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RESUMO: O romance A Confissão da leoa, de Mia Couto, discorre sobre ataques de leões que 

aterrorizam Kulumani, uma aldeia moçambicana, os quais têm vitimado principalmente mulheres. No 

entanto, a narrativa não é uma história de caçadas, uma vez que o autor utiliza os leões como metáfora 

para denunciar os discursos de poder que regem aquela sociedade e que se refletem, sobretudo, na vida 

das mulheres. A narrativa é centrada na família Mpepe, formada pelo patriarca Genito, a mãe Hanifa 

Assulua e as filhas Silência e Mariamar, mulheres que têm suas vidas marcadas pela opressão e pela 

violência produzida dentro do sistema patriarcal. Essas personagens são caracterizadas pela 

subalternidade e sofrem o estigma da mulher pós-colonial que foi duplamente marginalizada, relegada 

ao serviço do homem e ao silêncio. Este trabalho objetiva analisar o discurso pós-colonial e patriarcal 

na construção de algumas personagens femininas do romance, sendo elas: Silência, Hanifa e 

Mariamar, tendo como aparato teórico a Crítica Pós-colonial e a Crítica Feminista, a partir de leituras 

de Lúcia Ozana Zolin, Ana Luiza Amaral e Ana Gabriela Macedo, Gayatri Spivak, Thomas Bonicci. 
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1 Introdução 

O moçambicano Mia Couto é considerado um dos mais importantes escritores da 

literatura de língua portuguesa da atualidade. Com uma bibliografia que conta com trinta 

títulos (entre poesias, contos, crônicas e romances), o escritor já foi agraciado com vários 

prêmios e é lido em mais de vinte e dois países, tendo sua obra traduzida em diversos 

idiomas. Em 2012 publicou A confissão da leoa, romance escolhido para este trabalho e que 

foi inspirado numa história real, vivenciada pelo autor em 2008.  

Mia Couto explica3 que a história por trás do romance começou quando um grupo de 

jovens enviados pela Impacto (empresa de projetos e estudos ambientais onde o escritor atua 

como biólogo) trabalhava como oficiais ambientais no norte de Moçambique. Na época, 

começou a ocorrer ataques de leões a pessoas e, diante da necessidade de proteger os 

trabalhadores e os moradores da região, foram contratados dois caçadores que se descolaram 

de Maputo, capital de Moçambique, para o povoado de Palma, onde estavam ocorrendo os 
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ataques. Passados alguns meses, os leões assassinos foram abatidos, mas o número de mortes 

resultante dos ataques chegara a vinte e seis. Desse total, vinte e quatro vítimas eram do sexo 

feminino. 

 

Os leões cercando a aldeia e os homens continuam a mandar as mulheres 

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

lenha e água de madrugada. Quando é que dizem não? Quando já não restar 

nenhuma de nós? (COUTO, 2012, p. 195) 

 

A narrativa revela que esse fato ocorria devido à tradição local de divisão de tarefas 

dos habitantes da aldeia que designava às mulheres os cuidados com as machambas 

(lavouras), a manutenção das capoeiras, a cata da lenha e o abastecimento de água, o que as 

expunha como alvo fácil para os leões famintos. A violência dessa experiência, segundo Mia 

Couto (2013)4, o teria marcado para sempre e, talvez, a inquietação provocada por essa 

vivência o tenha motivado a escrever esse romance que é considerado pela crítica uma das 

suas melhores obras.  

 Ao ler essa obra, nos deparamos com uma escrita socialmente engajada, que 

denuncia os discursos de poder que permeiam a aldeia de Kulumani, em especial a vida das 

mulheres desse lugar. Para Foucault (2013, p. 08) “em toda sociedade a produção do discurso 

é controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que 

tem por função conjurar seus poderes e perigos”. O discurso patriarcal e o pós-colonial são 

responsáveis pela perpetuação de práticas ancestrais de opressão social e sexual. Atentando 

para as personagens femininas, membros da família em torno da qual se desenvolve a trama, 

Hanifa Assulua, Silência e Mariamar, notamos que as três são vítimas da opressão de 

diferentes formas. No romance, a história da caçada aos leões é colocada em segundo plano, 

pois nessa narrativa a figura do leão é transformada em metáfora do patriarcalismo, um 

sistema injusto e opressor que vitima não só as mulheres de Kulumani, mas as de todo o 

mundo.  

