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Resumo 

Este trabalho apresenta um recorte sobre a pesquisa a 
partir da análise do livro de Literatura “A confissão da 
Leoa”, do autor Mia Couto (2012), no qual buscamos 
perceber como a narrativa aborda a questão feminista 
através da representação dos personagens, em especial, 
as personagens femininas presentes na obra, numa 
perspectiva feminista. O objetivo geral é reconhecer a 
importância das lutas femininas presentes na obra “A 
confissão da leoa”. Sabe-se que a luta das mulheres por 
direitos sociais e civis é antiga, constante e que se 
mantém até os dias atuais. Nesta pesquisa discutiremos 
sobre a construção da voz feminina na obra, a escrita 
feminina, abordando aspectos que dão visibilidade à 
mulher e à menina, contribuindo para reflexões acerca 
das questões de gênero. A metodologia utilizada é de 
cunho bibliográfico, a partir da análise do livro literário e 
pesquisas já realizadas. 

Introdução  

Esta pesquisa sobre Gênero e Literatura tem como ponto 
de partida o conceito de mulher leitora de Culler (1997), 
que contribui ao discutir sobre a mulher leitora, sobre a 
crítica feminista e a representação da mulher. Assim foi 
possível começar a análise literária nos questionando 
sobre a representação da mulher no livro A confissão da 
leoa de Mia Couto, refletindo sobre o autor, temas 
tratados na obra e também minha participação como 
leitora mulher e pesquisadora. 

Material e Métodos 

Ao iniciarmos nossos estudos sobre Gênero, buscamos 
os conceitos de identidade a partir de Hall (2000), que 
conceitua o que é sujeito e diversas questões sobre 
identidade, Ribeiro (2017), que nos ajuda a perceber tanto 
nosso papel enquanto pesquisadoras, quanto dos demais 
escritores. A partir das contribuições de Adichie (2015), 
Zinani (2006) e Tedechi (2016), compreendemos como o 
feminismo surgiu historicamente, como questões ligadas 
ao Movimento Feminista são percebidas na sociedade e 
também para pensar sobre a crítica feminista e a mulher 
na literatura, seja ela escritora, personagem, narradora ou 
pesquisadora.  

Esta pesquisa é de cunho bibliográfico a partir do conceito 
de que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 
em material já elaborado, constituindo-se principalmente 
de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p.44). 

Resultados e Discussão 

Conforme os estudos de Branco (1991, p. 11) Podemos 
dizer que a escrita feminina não é necessariamente 
escrita por uma mulher, a partir dessa premissa notamos 
os traços da escrita feminina na obra de Mia Couto.  

Conseguimos perceber na narrativa “a confissão da leoa” 
que as personagens mulheres tinham voz, mesmo 
pertencendo a um ambiente patriarcal, Assim como 
também reconhecemos ao longo da análise das 
personagens a importância da luta feminista e 
emancipação da mulher na obra. 

Conclusão  

A partir dos estudos de Ribeiro (2017) e dos outros 
autores citados, percebemos que é possível um 
autor/escritor, falar sobre o feminismo e/ou escrever sobre 
personagens feministas. Deste modo, pensamos que um 
ponto relevante em nossa análise é a construção da 
identidade feminina/feminista das mulheres do romance, 
viver em uma aldeia repleta de tradições, lendas, etc., 
mas conseguir ter voz, voz de mulher, mulher forte e 
empoderada. 
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