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Introdução 

A posição da mulher em relação à função materna tem sido determinada e 

influenciada a partir de diferentes concepções ao longo do tempo. Ao fazer um percurso 

pela história da maternidade no Ocidente, Yvonne Knibiehler (2001, p. 14-15) destaca a 

influência do patriarcado nas sociedades antigas. Na medicina hipocrática da Grécia 

Antiga, se acreditava que a inferioridade da mulher em relação ao homem se estabelecia 

devido à presença do útero. A expressão Tota mulier in utero marca uma ideia corrente 

nesse contexto, a de que a mulher se define a partir de uma matriz específica - o seu órgão 

reprodutor. Naquela época, o parto era considerado a maior prova de boa saúde da mulher 

e, como a reprodução garantia a continuidade das gerações, ela, sem escolha, não poderia 

se furtar a esse encargo.  

Em 1949, Simone de Beauvoir se lança a desconstruir a noção da mulher como 

refém do seu destino biológico, da sua função reprodutiva. Na segunda parte de sua obra 

seminal “O Segundo Sexo” a autora (1967, p. 278) explora a experiência vivida da mãe a 

partir de uma série de situações que ajudam a ilustrar como as condições familiares, 

financeiras e sociais definem a relação da mulher com a gestação e a maternidade e, dessa 

forma, descarta a existência do instinto materno como um fenômeno natural e inerente a 

cada uma. A filósofa (1967, p. 255) também pondera como, em sociedades ocidentais que 

já previam o uso de métodos anticoncepcionais, e, portanto, a questão da gestação como 

uma escolha, a mulher deparava com um moralismo patriarcal ferrenho que repreendia 

decisões sobre o controle de sua reprodução.  

Do século XX até os dias atuais, muitas pensadoras expandiram e acrescentaram às 

reflexões feitas por Beauvoir. Uma das mais recentes a investigar o tema, Esther Vivas 

(2019) coloca em relevo a experiência da maternidade nos debates feministas. A partir da 

análise sobre a situação da maternidade sobretudo na Europa, Vivas (2019, p. 24) expõe 

como a experiência materna - o parto, a lactância, a criação no sentido geral - ainda é 

submetida ao controle patriarcal nos mais diversos âmbitos, “Por un lado, un sistema 

patriarcal que construye un imaginario que asocia mujer a maternidad y, por el otro, un 

sistema capitalista que nos pone todas las trabas del mundo para conseguirlo”. Seu objetivo 



é denunciar as práticas médicas, permeadas pelo maltrato, pela violência obstétrica e a 

medicalização desnecessária de processos fisiológicos, que limitam ou obstruem 

completamente a autonomia e o poder de decisão da mãe no parto e na criação de filhos/as.  

Diante da exposição feita acima, podemos afirmar que a mulher, há séculos, lida 

com forças que questionam e agem tanto contra as suas realizações como um sujeito 

autônomo, como também tolhem significativamente seu poder de decisão sobre sua saúde 

reprodutiva e sua vivência da maternidade. Tendo isso em vista, podemos concluir que a 

experiência materna constitui um espaço atravessado por normas e ideologias religiosas e 

sociopolíticas que participam da definição sobre as identidades sociais femininas. 

No romance El país de las mujeres (2010), as questões levantadas constituem a 

preocupação central de uma administração presidencial no país fictício de Faguas, 

encabeçado exclusivamente por mulheres. A obra mencionada, da escritora nicaraguense 

Gioconda Belli, será o centro do corpus da pesquisa. 

Na década de 1970, paralelamente ao começo da sua  jornada literária, Belli se afilia 

à Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) contra a ditadura de Anastácio Somoza 

na Nicarágua. Além da sua militância revolucionária no âmbito político, ela também se 

propõe a transgredir como poeta e romancista. Atualmente, com uma carreira perto de 

completar cinco décadas, ela tem acumulado um vasto conjunto de obras que exploram 

diferentes aspectos do universo da mulher; temáticas como o feminismo, o corpo da 

mulher, a sexualidade e a maternidade permeiam suas narrativas (LÉTOCART ARAÚJO, 

2020, p. 2). A autora também expande suas criações por diferentes formatos: romance, 

poemas, ensaios e autobiografia. Sua produção literária é internacionalmente renomada, 

ainda que seja pouco conhecida no Brasil1.  

Na obra que é o foco de análise dessa pesquisa, Gioconda Belli imagina um país 

governado pelo Partido de la Izquierda Erótica (PIE). O partido é formado por cinco 

mulheres que se propõem a livrar a sociedade da herança de calamidade social deixada por 

governos masculinos, imprimindo à sua administração a marca da feminilidade.  

 
1 Para mais informações sobre sua bibliografia e prêmios recebidos, consultar o site da escritora: 

https://giocondabelli.org/2017/09/13/el-intenso-calor-de-la-luna/. Acesso em 21 de jun. 2021. 

https://giocondabelli.org/2017/09/13/el-intenso-calor-de-la-luna/


A ideia para a criação do partido vem de experiências pessoais da autora. Na década 

de 1980, ela se organiza com um grupo de amigas chamado Partido de la Izquierda 

Erótica2, para propor estratégias de promoção dos direitos da mulher, cada uma em sua 

esfera de influência (BELLI, 2010, p. 204). El país de las mujeres (2010) parte do momento 

em que um grupo de mulheres, agora no âmbito ficcional, ganha as eleições presidenciais. 

Belli afirma que a elaboração do livro parte do questionamento sobre como se daria uma 

governança de mulheres que agem contra os padrões masculinos de poder e que os 

suplantam por um poder que nasce da “natureza” feminina (HALLECK, 2001, p. 78).   

A maternidade é o eixo central que guia e informa as decisões políticas do partido 

fictício, liderado pela personagem Viviana Sansón. Por um lado, o PIE objetiva a igualdade 

entre homens e mulheres a partir de uma reforma integral do mundo trabalhista, adaptando 

esse âmbito às necessidades das mulheres que são mães e, dessa forma, diminuindo a 

segregação entre a maternidade e o trabalho. Por outro lado, o partido desenvolve um 

modelo de governança baseado na experiência maternal do cuidado. Procura-se 

estabelecer, no geral, uma organização social que enaltece os saberes maternos estendendo-

os às suas relações sociais e políticas (LÉTOCART, 2018, p. 4). Levando em conta o 

microcosmo de mães e mulheres idealizado por Gioconda Belli na sua obra, nosso plano 

de trabalho se lança a colocar em relevo a importância dessa temática feminista na literatura 

latinoamericana atual.  

Nossa pesquisa enfatiza a representação literária da maternidade, assim como a 

configuração das identidades maternas presentes no livro. Especificamente, a investigação 

se volta para o ideal de enaltecimento da função materna promovido pelo PIE e como ele 

se configura na esfera política de Faguas e no íntimo das relações entre algumas 

personagens.  

Considerando a herança secular do patriarcado, que torna as mulheres, segundo 

Beauvoir (1967, p. 450), “herdeiras de uma tradição de submissão”, nos propomos a 

explorar como e até que ponto Gioconda Belli, na sua ginocracia fictícia, mantém ou 

subverte o legado de opressão que tolhe a subjetividade da mulher.  

 
2 O nome do partido se trata de uma homenagem feita à obra da escritora guatemalteca Ana María Rodas, 

Poemas de la Izquierda Erótica, publicado em 1973. 