O romance é narrado em primeira pessoa, alternadamente entre dois protagonistas, 

Mariamar e Arcanjo Baleiro, o caçador, e tem como tema a vida das mulheres de Kulumani. 
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Essas histórias de vida vão sendo contadas por Mariamar, enquanto ela conta também sua 

própria história, o que faz com que a personagem tenha consciência de sua condição de 

subjugada, mas que também seja capaz de empreender mudanças em relação ao seu estado de 

vítima de um modelo social opressor.  

 

2 Uma corrente, dois cadeados 

Ao ler A confissão da leoa (2012), nos deparamos com um texto de denúncia de 

diversas relações de poder dentro de uma sociedade fictícia, a aldeia de Kulumani, 

principalmente no que concerne à ideologia patriarcal e à pós-colonial. Essas relações de 

poder se manifestam dentro dessa sociedade, e, sobretudo, se concretizam em forma de 

violência contra as mulheres. 

Para Bonnici (2009), a mulher, das sociedades pós-coloniais, foi duplamente 

colonizada. O autor aponta uma estreita relação entre os estudos da crítica literária feminista e 

os estudos pós-coloniais devido à analogia entre “patriarcalismo/feminismo e 

metrópole/colônia ou colonizador/colonizado” e afirma que o “objetivo dos discursos pós-

coloniais e do feminismo é a integração da mulher marginalizada à sociedade”. As forças 

políticas e ideológicas e o controle social estão embutidos no discurso social e no texto 

literário. A partir do discurso propagado pela ideologia colonialista, “gerações de europeus se 

convenciam de sua superioridade cultural e intelectual diante da nudez ameríndia”, enquanto 

que na ideologia patriarcal gerações de homens, de qualquer origem, não discutiam a crença 

em sua superioridade em relação às mulheres (BONNICI, 2000, p. 15-16). Spivak (2010, p. 

67) afirma que “se, no contexto de produção colonial, o sujeito subalterno não tem história 

nem pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na 

obscuridade.” A escrita pós-colonial, ao suscitar uma reflexão sobre os processos de 

dominação, aproxima o feminismo do pós-colonialismo, posto que ambos repensam as 

estruturas de poder e analisam a relação opressor/oprimido (BONNICI 2009, p. 257). 

O sistema colonial, ao servir o interesse hegemônico europeu (branco, cristão e 

patriarcal), negava direitos civis aos povos nativos e, em especial, às mulheres. Elas tiveram 

suas vidas desestruturadas, principalmente no que diz respeito ao regime de trabalho, à 

escravidão, à violência sexual, à super-sexualização de seus corpos, o que corroborava com 



 

sua violação. Mesmo as feministas europeias que viajavam ao continente africano 

fomentavam esse discurso ao descrever africanas e indianas como dependentes dos homens e 

que, por isso, precisavam dos ditames culturais europeus e do cristianismo para se redimirem 

(BONNICI, 2007).  

Segundo Zolin (2009), interessa à crítica literária feminista interferir na ordem social e 

descontruir essas estruturas. Se, por um lado, essa vertente busca despertar um olhar crítico no 

leitor sobre o modo como fora concebida a construção das personagens, marcadas pela 

diferença de gênero, ela também visa divulgar o posicionamento crítico por parte dos autores. 

Assim, a crítica feminista tem buscado discutir o papel relegado à mulher na sociedade e, 

concomitantemente, os reflexos desses preceitos na produção literária. 

Mia Couto diz: “creio que continuo escrevendo sobre aqueles a quem a vida atirou 

para a margem5”, revelando a sua posição de autor consciente da situação de muitas mulheres 

moçambicanas e demonstra isso ao longo de sua obra em contos, romances e ensaios ao 

inscrever personagens femininas que sofrem com a opressão ou com a violência doméstica. 

Ainda em A confissão da leoa o autor chama atenção para a pobreza e a baixa escolaridade, 

fatores que colaboram para a manutenção e perpetuação de modelos sociais fortemente 

machistas. A cultura androcêntrica se refere a um sistema de pensamento constituído a partir 

de valores e identidade masculinos, onde a mulher é vista como um desvio ao padrão, posta à 

margem, tomando o masculino por referência (AMARAL; MACEDO, 2005). 

O autor se posiciona sobre o tema também de modo extraliterário em entrevistas e em 

conferências nos eventos de que participa. “Algo me diz que ela [a mulher] não sofre dos 

mesmos receios sobre um futuro dominado pelo homem. Na realidade, ela está vivendo isso 

no presente” (COUTO, 2011, p 137). O escritor mostra que não é alheio à dominação à qual 

as mulheres são submetidas, dominação que, por vezes, é manifestada sob a forma de 

violência sobre elas: “Nós temos níveis altíssimos de violência doméstica, e em particular, de 

violência contra a mulher. Mas esse assunto parece ser preocupação de poucos” (p. 141). 

