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1 Introdução 

Entende-se patriarcado como uma formação social em que os homens detêm o poder e 

o realizam apenas para homens. É sinônimo de dominação masculina ou de opressão das 

mulheres. É um termo muito utilizado na  segunda onda do feminismo, em meados dos anos 

de 1970 em diante no Ocidente (HIRATA, 2009, p. 173), mas que ainda na atualidade tem 

sido objeto de análise e reflexão das escrituras literárias de autoria feminina. 

Retrata-se neste artigo sobre a relação intrínseca dos Estudos Culturais com a crítica 

Feminista, expandindo as reflexões para um breve comentário acerca da obra “O País das 

Mulheres”, da escritora nicaraguense Gioconda Belli, que se utiliza da utopia e da distopia 

crítica, para desconstruir um governo patriarcal e ditatorial na Nicarágua, propondo-se 

construção de um governo formado apenas por mulheres. 

O objetivo geral é constatar como a teoria do Feminismo acontece na literatura de 

autoria feminina de O país das mulheres (2011) escrito pela nicaraguense Gioconda Belli. Os 

objetivos específicos são aprofundar a Literatura de autoria feminina da autora supracitada e 

como o movimento feminista em todo mundo tem contribuído para a construção de 

consciências críticas.  

A problemática apontada neste artigo delimitou-se no seguinte questionamento: O que 

a Crítica Literária Feminista busca realizar na Literatura de autoria feminina?  

A metodologia de pesquisa utilizada foi bibliográfica e documental, pois se apropriou 

da leitura especializada sobre o assunto além de se amparar na obra de Gioconda Belli como 

ilustração de perspectivas feministas. 

 

3 O campo minado da crítica literária feminista 

 

Em “Dançando no campo minado: algumas observações sobre a teoria, a prática e a 

política de uma crítica literária feminista”, escrito pela norte-americana Annette Kolodny e, 
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traduzido no Brasil, pela professora Rita Terezinha Schimidt, é crucial para os estudos da 

escritura de autoria feminina no mundo inteiro.   

Nele, é possível compreender o quanto do trabalho da crítica literária feminista pode 

produzir em termos de conhecimentos que acrescentam novos dados significativos às 

pesquisas científicas de recorte histórico e social, considerando o contexto de que o 

feminismo estava e ainda está, sobretudo, na América Latina, ameaçado na própria academia 

tradicionalista e conservadora em todos os lugares, desde os anos sessenta, setenta, oitenta, 

noventa, até os dias atuais.  

Diante desta “ameaça”, foi necessário “negociar” o chamado Minefield, isto é, o 

“Campo Minado”, no qual as escrituras de mulheres e as críticas feministas atravessaram e 

ainda atravessam na contemporaneidade, os perigos e as perseguições aos quais pesquisadorxs 

enfrentam ao se defrontarem com posturas tradicionalistas e patriarcais.  

Kolodny foi perseguida já nos anos setenta na academia, pelo seu intenso ativismo 

político no movimento feminista, demonstrando o quanto é necessário desafiar os cânones 

estabelecidos pela hegemonia crítico-literária patriarcal, sexista, elitista e discriminatório, 

perante as escrituras de autoria feminina. 

O “campo minado” se constata diante dos critérios estéticos hegemônicos e 

heterossexuais, nas estratégias interpretativas unilaterais, nos hábitos de leitura pautados por 

visões preconceituosas presentes na crítica literária tradicionalista. Trata-se de uma busca por 

uma linguagem própria, um estilo, uma voz, uma estrutura apropriada para enfrentar o 

“campo minado”, onde as críticas feministas tiveram que ‘dançar’ para encontrar um espaço 

onde inserirem suas vozes e serem de alguma forma, ouvidas. 