Objetivos 

 Em termos gerais, pretendemos fazer um estudo da representação das mães e da 

maternidade na obra El país de las mujeres (2010) de Gioconda Belli, assim como destacar 

a atualidade e a relevância destas questões como objetos de análise. Sob a luz de uma 

fundamentação teórica de estudiosas feministas que escrevem ou escreveram sobre a 

mulher e a maternidade, temos como objetivo trazer à tona discussões sobre a história da 

maternidade no Ocidente, as relações de gênero, assim como os estereótipos relacionados 

ao exercício da função materna. Ademais, almejamos analisar em que medida Gioconda 

Belli transgride ou perpetua as concepções tradicionais sobre essa função.  

 

Metodologia 

A metodologia da pesquisa se constituiu, em uma etapa inicial, na primeira leitura 

do romance El país de las mujeres (2010), havendo o destaque inicial das personagens 

mães na obra. Em seguida, houve a leitura e fichamento das referências bibliográficas, 

assim como a discussão e comparação desses livros e ensaios por meio de reuniões 

síncronas quinzenais ou mensais com a orientadora. A investigação se pautou numa 

fundamentação teórica constituída por obras de filósofas, teóricas e ensaístas de diversas 

perspectivas feministas a respeito da maternidade. Yvonne Knibiehler (2001), Simone de 

Beauvoir (1970), Elisabeth Badinter (1985), Adrienne Rich (2019), Silvia Federici (2010), 

Esther Vivas (2019), Susanna Reisz (2003), entre outras, pensaram e/ou pensam as 

questões de gênero a partir de visões diferenciadas, centralizando sujeitos, experiências e 

períodos históricos distintos, o que oferece ferramentas teóricas ricas para análise da 

temática da maternidade na obra de Gioconda Belli.  

Após a leitura e o fichamento das referências, prosseguimos com uma segunda 

leitura do romance, agora com um olhar mais analítico para as formas como Belli 

representa as mães e a maternidade na obra. Dessa forma, o levantamento das personagens 

mães foi expandido, incluindo dados sobre como elas lidam com a maternidade a partir de 

sua situação financeira e profissional e do que devem sacrificar pela função materna. Além 

disso, foram analisados os dados que ajudam a considerar a extensão das transformações 



empreendidas pelo governo das mulheres do PIE em relação à valorização do exercício 

materno em todos os âmbitos da sociedade de Faguas.  

Foram definidos, também, os eixos de análise que estruturaram a pesquisa e a 

argumentação. Exploramos como o governo do universo feminista fictício de Belli parte 

de uma noção subversiva de maternidade glorificada para remediar um país quebrado por 

governanças patriarcais. Além desse eixo, analisamos a ação do modelo subversivo de 

glorificação da maternidade na esfera da vivência das personagens, especificamente a 

relação entre Viviana Sansón e sua mãe Consuelo, assim como a relação entre Juana de 

Arco, Martina Meléndez e, também, Viviana Sansón. Foi explorado como elas constituem 

uma rede de solidariedade e apoio em prol da autonomia e independência das mulheres a 

partir do afeto maternal. Ademais, dentro desse eixo foi examinada a falta de participação 

e expressão de personagens mães provindas de classes sociais menos abastadas nessa 

aliança entre mulheres dentro do partido.  

 

Resultados e discussões 

 Para que possamos adentrar a análise dos resultados obtidos na pesquisa, é 

necessário fazer um breve apanhado dos eventos que ocorrem na obra literária objeto de 

nosso estudo. De início, é importante ter em mente como a obra é estruturada. Gioconda 

Belli tece uma narrativa polifônica obtida por meio da voz de várias personagens, cujas 

perspectivas são colocadas em foco ao longo dos capítulos.  

O círculo de mulheres que fundam o Partido de la Izquierda Erótica (PIE) é 

composto por Viviana Sansón, a jornalista e apresentadora de TV tornada presidenciável, 

e suas amigas/ministras: Rebeca de los Ríos, uma economista, Ifigenia Porta, uma 

businesswoman, Martina Meléndez, que vai para o exterior por não se sentir aceita pela sua 

orientação sexual em Faguas, e Eva Salvatierra, que trabalha no ramo da segurança 

privada. Ao longo da narrativa, a personagem Juana de Arco, antes conhecida como 

Patricia, é acolhida pelo grupo após ser resgatada de um círculo de tráfico sexual de 

adolescentes sustentado por políticos. É pertinente destacar que, desse grupo de amigas e 

companheiras de trabalho, apenas Viviana, Ifigenia e Rebeca são mães. Cada capítulo é 

nomeado segundo o ponto de vista tanto dessas personagens como de outras figuras que 



têm um papel pertinente no desenrolar da história.  

No primeiro capítulo da obra, encontramos a protagonista Viviana Sansón no meio 

de uma multidão atenta que a rodeia e se apinha no centro da cidade. Nesse momento, 

Sansón articula um discurso de comemoração do segundo ano do seu mandato na 

presidência, e celebração do “Día de la Igualdad en Todo Sentido” (BELLI, 2010, p. 7), 

firmado pelo seu governo.  

A missão de Viviana e do seu partido é instituir um estado de igualdade sexual entre 

homens e mulheres, fazendo com que todas e todos tenham a oportunidade e o suporte 

necessário para desenvolverem seus potenciais da maneira que lhes convier. Isso significa 

desconstruir a herança e o paradigma patriarcal que permeia as relações sociais, políticas e 

econômicas do pequeno país, paradigma esse que relega à mulher um lugar marginal em 

relação ao homem. Para isso, uma das pautas centrais do governo é fazer com que a 

maternidade não seja vista e sentida como um fardo, uma função que elimina todas as 

outras, mas sim “como un aporte al futuro” (BELLI, 2010, p. 202).  

Ao longo do romance, vemos como essas mudanças repercutem positivamente na 

vida comum e privada de todas e todos. No entanto, transformações em relação aos papéis 

de gênero nesta escala causam reações negativas naqueles que veem no patriarcado e na 

submissão da mulher a ordem natural das coisas. A demonstração mais trágica dessa 

resposta ocorre ao final do discurso de Viviana, num momento de vulnerabilidade em que 

ela sofre uma tentativa de assassinato.  

Em situação de coma, num lugar “não-lugar” no qual ela revive momentos cruciais 

de sua vida a partir de objetos que atiçam sua memória, é relatada a história de sua trajetória 

política até a presidência. Essa narrativa de Viviana no ambiente das  “Recordaciones 

Siempre Presentes” (BELLI, 2010, p. 202) está intercalada com a narração dos eventos que 

ocorrem enquanto ela está inconsciente, quando as ministras/amigas da personagem 

manejam o país tentando lidar com sua ausência.  

No nível de sua visão política, a personagem Viviana Sansón imprime à sua gestão 

o que ela se refere como “lenguaje de la maternidad” (BELLI, 2010, p. 120). Na contramão 

dos mandatos presidenciais anteriores, dominados pelo poder masculino, Viviana afirma 

que a experiência materna do cuidado e do apego é a solução para sanar um país depredado 



por décadas de controle patriarcal corrupto e destrutivo.  

Tendo isso em vista, procuramos defender o argumento de que a obra analisada 

apresenta uma ressignificação transgressora da maternidade fora dos padrões patriarcais e, 

além disso, interpreta esse fenômeno como uma função reparativa em relação ao 

desgoverno masculino, mesmo que as transformações instauradas se utilizem de uma 

retórica essencialista como estratégia política. Propomos também que a mudança de 

paradigma se institui tanto na esfera pública da sociedade de Faguas, como no âmago das 

relações pessoais entre personagens como Viviana, Consuelo, Juana de Arco e Martina. 