Aqui, a fala do escritor assume um tom de denúncia quanto à invisibilidade dos crimes contra 

as mulheres, o que também é evidenciado no seu romance quando algumas personagens 

femininas são expostas a situações de violência, que acabam minimizadas pelo contexto, ou 
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mesmo toleradas pela sociedade devido à proximidade parental entre o agressor e a vítima. 

Sobre a proximidade entre a ficção e a realidade vivida pelas mulheres moçambicanas, 

reforçamos com a fala de Couto (2011, p. 138): 

 
A nossa sociedade vive em permanente e generalizado estado de violência 

contra a mulher. Essa violência é silenciosa (eu preferia dizer que é 

silenciada) por razões de um alargado compadrio machista. Os níveis de 

agressão doméstica são enormes, os casos de violação são inadmissíveis, a 

violência contra viúvas já foi reportada em livro, a violência contra mulheres 

idosas acusadas de feitiçaria e, por isso, punidas e estigmatizadas. 

 

Considerando o sexismo a forma de opressão social mais forte e duradoura de todas as 

sociedades - mais presente do que as divisões por raça ou classe social, pois as divisões de 

gênero tendem a se impor como naturais - os homens tomaram para si o poder e fizeram da 

mulher um ser submisso, fadado a ser passivo e frágil. Para Amaral e Macedo (2005), a 

violência contra as mulheres ocorre em todos os países do mundo e, embora alguns deles 

possuam uma legislação específica para tratar da violência doméstica (como a lei Maria da 

Penha, no Brasil), ela continua a existir mesmo diante da conquista de direitos pelas mulheres, 

das mudanças ocorridas na sociedade nas últimas décadas, da emancipação e da educação 

feminina. Ainda que a violência contra as mulheres seja constatada como uma realidade 

mundial, ela é ainda mais forte na Índia, em países árabes e nos países africanos. Grande parte 

dos casos de violência ocorre no âmbito familiar, onde as relações de poder são mais 

demarcadas e ainda toleradas pela sociedade machista. 

 
No relacionamento homem-mulher a violência contra a mulher assume 

vários aspectos e graus, desde o xingamento até a circuncisão feminina e o 

assassinato. Frequentemente o assassinato de mulheres supera o número de 

mortes por derrame ou AIDS. (BONNICI, 2007 p 260). 

 

Consciente desse problema, o escritor exibe em seu romance essa realidade hostil 

contra as mulheres, onde a violência sofrida pelas personagens Mariamar, Hanifa e Silência se 

revela como a expressão máxima da dominação à qual estão submetidas as mulheres de 

Kulumani, resignadas a obedecer aos ditames de uma cultura opressora. Ainda sobre o 

romance, Mia Couto afirma que as mulheres rurais de Moçambique “há muito são devoradas 

por um sistema de patriarcado que as condena a uma situação marginal e de insuportável 



 

submissão”6, tal como é evidenciado ao longo do romance, sobretudo na construção das 

personagens centrais. 

 

3 Três pares de olhos no chão 

Com o intuito de fomentar a discussão, analisaremos essas personagens femininas que 

pertencem ao núcleo familiar da trama: Silência a que não tem voz, nula, que não pode 

denunciar os abusos praticados pelo pai; Hanifa Assulua, a mãe, que tem consciência da sua 

opressão, mas está submersa no discurso produzido pela ideologia patriarcal de tal modo que 

acaba reproduzindo-o sobre as filhas em forma de mais violência; e Mariamar, que apesar da 

opressão a qual é submetida, resiste aos discursos de dominação através da escrita de um 

diário, numa sociedade onde a maioria das mulheres é analfabeta. Ela é subversiva ao ser 

detentora da palavra narrando uma das versões dos fatos, além disso o amor que ela nutre por 

Arcanjo Baleiro se configura como uma forma de libertação.  

3.1 Silência: pedaços de um ser 

 A primeira das mulheres citadas no romance é a jovem Silência, filha mais velha dos 

Mpepe que é apresentada na narrativa pela sua irmã, Mariamar: “a minha irmã, Silência, foi a 

última vítima dos leões que, desde há algumas semanas, atormentam a nossa povoação” 

(COUTO, 2012, p. 14). A moça acaba de ser enterrada e os Mpepe estão de luto; ao mesmo 

tempo em que lamenta a perda da filha, Hanifa deseja sair à savana buscar as partes do corpo 

de Silência, mas é impedida pelo esposo. Silência é introduzida na narrativa por outra voz, 

pela fala da irmã, sua voz permanece em silêncio, e até mesmo nas memórias da irmã, ela 

permanece pouco visível. O motivo desse apagamento, não só da voz, mas da própria 

existência é revelado nas páginas seguintes: “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, eu fui a vítima” (p. 87). 

