher que domina a 

escrita." (COUTO, 2012, p.87). A menina aprendeu o dom das palavras com o avô, que 

ia lhe ensinando as letras através de prêmios que trazia das caçadas (que deixava sempre 

com um papel com a letra escrita). E foi através da escrita que Mariamar se fortaleceu, 



 

 
 

"Num mundo de homens e caçadores, a palavra foi a minha primeira arma." (COUTO, 

2012, p.89). 
 

Maria Henrique Cândido (2009), ao analisar o trabalho rural feminino em 

Moçambique, afirma que trabalho da mulher é considerado invisível, pois está 

relacionado à agricultura familiar e ao trabalho doméstico. Ou seja, “para as mulheres 

que trabalham (...), seu trabalho é considerado de “ajuda” ao marido. Primeiramente, 

pode-se dizer que o trabalho delas é invisível, não tem valor de trabalho; segundo, 

porque elas não detêm a posse legal da terra” (CÂNDIDO, 2009, p.100). 
 

As mulheres são obrigadas a trabalhar durante todo o dia, cuidando das 

machambas (terreno agrícola), dos filhos, da casa, da alimentação. Realizam tarefas 

difíceis e pesadas, pois culturalmente a elas estavam destinadas tais ações. Hanifa 

Assulua é uma personagem que, ciente de tanto trabalho a que é submetida, consegue 

queixar-se, mas sempre realizando tudo. Mariamar conta que "Todas as madrugadas a 

nossa mãe se antecipava ao Sol: colhia lenha, buscava água, acendia o fogo, preparava o 

comer, laborava na machamba, avivava o barro, tudo isso ela fazia sozinha." (COUTO, 

2012, p.22). Ou seja, não eram tarefas fáceis e os homens não as ajudavam, não 

importando o que acontecesse. 
 

No enterro de Tandi, Naftalinda, mesmo muito abalada, fala com exaltação para 

todas as mulheres ali presentes: “Os leões cercando a aldeia e os homens continuam a 

mandar as mulheres vigiarem as machambas, continuam a mandar as filhas e as esposas 

coletar lenha e água de madrugada. Quando é que dizemos que não? Quando já não 

restar nenhuma de nós?” 
 
(COUTO, 2012, p.195). Ela questiona o fato de os homens não mudarem suas atitudes 

mesmo com o perigo e os ataques dos leões, sempre a mulheres. Ela espera revolta das 

outras, mas isso não ocorre. 

 

4.  Conclusão 
 
 

Percebe-se que a condição feminina em Moçambique é preocupante, já que a 

mulher ainda é submetida a diversas práticas que a deixam em uma posição de 

inferioridade. Mesmo com a independência do país e com a modernização, sua 

submissão é defendida por muitos, e justificada por uma tradição que sempre a deixou 



 

 
 

subjugada. Muitas das representações encontradas no romance assemelham-se ao 

relatado como fruto da tradição seguida em Moçambique. 
 

As discussões referentes à situação da mulher são mais comuns nos capítulos em 

que quem narra é Mariamar, pois acabam expressando como ela vive e como sua 

família é. Mariamar, Hanifa Assulua (mãe da personagem principal) e Naftalinda são as 

personagens que mais discutem o papel feminino na obra. 
 

São poucas as atitudes de contestação presentes no livro. A maioria delas 

pertencem à primeira-dama Naftalinda, que consegue não se calar e ir contra a cultura 

que acaba por matar muitas mulheres. Hanifa também é uma personagem forte. Através 

de sua fala conhecemos muitas dificuldades encontradas pelas mulheres. O final do 

livro é marcado por sua confissão, a confissão da leoa. Hanifa era um dos animais que 

atacavam na região, possivelmente para acabar com o sofrimento feminino. Sua 

principal diferença de Naftalinda é que a mãe de Mariamar tem consciência, assim 

como a outra, de tudo que sofre, mas não consegue romper com os costumes. 
 

Mariamar sofreu muito, assim como todas as mulheres, por sua condição. Foi 

violada, sofreu outras tentativas de abuso, não conseguiu viver o amor. Sua briga com o 

policial Maliqueto Proprio é significativa na medida em que não só defende seu corpo, 

mas também vai contra todos os costumes da aldeia que permitiam tal ato. A narradora 

tem, ao final do romance, a oportunidade de sair de Kulumani para tentar ser feliz. 

 
O caçador Arcanjo Baleiro é a personagem masculina que mais retrata as mulheres de 

uma maneira positiva. Ao relacionar-se com as mulheres de Kulumani conclui que  está 

cercado de deusas. 

Mais importante do que representar uma drástica transformação na aldeia, o autor 

denuncia o que realmente acontece, para que assim, partindo da análise da realidade, 

possam ser elaboradas mudanças. Uma epígrafe, já no final do livro, é significativa 

nesse assunto. Um provérbio africano diz “Quando as teias de aranha se juntam elas 

podem amarrar um leão.” (COUTO, 2012, p.231), então, fica o desejo de que, unindo-

se, todas as mulheres possam vencer os leões que as aprisionam e matam. 
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