Essas relações constituem uma rede de atenção e cuidado mútuo entre as 

personagens que pode ser interpretada como uma prática de sororidade. No entanto, 

observamos que há limites nesta prática, pois a obra dá mais expressividade às experiências 

das personagens mães mais próximas ao partido, mais abastadas.  

As discussões acerca dos resultados da pesquisa estão divididas em tópicos e 

subtópicos. Em primeiro lugar, é trabalhada a concepção histórica do fenômeno da 

maternidade glorificada e como ela é apropriada na obra. Em seguida, analisamos esse 

fenômeno em relação às identidades femininas/maternais modeladas por Belli e em relação 

às transformações sociopolíticas implementadas pelo PIE no país fictício. Em segundo 

lugar, analisamos de que maneira a hipervalorização da maternidade nas relações entres as 

personagens influencia a construção de uma sororidade, e como essa construção é limitada 

quanto à classe de mulheres/mães que abarca.  

 

1 A maternidade glorificada 

Por meio dessa investigação, procuramos demonstrar que Gioconda Belli constrói 

uma narrativa de transformações empreendidas por um governo feminista em Faguas, 

impulsionadas pela glorificação da função materna e que subvertem o sentido histórico 

dessa concepção. Para compreender melhor a questão materna como representada por 

Belli, é necessário fazer um breve percurso por algumas perspectivas acerca dessa ideia.  

A noção de maternidade glorificada surge paralelamente à construção de uma figura 



idealizada sobre a “boa mãe”, ou seja, a mulher que cumpre o seu destino biológico de 

procriar e reinar no âmbito privado do lar, vivendo na/para a domesticidade. A historiadora 

Yvonne Knibiehler (2001, p. 53) situa o surgimento do fenômeno de glorificação da função 

materna no século XVIII. Neste período, a “boa mulher” é boa mãe e vice-versa; sua 

cidadania como indivíduo é inferiorizada a favor de sua função reprodutiva. A filósofa 

Elisabeth Badinter (1985, p. 264) faz um estudo entre esse paradigma moralista da boa 

mãe, o anjo do lar, e situa Rousseau como um dos principais proponentes, no século XVIII, 

da ideia de que as mulheres devem ser criadas e educadas para serem pouco mais que mães 

devotas e carregarem a função de restaurar a moral do homem - seus filhos e maridos - na 

sociedade.  

A função materna é aclamada e prestigiada no período por fundamentar a base 

moral da sociedade burguesa. A mãe seria a culpada por qualquer falta identificada no 

homem. Elisabeth Badinter (1985, p. 238) traça um paralelo entre esse paradigma moralista 

e os estudos de Freud no século XX, que, com o respaldo de seus casos clínicos, dá valor 

empírico à questão da maternidade como o destino natural da mulher. As duas visões 

partem de metodologias diferentes mas convergem na proposição de que a mulher bem 

ajustada é aquela que logra o seu destino moral e biológico: tornar-se mãe e sacrificar sua 

individualidade nessa função sem se desvirtuar da predestinação sob a ameaça de se deixar 

levar pela imoralidade, para Rousseau, ou pela neurose, para Freud.  

Ao tratar sobre as vitórias conquistadas pelas mulheres ocidentais na metade do 

século XX, Yvonne Knibiehler (2001, p. 96) compartilha como elas consideraram esse 

fenômeno da maternidade glorificada: “Según ellas, la glorificación de la maternidad no 

fue más que un globo inflado que enmascaraba la explotación de las mujeres por los 

hombres”.  

A partir disso, podemos perceber que, por trás da hipervalorização da mãe como o 

baluarte moral da sociedade, há uma base de paradigmas fomentados por sociedades 

patriarcais para subjugá-la, base essa fruto de uma divisão sexual de trabalho que, como 

argumenta Silvia Federici (2010, p. 23), “[...] somete el trabajo femenino y la función 

reproductiva de las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo”, transformando-as 

em “máquinas de producción de nuevos trabajadores.” 



Por sua vez, a poeta e ensaísta Adrienne Rich (2019, p. 89) interpreta essa força 

patriarcal que determina todos os aspectos da experiência materna como a “instituição da 

maternidade”: um poder, seja a família, o homem, a medicina etc. que regula o processo 

de tornar-se mãe a partir da imposição de  comportamentos idealizados sobre o dever 

materno, aos quais a mulher deve submeter sua individualidade. É uma instituição que, 

segundo Rich (2019, p. 57), desgasta e estorva suas capacidades. Essa é a instituição 

patriarcal que o partido fictício de El país de las mujeres (2010) procura combater. Nos 

seus planos, é central a noção de que ser mãe não precisa ser um sacrifício ou um “cargo” 

alienante; pode ser algo enriquecedor, e o trabalho do Estado é acomodar a função materna 

ao redor da individualidade da mulher, de seu projeto de vida, do seu potencial para além 

da maternidade.  

 

1.1 O feminismo do PIE: identidades subversivas 

À sua maneira, a protagonista do romance Viviana Sansón glorifica a maternidade, 

especificamente um modelo maternal que prioriza o cuidado. Uma glorificação de fato, 

sem o sentido histórico de exploração inerente ao termo, que abarca a supervalorização do 

papel materno ao mesmo tempo que o torna, segundo Elisabeth Badinter (1985, p. 242), a 

“finalidade absoluta da mulher''.  

No discurso do primeiro capítulo já antes mencionado, a personagem se refere ao 

público que a assiste como uma mãe se refere a um filho. Ajustando seus gestos e o tom de 

sua voz, ela tenta arrefecer a euforia da multidão para indicar o fim do evento, da mesma 

forma como ela cantava canções de ninar à sua filha depois de um sobressalto (BELLI, 

2010, p. 8). Seu perfil político está marcado por esse apego maternal ao povo de Faguas. 

No cerne das mudanças que ela e mais quatro mulheres planejam executar no país, está 

alojada a convicção de que a experiência maternal e da domesticidade, o cuidado da casa, 

da esfera privada - atividades historicamente consideradas obrigações naturais da mulher e 

desvalorizadas como trabalho - são a chave de um poder libertador para todas e todos. 

Neste mesmo capítulo, Viviana não hesita em ressaltar sua sensualidade, 

destacando o seu decote e recomendando a mesma atitude para suas ministras, tanto como 



uma estratégia política de construção de uma imagem que chame atenção, como uma 

metáfora do serviço que ela almeja prestar à população, celebrando seus seios como “ríos 

de leche y miel” (BELLI, 2010, p. 8)  que devem transbordar emendando a destruição 

causada por governantes homens. Assim como o nome do partido indica, o erotismo é um 

fator significativo no modo como Viviana e suas ministras abordam seu governo, pois seria 

uma força que exerce uma “influencia enorme en la vida” (BELLI, 2010, p. 134) e, 

portanto, celebrar as aptidões que produzem e sustentam a vida não deveria ser um tabu.  

Nesse sentido, o PIE vai de encontro a um processo sociocultural e histórico no 

Ocidente que criou a demonização de mulheres que não se conformam ao padrão e às 

expectativas do anjo do lar, da esposa complacente e da mãe sacrificada. Silva Federici 

(2010, p. 157) enquadra esse processo como parte da política de domesticação das mulheres 

na Europa ocidental do século XVII, quando a figura da mulher é distorcida para justificar 

sua suposta natureza inferior e a necessidade de expropriá-la de qualquer controle sobre 

seu corpo, sua reprodução e seu trabalho: nessa narrativa, elas são excessivamente lascivas, 

emocionais.  