A violação incestuosa era de conhecimento da mãe que “sempre fez de conta que nada 

sabia. Que era invenção dos vizinhos, delírios de quem queria esconder as próprias mazelas” 
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(COUTO 2012, p. 87), desse modo, Hanifa não só silenciou a filha como também se tornou 

reprodutora da violência praticada em seu lar. O discurso patriarcal também se manifesta em 

forma de poder simbólico, pois, como explica Bourdieu: “o poder simbólico é, com efeito, 

esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem 

saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (1889, p. 07-08). A Silência resta seu 

último e único grito, lançar-se aos leões, como chega a se questionar o pai Genito, após o 

enterro da filha, refletindo as causas do acidente, se perguntando se Silência teria se exposto 

aos leões propositalmente. A narrativa deixa pairando a dúvida. Mas se Silência não tivesse 

sido assassinada pelos leões, e sim tivesse cometido suicídio, por meio desse gesto extremo 

ela acabara por reivindicar a posse sobre a própria vida, a vida nunca lhe pertenceu.  

  

3.2 Hanifa Assulua: o corte e a lâmina 

 Como mencionado anteriormente, Mariamar acusa Hanifa de silenciar face às 

atrocidades cometidas por Genito Mpepe mesmo ela sendo também vítima de um violento 

mecanismo de silenciamento, tanto privado, na esfera familiar, quanto no público, no âmbito 

social. Às mulheres de Kulumani foi negado o direito à própria humanidade como reflete a 

personagem: “Há muito que eu não vivo. Agora, já deixei de ser pessoa” (COUTO, 2012 p. 

20). A violência era parte do cotidiano de Hanifa e de outras mulheres: 

  

 
Para as mulheres de Kulumani, mais vale um bêbado do que um marido. No 

seu caso, porém, a escolha é entre o cuspo da serpente e o hálito do demônio. 

A violência de Genito, quando sóbrio, acaba por doer mais do que a sua 

crueldade nos momentos de embriaguez. (COUTO, 2012, p. 176). 

 

No entanto, mesmo sofrendo com a violência do marido, ao saber dos abusos sofridos 

pela filha Mariamar, não há uma reação de empatia. Acaba culpando a filha de seduzir o 

marido e de querer tomá-lo para si, como podemos ver no diálogo narrado por Mariamar:  

 
É verdade? 

Não respondi, olhos presos no chão. O meu silêncio foi para a ela a 

confirmação. 

- Maldita!  

Sem qualquer reação, fitei-a saltando sobre mim, agredindo-me com socos e 

pontapés, insultando-me na língua materna. O que ela dizia, entre babas e 



 

cuspos, era que a culpa era minha. Toda a culpa apenas minha. Bem que 

Silência a tinha alertado: era eu que provocava seu homem. 

Hanifa Assulua fez comparecer um feiticeiro e esse uwavi fez-me beber uma 

amarga porção. No dia seguinte, o veneno fez efeito. (COUTO, 2012, p. 

188) 
 

 

Hanifa está tão submersa no discurso machista que não consegue reagir e se opor ao 

marido mesmo sendo ele causador de tanto sofrimento a ela e as filhas. Ela revela seu “medo 

em perde-lo” para uma mulher mais jovem, mesmo que essa mulher seja sua filha o que torna 

visível a força de sua dependência e de sua alienação. Como resultado da violência e da 

submissão que sofre, ela reage com ainda mais violência, o que consequentemente reforça e 

fortalece o discurso do opressor.  

 

3.3 Mariamar: um rio que flui para dentro 

A personagem Mariamar possui uma característica que representa uma grande 

transgressão na comunidade de Kulumani: ela é alfabetizada. Ela comenta: “Em Kulumani, 

muitos se admiram da minha habilidade de escrever. Numa terra em que a maioria é 

analfabeta, causa estranheza que seja exatamente uma mulher que domina a escrita” 

(COUTO, 2012, p. 87). Ler, escrever e ter conhecimento comparável ao do homem era 

considerado uma monstruosidade moral para uma mulher. Ao longo da história, reafirmava-se 

a ideia de que “o conhecimento era contrário à sua natureza: feminidade e saber anulam-se” 

(PERROT, 2006, p. 100). Sabemos que ao longo do tempo, as mulheres tiveram de travar 

grandes batalhas para terem direito ao saber e, consequentemente, à escrita. Defendia-se a 

ideia de que o saber era “apanágio de Deus e do Homem seu representante sobre a terra” 

(PERROT, 2013, p. 91). As religiões judaica, cristã, islâmica, têm seus livros sagrados e suas 

interpretações confiadas aos homens.  