Todo esse paradigma patriarcal de desvalorização da mulher e do seu trabalho é 

trasladado aos territórios invadidos e colonizados pelos europeus. No caso da América 

hispânica, contexto geográfico do país fictício da obra, a autora (2010, p. 168) ressalta o 

fato de que há, por parte dos europeus, a imposição de uma hierarquia sexual incomum à 

forma de organização social dos povos originários. O matrimônio imposto pelo domínio 

espanhol transforma as mulheres indígenas em propriedades de seus maridos, em 

indivíduos privados de autonomia.  

Por sua vez, na década de 1970, Adrienne Rich (2019, p. 69) escreve sobre a sua 

experiência como mãe, sobre a culpa que sente por não conseguir se adequar às 

expectativas do que seria uma mãe “ideal”, vendo-se impotente em face da alienação de si 

mesma e as responsabilidades que deve assumir enquanto mãe. Ela enfrenta uma 

polarização herdada de séculos atrás: 

“En la mitología patriarcal, en el simbolismo onírico, en la teología y en el 

lenguaje hay dos idas [sic] que, fluyen juntas : la primera señala que el cuerpo 

de la mujer es impuro, corrupto, receptáculo de descargas y hemorragias 

peligrosas para la masculinidad, fuente de contaminación física y espiritual, 



«instrumento del demonio». En segundo lugar, la madre como mujer es benéfica, 

sagrada, pura, asexual, y nutricia, y la potencialidad física de la maternidad (...) 

es su único destino y la única justificación de su vida. (...) A fin de mantener 

estas dos nociones, cada una en su contradictoria pureza, la imaginación 

masculina ha debido dividir a las mujeres, para vernos y obligarnos a nosotras 

mismas a considerarnos polarizadas en buenas y malas, fértiles y estériles, puras 

o impuras.” (RICH, 2019, p. 79) 

 

Viviana e seu partido se apropriam dessas noções e polarizações negativas e as 

ressignificam, explorando-as como pontos fortes no momento da campanha para a 

presidência, como podemos observar pela estratégia de marketing no partido: 

[...] Lo que la campaña del PIE pretende es utilizar a su favor aquellos estigmas 

que han colocado a la mujer al margen de la vida política, con el objeto de 

producir un cambio de paradigma que ponga fin a los desgastados esquemas 

machistas de dominación. (BELLI, 2010, p. 82) 

 

 O “cambio de paradigma” também se aplica ao tipo de glorificação da maternidade 

do PIE, que não parte de um projeto social para isolar a mulher em estereótipos patriarcais, 

prescrevendo comportamentos sobre o que seria uma “boa mãe”, mas sim da percepção de 

que o cuidado com o outro, análogo ao cuidado materno, é a força motriz para criar uma 

sociedade igualitária e sustentável. Essa visão pode ser bem ilustrada no diálogo que 

Viviana tem com suas amigas, suas futuras ministras, sobre a missão que ela pretende 

empreender no partido: 

Nos hemos dejado culpabilizar por ser mujeres, hemos dejado que nos 

convenzan de que nuestras mejores cualidades son una debilidad. Lo que 

tenemos que hacer es demostrar cómo esa manera de ser y actuar femenina puede 

cambiar no solo este país, sino el mundo entero. (BELLI, 2010, p. 70) 

 

Essa ideia é a base geral que será utilizada pelo partido no momento de 

concretização das políticas públicas com a eleição do PIE. 

É importante, agora, ter uma perspectiva mais completa do modelo feminista que 

permeia a obra de Gioconda Belli, abraçado por uma de suas personagens principais, 

Viviana Sansón. Segundo ela, falta no país um poder feminino, visto que as aptidões tidas 

como femininas são “talentos necesarios para hacerse cargo de  un país maltratado como 

este” (BELLI, 2010, p. 69). Ela quer exaltar tudo o que tem de feminino, como a sua 



emotividade, seu poder de sedução, sua habilidade materna, negando-se a assumir atitudes 

consideradas masculinas na sua posição de presidente.  

Sobre essa noção de poder e de talentos femininos, é pertinente a observação da 

romancista e ensaísta Lina Meruane (2018, p. 53) a inclinações políticas divergentes dentro 

do feminismo. De um lado, ela aponta as feministas igualitárias como aquelas que  

reivindicam “[...] no sólo las mismas oportunidades y garantías que los hombres, sino 

además la misma libertad de decidir sobre el cuerpo propio y la escena materna [...]”. A 

esse grupo ela contrapõe as feministas da diferença. Segundo a autora (2018, p. 53), estas 

defendem que “[...] en la biología, en la procreación, mujeres y hombres ni eran idénticos 

ni podían competir del mismo modo: había que legislar esa diferencia, había que valorizar 

el inigualable aporte femenino. ¡Iguales pero distintas!”. 

Meruane (2018, p. 55) considera o feminismo da diferença essencialista por 

promover um modelo de maternidade que resgata a determinação da identidade da mulher 

a partir de sua “natureza”, o que exime o homem das responsabilidades na criação de 

filhos(as). Indo além dessa revisitação dos ideais que remetem à glorificação materna dos 

séculos XVIII e XIX, as mulheres do século XXI devem ser não só mães devotas e sempre 

disponíveis, como também carreiristas bem sucedidas. 

Nesse feminismo da diferença, espera-se que a mulher concilie por si mesma o 

cuidado materno, sua carreira e suas relações amorosas de forma imaculada, “Esa es la 

madre-máquina de existencia cronometrada que sale temprano en un auto de preferencia 

utilitario y multifuncional como ella.” (MERUANE, 2014, p. 63). 

Essas inclinações não são estranhas a narrativas latinoamericanas escritas por 

mulheres, especificamente as quais a teórica Susana Reisz (2003, p. 333) se refere como 

pertencentes ao “boom femenino hispánico” e que são de maior êxito comercial. Ela 

percebe orientações comuns na produção de autoras como Isabel Allende, Laura Esquivel, 

Ángeles Mastretta, entre outras, que são a “insistencia en tanto amor, tanta cocina e tantas 

actividades tradicionalmente femeninas” (REISZ, 2003, p. 331), a “exaltación de la 

diferencia” (REISZ, 2003, p. 332) e um conjunto de personagens femininas que englobam 

o ideal da “supermujer” (REISZ, 2003, p. 336), ou seja, a mulher que “es capaz, al menos 

en la ficción, de compatibilizar eficazmente en su persona el romance, la capacidad de 



seducción, las labores caseras típicas de su género y los logros profesionales a la par de sus 

colegas masculinos”, tudo isso sem questionar as estruturas socioeconômicas implicadas 

em perpetuar a desigualdade de gênero.  

Reisz (2001, p. 339) pondera sobre como algumas críticas a obras com tais 

características as consideram representativas de um “feminismo blando y cuestionable” por 

não transcender e subverter o status quo, o que pode indicar complacência com as relações 

de poder patriarcais.  

Podemos afirmar que Gioconda Belli nos traz em El país de las mujeres (2010) a 

premissa de um governo baseado no feminismo da diferença. O PIE procura “cambiar la 

naturaleza de la autoridad” (BELLI, 2010, p. 124), que tem a marca da masculinidade, por 

um poder feminino, pois as qualidades femininas - sendo as de caráter maternal, para a 

personagem Viviana, o ponto central delas -  são a chave para a salvação do país: 

Si hay algo que necesita este país es quién lo arrulle, quién lo mime, quién lo 

trate bien: una mamacita. [...]  ¿Qué tal entonces si pensamos en un partido que 

convenza a las mujeres, que son la mayoría de votantes, de que actuando y 

pensando como mujeres es que vamos a salvar este país? ¿Qué tal si con nuestras 

artes seductoras de mujeres y madres, sin falsificarnos ni renunciar a lo que 

somos, les ofrecemos a los hombres ese cuido que les digo? (BELLI, 2010, p. 

69) 

 

Seria um equívoco, no entanto, afirmar que a obra não apresenta um modelo de 

subversão das relações de gênero. Ao contrário de defender um feminismo diferencialista 

que promove a volta do devotamento e do sacrifício materno, é por meio da 

supervalorização da maternidade e da feminilidade que o PIE pretende aliviar a carga da 

função materna e cuidar do país. Por um lado, o partido quer levar todos os atributos pelos 

quais as mulheres costumam ser condenadas e criticadas até o ápice do seu exercício 

político, pelo menos como uma estratégia de campanha (BELLI, 2010, p. 82). Por outro 

lado, são implementados programas que estabelecem a criação de filhos e o cuidado 

doméstico - historicamente associados à função materna, exclusiva da mulher - como 

atividades neutras e que podem/devem ser compartilhadas coletivamente. Sobre isso, a 

personagem Viviana afirma que: 

“Creo que no habrá igualdad entre hombres y mujeres mientras no cambie el 

modelo de organización del trabajo que presupone la separación del trabajador 

del hogar y por tanto la existencia de una persona que atienda los hijos y la casa 



(responsabilidad que tradicionalmente ha asumido la mujer). [...] Hay que 

separar la asociación automática mujer-maternidad, y convertir ese oficio 

en una labor neutra, una función social genérica.” (BELLI, 2010, p. 93, grifo 

nosso) 

 

Portanto, o caminho para a glorificação da maternidade no romance de Gioconda 

Belli envolve transcender os papéis tradicionais de gênero associados às tarefas domésticas 

e de criação de filhos. 

 

1.2 Implementações políticas do partido: conciliação trabalho/maternidade 

Com um grupo de quatro amigas, Rebeca, Ifigênia, Eva e Martina, Viviana organiza 

os pontos principais de um projeto político para sua futura presidência. Como já foi 

mencionado, é central o objetivo de transformar a maternidade numa fonte de felicidade, 

de “despenalizarla” (BELLI, 210, p. 71), além de expandir os atributos maternos e as 

atividades domésticas - cultural e historicamente desvalorizadas - como responsabilidade 

de todos os membros da sociedade civil, como práticas que podem remediar o país.  

Ademais do que já foi mencionado acerca da ambiguidade da glorificação da 

maternidade, vale também explorar o menosprezo existente em relação ao trabalho 

doméstico. Sobre isso, é pertinente mencionar a investigação de Silvia Federici (2010, p. 

132) sobre as atrocidades cometidas contra as mulheres no período nascente do capitalismo 

na Europa, especificamente nos séculos XVI e XVII. A autora se propõe a explorar o 

período de acumulação primária (ou momento de “transição” do feudalismo para o 

capitalismo) desde uma perspectiva feminista, desde a situação da mulher. Federici (2010, 

p. 130) argumenta que uma crise de descenso populacional no contexto de pestes e crises 

econômicas em relação a territórios coloniais contribuiu para o surgimento de políticas 

reprodutivas, levando o Estado a tomar o controle que a mulher possuía sobre sua 

reprodutividade, sua sexualidade e seu corpo. Isso desencadeia uma nova divisão sexual 

do trabalho que restringe a mulher a reproduzir e criar a força de trabalho necessária para 

o despegue mercantilista da época (quanto mais a população crescia, mais um Estado era 

considerado rico). Para respaldar esse paradigma, a mulher passa por um processo geral de 

humilhação e rebaixamento como pessoa e trabalhadora no plano social, econômico e 



político. Cada vez mais forçada a permanecer em casa e a depender do salário de um 

marido, o trabalho doméstico dessas mulheres europeias, além de ser tido como 

improdutivo, não era remunerado, mesmo que fosse um trabalho do qual o nascente 

capitalismo dependia para se desenvolver. O clamor que Viviana faz sobre o potencial 

reparativo dos atos de cuidar ressignifica trabalhos tão desvalorizados social e 

economicamente, considerados recursos a serem explorados de forma gratuita e uma 

obrigação natural da feminilidade. 

Para efetivar esse potencial reparativo e promover a valorização da maternidade e 

dos afazeres domésticos na esfera pública, o partido investe numa série de programas 

políticos. Em primeiro lugar, sobre a questão de conciliar a maternidade e o trabalho, o PIE 

propõe uma lei que subsidia o emprego de “mães voluntárias” para homens e mulheres que 

têm “superávit de vocación maternal” (BELLI, 2010, p. 128) para cuidar de crianças cujas 

mães necessitam trabalhar/estudar mas não têm condições de arcar com ajuda. Pensando 

nas acomodações que o próprio ambiente de trabalho poderia oferecer às mães, as 

personagens Ifigenia e Rebeca, as outras mães do partido além de Viviana, propõem “la 

guarderías, los salones de lactancia en los trabajos y los cubículos maternales” (BELLI, 

2010, p. 129) acopladas a escritórios. No âmbito educacional, a Maternidade se torna uma 

disciplina escolar obrigatória tanto para meninos como para meninas, assim como é 

transformada em um curso do ensino superior. Essas medidas fomentam a coletivização e 

valorização da experiência de criação de filhos(as), transcendendo sua associação 

automática ao sexo feminino. O objetivo principal dessas políticas é, na perspectiva da 

personagem Viviana, valorizar “[...] la maternidad como un aporte al futuro y el tiempo 

que madres y padres dedican a sus hijos como la garantía de una sociedad sana” (BELLI, 

2010, p. 202).  

Segundo a filósofa Simone de Beauvoir (1967, p. 292-293), medidas estatais como 

estas, que sociabilizam o trabalho maternal, aliviam o ônus dessa função sobre as mulheres 

e abrem caminho para que elas tenham uma vida mais rica e uma maternidade mais 

gratificante. Yvonne Knibiehler (2001, p. 105), tratando sobre as dificuldades que 

aguardam as mulheres europeias que, mesmo quando optam pela maternidade, se veem 

sem respaldo para sua condição de mãe no mercado de trabalho, ratifica a perspectiva 

anterior e afirma que “[...] las mujeres dan la luz cuando la colectividad las ayuda a recibir 



y a criar a sus hijos. Estos tienen que ser deseados no sólo por la que los trae al mundo, ni 

siquiera por la pareja, sino por una colectividad solidaria” Dessa forma, podemos 

considerar as políticas implementadas pelo PIE como um fomento tanto para a valorização 

a longo prazo da maternidade quanto para a criação de uma estrutura de apoio em que a 

mulher não sinta a escolha por engravidar como um possível entrave para suas realizações 

pessoais. 

É importante nos voltarmos, também, para o conceito de “cuidadanía” (BELLI, 

2010, p. 30) introduzido na agenda política do partido pela personagem Martina e 

constituído pela justaposição das palavras cuidar e cidadania. O termo pressupõe a 

transposição da experiência materna do cuidado para a esfera pública, promovendo o zelo 

e a responsabilidade que os/as cidadãos/ãs devem ter consigo, com outras pessoas e, 

principalmente, com a comunidade em que vivem.  