O dom da escrita permite que ela seja porta-voz da sua história, mesmo que esse 

“dom” seja visto como perigoso para uma mulher, como adverte o avô: “- Cuidado, minha 

neta. Escrever é perigosa vaidade. Dá medo nos outros” (p. 88). Mesmo com a violência 

praticada pelo pai e também pela mãe, e pelas interdições a ela impostas, na escrita Mariamar 

encontra o seu refúgio, enquanto sonha com um lugar longe de Kulumani. Por isso, ela espera 

que o caçador Arcanjo Baleiro, que ela conheceu e por quem se apaixonou quando mais 



 

jovem, volte a Kulumani e a leve junto na partida. “Foi então que surgiu Arcanjo Baleiro, 

como um cavaleiro, nascido do nada” (COUTO, 2012, p. 51). Sobre a experiência amorosa, 

concordamos com Alves que explica que:  

 

O ser, inicialmente separado de si, é levado a uma fusão, por total 

identificação com o Outro, já inseparável de si. [...] A experiência amorosa 

implicaria, portanto, num constante rito de passagem e o amor reassumir-se-

ia na travessia, no momento de ir de encontro ao Outro, para recuperar a 

identidade original do ser. (ALVES, 1991, p.49). 

 

A paixão de Mariamar pelo caçador se configura como uma busca de si próprio que 

vai em direção ao outro, numa travessia constante que culmina no encontro da própria 

identidade, ou uma identidade original, na expressão de Alves (1991). Essa busca do outro 

também se confunde com o desejo de sair do seu lugar, o que a fazia enxergar em Baleiro o 

seu libertador, como podemos ver a seguir:  

 
Kulumani e eu estávamos enfermos. E quando, há dezesseis anos, me 

encantei pelo caçador, essa paixão não era mais que uma súplica. Eu apenas 

pedia socorro, em silêncio rogava que ele me salvasse dessa doença 

(COUTO, 2012, p. 87). 

 

Podemos deduzir que a fuga de Mariamar para a cidade significa abandonar, não 

apenas Kulumani, mas todo um passado de opressão permitindo a personagem recomeçar, 

reconstruir sua vida e se assumir como sujeito agente do seu próprio destino. Além disso o 

seu domínio da leitura e da escrita se configura como uma forte insígnia de resistência, pois 

numa sociedade onde a maioria das mulheres é silenciada, é dela que parte a narração (de uma 

das versões) dos fatos. A resistência pela língua aos discursos de dominação dá-se na própria 

forma das literaturas pós-coloniais que, ao questionarem o modelo canônico aclamado pela 

metrópole, constituem um mecanismo de subversão ao imperialismo cultural. A resistência da 

personagem também pode ser atestada de forma metafórica quando a mesma assume que: “na 

realidade, foi o escuro que me revelou o que sempre fui: uma leoa. É isso que sou: uma leoa 

em corpo de pessoa”. (COUTO, 2012 p. 235). O que nos leva a refletir que dentro de uma 

sociedade que subjuga e violenta as mulheres, é preciso se mostrar em trajes de leoa para se 

proteger da violência dos homens.  

 



 

4 Conclusões 

No romance analisado, vemos alguns exemplos da subjugação da mulher pós-colonial, 

posta à margem, violentada e silenciada. Segundo Rios (2007, p. 20), Mia Couto revela em 

sua escrita uma “dupla pertinência”: a da linguagem, na qual se pode avaliar o valor literário 

de sua obra, e a social, devido ao fato de o autor se revelar como um escritor comprometido 

com as percepções dos problemas do seu tempo e de seu lugar. Ao analisarmos as 

personagens, ficou evidente a situação de submissão das mulheres ao patriarca Genito. Mas 

dentro desse cenário de opressão, existe a resistência, através do “último grito” de Silência, 

das sucessivas tentativas de fuga de Mariamar e de sua subversão pela palavra ao escrever um 

diário, enquanto muitas das mulheres de Kulumani são condenadas ao silêncio. 
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