A partir dessa ideia, o governo do PIE institui que os bairros mantidos limpos ficam 

isentos de pagar a conta de água, promove a construção de cantinas e creches comunitárias 

e de escolas para alfabetização, encabeçadas por voluntários/as. Também são propostas 

medidas para extinguir o exército por um “ejército de la vida” (BELLI, 2010, p. 86) 

encarregado do cuidado de pré-adolescentes em relação ao consumo de drogas e à educação 

sexual. Em um nível mais simbólico, é significativa a proposta de substituir as estátuas de 

“conquistadores, libertadores, héroes de la guerra” (BELLI, 2010, p. 86) por estátuas que 

glorificam a vida, representadas pelas diferentes etapas da criação de filhos(as). 

 Ambas as políticas de conciliação entre a maternidade e o trabalho e as políticas 

de cuidado e de glorificação da função materna podem ser examinadas a partir da noção do 

“proyecto histórico del vínculo”, idealizado pela antropóloga Rita Segato. Ela chama a 

atenção para a existência de uma pedagogia da crueldade que banaliza a exploração e a 

violência empreitadas pelo paradigma capitalista na sociedade: 

 

[...] el capital hoy depende de que seamos capaces de acostumbramos al 

espectáculo de la crueldad en un sentido muy preciso: que naturalicemos la 

expropiación de vida, la predación, es decir, que no tengamos receptores para el 

acto comunicativo de quien es capturado por el proceso de consumición. 

(SEGATO, 2018, p. 12) 

 

 



Esse paradigma também engloba as relações de gênero. Segundo Segato (2018, p. 

13), nesse contexto histórico e econômico, os homens são socializados numa 

masculinidade correlata à falta de empatia, à crueldade, ao conflito. As mulheres, nesse 

esquema, são “[...] empujadas al papel de objeto, disponible y desechable [...]” (SEGATO, 

2018, p. 13). A autora (2018, p. 15) argumenta que, para contrapor esse projeto social que 

confere um valor exacerbado ao materialismo e propaga a indiferença, é necessário um 

projeto social que valorize o vínculo entre as pessoas. Uma de suas propostas é colocar em 

foco a experiência histórica das mulheres, seus saberes acumulados, como uma força 

motriz em oposição às pedagogias da crueldade. Esse foco viabiliza, segundo ela 

(SEGATO, 2018, p. 15-26), “[...] una política del arraigo espacial y comunitario; [...] 

próxima y no burocrática, [...] y sobre todo solucionadora de problemas y preservadora de 

la vida en lo cotidiano” 

Tendo em vista essas considerações, percebemos a dimensão subversiva das 

políticas executadas pelo PIE. O partido parte do pressuposto de que a chave para remediar 

a sociedade de Faguas, desgastada por sua própria estirpe de pedagogias da crueldade, é 

um poder feminino, maternal, versado no “cuidado de las personas e de las cosas” (BELLI, 

2010, p. 75). É um governo que, como demonstrado nos parágrafos anteriores, valoriza a 

experiência e os saberes maternos, assim como os extrapola a nível comunitário, 

fomentando na sociedade uma trama de respeito e cuidado que beneficia a todos/as; estaria 

em conformidade com um “proyecto histórico del vínculo,” como estabelecido por Segato 

(2018, p. 16). 

 

2 Sororidade e figuras maternas 

Na trama desenvolvida por Gioconda Belli, a função materna também é glorificada 

no seio das relações entre algumas personagens. Por meio do cuidado recíproco entre mães e 

amigas, as personagens encontram uma solidariedade que promove autonomia e um objetivo 

comum pelo bem-estar das mulheres e da população.  

 

2.1 Entre mães, filhas e amigas 

 

Destacamos, em primeiro lugar, o vínculo entre as personagens Viviana Sansón e sua 



mãe, Consuelo Sansón. Esta criou sua filha sozinha, mas não sem o suporte de uma rede de 

amigas, após ser abandonada pelo seu namorado. Ela é apresentada como uma mulher 

“enérgica, llena de exuberancia y alegría, [...] su lema es “vive y deja vivir” (BELLI, 2010, 

p. 47). Sendo muito dedicada à sua carreira, ela representa para Viviana um modelo de 

carinho e discernimento: “[...] me puede doler lo que haces, pero no es mi vida la que se está 

decidiendo, es la tuya. Yo tengo la responsabilidad de darte buenos materiales para que 

construyas el edificio, pero la arquitecta sos vos” (BELLI, 2010, p. 47). 

Sobre essa relação entre mãe e filha, é importante resgatar a ideia da instituição da 

maternidade. Segundo Adrienne Rich (2019, p. 300), essa instituição também se infiltra nesse 

vínculo, considerando-o ameaçador, que deve ser sobreposto pela relação mãe e filho. Oposta 

a essa visão, Rich (2019, p. 291) destaca a particularidade da relação física e bioquímica que 

um dia juntou mãe e filha. A autora (2019, p. 323) afirma que uma relação saudável, 

inspiradora e fora de padrões patriarcais é aquela em que a mãe - ou uma figura de mãe - 

passa para sua filha conforto e segurança, assim como a consciência da força de estruturas 

que não trabalham a seu favor na sociedade e da necessidade de agir contra elas. Ou seja, esta 

relação tem o potencial de criar um vínculo libertador entre as mulheres: desviando-se de 

padrões patriarcais similares ao modelo vitoriano de uma educação materna que propaga 

complacência e abnegação, as mães podem passar para as filhas a segurança do seu apoio e 

a sabedoria necessária para navegar por um mundo que pode lhes ser hostil. 

A própria Gioconda Belli, numa entrevista, identifica uma atitude semelhante a essa 

visão na figura da "madre mítica” (LÉTOCART ARAÚJO, 2020, p. 8). A autora explica a 

criação dessa “mãe” dentro de si como uma forma de obter o suporte e a confiança não 

encontrados na sua mãe biológica. Essa figura não a julga por se desviar dos padrões e 

expectativas que sua mãe biológica valorizava, ao contrário, ela exerce uma influência 

disruptiva que propele Belli pelo caminho da sua independência e da sua militância. 

Viviana Sansón, por sua vez, também estabelece vínculos significativos e cruciais 

com outras personagens na obra. É o caso de sua relação com Juana de Arco, antes conhecida 

como Patricia. O encontro entre as duas personagens ocorre quando Viviana ainda trabalhava 

como jornalista; a menina lhe procurou após conseguir fugir do tráfico sexual, com a 

esperança de que a mulher pudesse salvá-la.  

A mãe de Juana, uma personagem que existe apenas no discurso da filha e não é 



nomeada na obra, a manda trabalhar na mercearia de um tio quando a menina tinha menos 

de 13 anos. Após algum tempo, o homem começa a abusá-la sexualmente e a prostitui-la a 

seus fregueses. Surge então a oferta de vender a sobrinha a um homem que comandava um 

esquema de tráfico sexual, e é a partir daí que Juana é envolvida na trama que Viviana irá 

expor contra o Ministro da Justiça de Faguas, que financia esse abuso de menores. A 

reportagem leva o nome de Viviana à notoriedade nacional e ao favor da população - o 

pontapé que ela precisava para considerar seriamente uma candidatura à presidência.  

Viviana ajuda a menina a se restabelecer, a se sentir salva e segura. É após passar um 

tempo com Martina, amiga de Viviana, na Nova Zelândia, que Patricia se torna Juana de 

Arco: uma nova identidade para um novo contexto, longe dos tormentos de sua infância.  

A gratidão que uma personagem sente pela outra é recíproca. Para Juana, Viviana tem 

uma importância monumental, como fica claro a partir das reflexões que a jovem faz ao final 

da narrativa, após testemunhar Viviana acordando do coma, por si só um momento simbólico:   

Si tuviéramos plena conciencia de cuán trascendente puede llegar a ser para otro 

ser humano un solo gesto de solidaridad, tendríamos que repensar toda nuestra 

vida, porque hay que ver lo que significó para mí la intervención de Viviana. 

(BELLI, 2010, p. 187) 

 

 

A personagem Martina Meléndez também possui uma relação significativa com as 

outras mulheres, afirmando que “No me hace falta nada. Con el cariño de la Juanita y el de 

todas ustedes me basta y sobra.” (BELLI, 2010, p. 126). Adrienne Rich (2019, p. 322) aponta 

para casos de “contramadres” que seriam um tipo de presença materna que inspira força, 

autonomia e independência especialmente para outras mulheres que carecem de uma figura 

materna. No livro, este é o caso de Juana de Arco e seu vínculo com Martina e Viviana.  

Indo além da relação biológica da maternidade, de noções simplistas sobre o que é ou 

não ser mãe, Rich aponta que o vínculo de cuidado, suporte e ensinamento que deve ser 

fortalecido e estar presente entre mulheres, sejam mães ou filhas, embaraça estes papéis 

determinados e abre caminho para algo coletivizado:  

 

No somos madres «o» hijas. Para perplejidad nuestra, para nuestro asombro y 

confusión, somos ambas cosas. Las mujeres, madres o no, que se sienten 

comprometidas con otras mujeres, se brindan una atención mutua que completan 

los tipos difusos de identificación entre las madres verdaderas y las hijas. (RICH, 

2019, p. 328) 



 

Podemos considerar este tipo de solidariedade, essa rede de cuidados mútuos entre 

mulheres, um ato de sororidade, uma conexão que nasce nas relações interpessoais das 

amigas que construíram o PIE, e se estende para a sociedade que elas almejam sanar, tornar 

mais justa e consciente em relação ao próximo e ao seu entorno.  

A teórica Marcela Lagarde y de los Ríos (2012, p. 486) sustenta que a sororidade 

“significa la amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, 

crear, convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un 

sentido profundamente libertario.” A autora (2012, p. 475) aponta que o antagonismo entre 

mulheres é um fator comum sob o paradigma patriarcal a que estão sujeitas, afirmando que 

“El mundo patriarcal no tolera la solidaridad que puede desarrollarse entre las mujeres [...]”, 

então, como um meio de assegurar um espaço nesse mundo desigual, cada mulher exacerba 

suas diferenças, isolando-se e se antagonizando a partir de termos de classe, idade, posição 

social, etc. A sororidade seria um meio de gerar uma construção de si mesma a partir da 

identificação com as outras, fora do paradigma patriarcal.  

No romance de Gioconda Belli, o ato da sororidade também vai além dos vínculos de 

solidariedade para alcançar uma ternura materna, da mesma forma que Juana de Arco 

encontra em Viviana e em Martina o carinho, o apoio e a cumplicidade que ela não obteve 

de sua mãe biológica. Sobre essa relação transformadora, Lagarde y de los Ríos (2012, p. 

487)  afirma que:  

 
“En la relación básica con la amiga, las mujeres encuentran la madre afectiva que 

no es la madre omnipotente de la pequeña niña, sino una mujer, una igual, de la 

cual aprenden, a la cual enseñan, con quien se acompañan, con quien construyen. 

No es más la madre, aparece la hermana como compañía.” 

 

O pacto entre mulheres que se reconhecem como pares, unidas por sua libertação, 

também remete a um cuidado familiar.  

 

 

2.2 Limites da sororidade entre as personagens 

 

Fora do círculo do PIE, no entanto, não encontramos uma extensão dessa 

cumplicidade. Viviana, Rebeca, Ifigenia, Martina e Juana formam o núcleo forte de onde 



são idealizados os projetos políticos para subverter a sociedade patriarcal em Faguas, e o 

que se vê, de fato, é que as mudanças ocorrem do topo para baixo, a partir de propostas de 

mulheres de classe média-alta.  

Em relação à representatividade, ou seja, ao nível de participação e expressão que 

as personagens têm na narrativa, aquelas que são de classe abastada estão em primeiro 

plano, têm voz, opiniões e poder de atuação sobre elas. As outras, como por exemplo 

Mercedes - esposa de José de Aritmética, um personagem chave na narrativa que ajuda a 

desvendar a tentativa de assassinato de Viviana - e Ernestina, amiga de uma das filhas de 

José e Mercedes, que sofre abusos físicos de seu marido, são personagens que aparecem 

por meio do discurso de outros, são interlocutoras do turno de fala de um personagem de 

mais destaque. 

Por outro lado, isso não quer dizer que as personagens em primeiro plano não 

considerem a classe e a situação pela qual as outras personagens mães sofrem. O projeto 

político do PIE contempla toda a sociedade e principalmente mulheres das mais diversas 

condições. Isso fica claro na proposta de anúncio para mulheres com o objetivo de 

preencher as vagas ociosas no governo, em que o alvo da estratégia de marketing procura 

não deixar ninguém para trás: 

“SE BUSCAN MUJERES DISPUESTAS A TRABAJAR, CON O SIN 

EXPERIENCIA, CON O SIN "BUENA PRESENTACIÓN", CON O SIN 

HIJAS, CASADAS O SOLTERAS, HETEROS O GAYS, EMBARAZADAS O 

NO, CON Y SIN EDUCACIÓN SUPERIOR, MENORES O MAYORES, 

TODAS SON BIENVENIDAS. HAY LUGAR PARA TODAS. SE OFRECE 

CUIDO PARA LOS HIJOS EN LAS HORAS DE TRABAJO.” (BELLI, 2010, 

p. 130) 

 

No entanto, em termos de sororidade, de pacto e colaboração entre mulheres de 

condições e experiências de vida diferentes, falta ao PIE o que Esther Vivas (2019, p. 308) 

chama de “transversalidad social”. Referindo-se a reivindicações em defesa da autonomia 

de decisão da mulher quanto à medicalização da criação de seus filhos, Vivas aponta que a 

mobilização acerca desses assuntos parte sumamente de mulheres de classe média.  

Segundo ela, para afastar esse véu de exclusividade, assim como para fortalecer e 

enriquecer o ativismo em prol da qualidade de vida da mulher e de sua reprodução, se faz 

imprescindível a participação e a voz de mulheres em situações de vulnerabilidade. 



É preciso deixar claro que o PIE não marginaliza ou oprime mulheres de classe 

baixa, em situação de vulnerabilidade, e não é essa sua agenda política. Nos tópicos 

anteriores, são ressaltadas as implementações do governo para aliviar o fardo das tarefas 

domésticas assim como para incrementar a qualidade de vida de comunidades 

marginalizadas em geral.  

No entanto, cabe salientar que a tomada de decisões, principalmente em relação à 

problemática da maternidade conciliada ao trabalho, parte de um grupo específico de 

mulheres, aquelas que estiveram e estão próximas do círculo de amizade de Viviana. 

Ifigênia e Rebeca, mães de classe abastada que almejam dedicar mais seu tempo aos filhos, 

são as mulheres que ajudam a formular políticas a partir do núcleo do PIE, que tem uma 

expressividade no livro. Portanto, o governo de Viviana tem limitações quanto à 

diversidade de vivências e vozes maternas, situação que poderia, segundo Lagarde y de los 

Ríos (2012, p. 481) “(...) contribuir a la cultura política con un verdadero ensayo de 

pluralismo. Es preciso integrar las diversas maneras en que las mujeres se encuentran en 

torno a una proclama común.” A aliança entre as mulheres, a sororidade construída no seio 

do PIE, limita seu potencial ao não abarcar outros grupos de mães.  

 

Conclusões 

 Em El país de las mujeres (2010), Gioconda Belli se propõe a imaginar um governo 

com a marca do poder feminino encabeçado exclusivamente por mulheres em prol de uma 

pequena nação latinoamericana, com um destaque especial para a função materna em sua 

narrativa. A ideia é explorar como uma governança feminina, livre da interferência dos 

homens, pode modificar a sociedade. Na investigação realizada, partimos do pressuposto de 

que o governo feminista apresentado na obra subverte as estruturas de poder por meio de uma 

glorificação da função materna e sua projeção a nível societal e interpessoal. O PIE logra 

implementar políticas públicas direcionadas a aliviar os sacrifícios associados à maternidade, 

e, além disso, sustenta que a função materna e a prática do cuidado aos outros, exercem um 

poder terapêutico na sociedade.  

Em primeiro lugar, observamos como o partido fundado por Viviana Sansón 

ressignifica as implicações presentes no fenômeno da glorificação da maternidade, surgido 



no século XVIII. Contrapondo o sentido histórico da expressão, que supervaloriza a 

importância da mãe mas iguala a função materna - a figura da “boa mãe" - a sacrifícios 

pessoais, Viviana e seu partido glorificam a maternidade ao mesmo tempo que combatem a 

ideia de que ser mãe pressupõe um empecilho às realizações e aos potenciais da mulher. De 

fato, o partido implementa uma série de políticas públicas que visam adaptar o mercado de 

trabalho, ao redor das necessidades maternas.  

Ademais, o governo do PIE efetua transformações na sociedade voltadas à 

coletivização e valorização do trabalho materno e doméstico, engajando homens e mulheres 

das mais variadas idades e funções. Verificamos, portanto, que o projeto de imprimir à 

sociedade a marca do poder feminino fortalece uma estrutura de cuidado e apoio que ampara 

todas e todos.  

Pontuamos também como o partido, especificamente a personagem Viviana Sansón, 

parte de uma perspectiva feminista que destaca e exacerba as qualidades femininas, 

especialmente aquelas relacionadas à função materna, como a solução para reparar a 

destruição e crueldade de governos masculinos. Tal enfoque numa suposta natureza feminina 

pode aproximar a visão de Viviana a noções como destino biológico da mulher. No entanto, 

o que se vê concretamente a partir de sua agenda política é o objetivo de tornar neutro, do 

ponto de vista das relações de gênero, a responsabilidade do trabalho doméstico e da criação 

de filhos, subvertendo a associação tradicional dessas funções à mulher e extrapolando-as ao 

homem em busca de uma redistribuição igualitária da divisão sexual do trabalho 

(MERUANE, 2018; FEDERICI, 2010). 

Na sequência, demonstramos que a maternidade representada no romance também 

exerce um papel significativo nas relações interpessoais das personagens. Consuelo, mãe de 

Viviana, é uma figura maternal que inspira resiliência, autonomia e responsabilidade, assim 

como assegura uma estrutura de apoio e solidariedade que Viviana, recipiente dessa 

experiência, procura estender a outras personagens do livro, principalmente Juana de Arco. 

E esta última que, por sua vez, também compartilha esse tipo de ligação com Martina 

Meléndez. Sendo de mãe para filha ou de figuras maternas para amigas, as mulheres do PIE 

praticam entre si a sororidade, uma ligação que visa o crescimento, o cuidado e a libertação 

mútua de cada uma, em conjunto e aquém de paradigmas patriarcais. Uma ressalva que 

devemos considerar sobre essa sororidade é a ausência da voz e perspectivas de personagens 



mães que pertencem a classes menos abastadas. Ainda que o partido considere este 

contingente em suas políticas, ele também falha em não se fortalecer com o aporte de outras 

mães.  

Por fim, podemos afirmar que o governo de mulheres criado por Gioconda Belli para 

liderar o país fictício de Faguas logra estabelecer políticas que, fundamentadas numa 

hipervalorização de atributos maternos como o cuidado, transformam não só a relação das 

mulheres com a maternidade, tornando esta um fenômeno mais bem acomodado e respeitado 

na sociedade, como também a relação dos indivíduos com o ambiente ao seu redor, com o 

outro e consigo mesmo - é a glorificação materna e o poder feminino como antídotos gerais 

em face dos desgovernos masculinos que sempre estiveram no comando do país. 

 

Perspectivas de futuros trabalhos 

Ainda que a maternidade seja a temática que permeia as principais motivações entre 

as personagens na narrativa, a obra também possibilita estudos e interpretações a partir de 

outras perspectivas analíticas que extrapolam os objetivos perseguidos neste plano de 

pesquisa.  

Em primeiro lugar, podemos afirmar que El país de las mujeres (2010) se enquadra 

numa tradição narrativa de imaginar um governo ginocrático - assim como maternalista, 

no caso dessa obra em específico - perpetrada por obras como “O Livro da Cidade de 

Senhoras” (1405) de Cristina de Pisano e “Herland: A Terra das Mulheres”, de Charlotte 

Perkins Gilmans (1915). A obra de Gioconda Belli apresenta uma realidade idealizada por 

mulheres em prol de si mesmas e da população que constitui um panorama fértil de se 

explorar a partir de um viés da utopia feminista (LÉTOCART, 2018, p. 4) 

Além disso, destacamos que Gioconda Belli dá voz, na narrativa, a preocupações 

quanto à consciência ambiental e à sustentabilidade na gestão do governo das mulheres. 

Por exemplo, Viviana e suas aliadas criam um programa de bonos de carbono, uma forma 

de reduzir a emissão de carbono ao investir na construção de fontes de energia limpa e 

renovável ao cobrar uma taxa para indivíduos e empresas que queiram “reverter” sua 

pegada de carbono em oxigênio (BELLI, 2010, p. 140). Uma análise da obra utilizando a 

perspectiva do ecofeminismo na literatura poderia trazer resultados e discussões 



significativas.  
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Outras atividades 

De agosto de 2020 a novembro do mesmo ano fizemos leitura e fichamento das 

referências bibliográficas listadas acima, assim como a discussão e comparação desses 

livros e ensaios por meio de reuniões síncronas com a orientadora. No dia 16 de agosto,  

participamos de um encontro virtual sobre maternidades do evento “Gênero e trabalho no 

contexto do isolamento - Problemáticas e Alternativas.”  

Em seguida, do dia 23 de novembro a 15 de dezembro, fizemos a releitura do 

romance, com um levantamento exaustivo das personagens mães e a consideração de 

elementos relacionados às mães e à maternidade sob a luz da referência teórica estudada. 

Feito o levantamento, de janeiro a março, nos focamos na análise dos dados, examinando 

o texto a partir dos eixos de análise escolhidos tendo em vista nossa hipótese de trabalho. 

Na última etapa, que vai de abril a julho, nos ocupamos com a escrita do relatório final. 

Como mencionado anteriormente, todas as etapas de elaboração da pesquisa foram 

acompanhadas pela orientadora por meio de encontros síncronos que ocorreram quinzenal 

ou mensalmente. 

 

 



 