Kolodny mostra que é possível trabalhar a autoria feminina como um campo legítimo 

de pesquisa e de compreender que a forma que um texto literário é apreendido, pode ser 

reaprendida e reconstruída e que apesar das mudanças não serem fáceis e provocarem certa 

‘ameaça’ aos lugares estabelecidos, é preciso, cada vez mais, que estudiosos e estudiosas 

possam aprofundar seus estudos, ‘garimpando’ obras antigas ‘engavetadas’ nos ‘porões’ da 

história, afinal de contas, questiona-se o cânone literário e, ao mesmo tempo, enxerga o 

“campo minado” das práticas interpretativas até então realizadas nas obras literárias, 

especialmente, aquelas escritas por mulheres. Isso se estende para as escrituras de mulheres 

lésbicas, as quais, são silenciadas perante o cânone literário. 

Ao mesmo tempo, percebe-se a presença do método dialético de análise, pois se 

apresenta uma pluralidade de ideias e possiblidades de discussão, já que outra estudiosa, a 

exemplo de Gayatri Spivak, ao perceber a proposta de Kolodny, como um campo minado da 
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crítica permeado pela negociação, realizou, intenso debate sobre o assunto, a ponto desta 

esclarecer o que realmente quis apontar, como foi o fato de que a adoção do ‘rótulo’ 

“pluralista”, não significava uma ausência de discussão, mas a possibilidade de diferentes 

leituras de um mesmo texto, por exemplo, diferente contextos de significação ou 

interpretação. A partir daí, houve um processo dialético de examinar, testar, experimentar 

contextos, sejam eles pressuposições críticas anteriores ou posições ideológicas afirmadas 

explicitamente ou leituras distintas.  

A metodologia dialética presente na abordagem de Kolodny questiona até mesmo o 

seu próprio trabalho, pois como ela mesma propõe, é necessário o questionamento dos 

cânones estabelecidos; os critérios estéticos; as estratégias interpretativas; os hábitos de 

leitura. “Nós mesmas como críticas e professoras” (KOLODNY IN BRANDÃO, 2017, p. 

217). Ou seja, a crítica se estende até mesmo, para as práticas docentes de crítica literária 

feminista, pois é preciso que ox docentes estejam alertas às suas próprias análises e estratégias 

interpretativas e os hábitos de leitura, a fim de que as velhas análises fixas e tradicionalistas 

possam ser reavaliadas em sala de aula e nas pesquisas científicas envolvendo o literário. 

Daí, o “campo minado” ser cada vez mais acentuado, pois são lançados novos 

olhares para textos individuais; novas investigações são colocadas em prática sobre as 

consequências (para as mulheres) acerca das convenções que os textos hegemônicos 

apresentam. Kolodny cita Jean Kennard, que ao examinar um grupo de romances ingleses dos 

séculos XIX e XX, procurou entender por que e como as exigências estruturais da convenção, 

mesmo nas “mãos” das escritoras implicavam, por exemplo, na inferioridade e subordinação 

de mulheres.  

Defende-se o enfoque na variedade e diversidade de toda crítica literária feminista a 

fim de que haja uma convergência em uma ou mais posições favoráveis a releituras, a 

exemplo do que Adrienne Rich (1975) chamou de re-visão, o ato de olhar para trás, de ver 

com um novo olhar, de entrar em um texto a partir de uma nova direção crítica, onde homens 

e mulheres aprendem a penetrar os universos não familiares da ação simbólica e a criticar a 

canonização, as realidades de poder secularmente opressivas e que foram incorporadas à 

linguagem, pois citando Nelly Furman (1978), Kolodny concorda que nem o uso da 

linguagem, nem sua aquisição é neutro do ponto de vista do gênero, mas imbuído com valores 

culturais flexionados pelo sexo. 

O “campo minado” pode ser descrito da seguinte forma: 

se somos especialistas dedicadas ao redescobrimento de um corpus perdido 

de textos escritos por mulheres, então nossas descobertas são questionadas 
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com base na estética e se somos críticas com a determinação de praticar 

leituras revisionadas, dizem, então, que nosso foco é demasiado estreito e 

nossos resultados apenas distorções ou, pior, interpretações polêmicas e 

errôneas (KOLODNY IN BRANDÃO, 2017, p. 225). 

Diante disto, demanda-se que haja um escrutínio das premissas culturais há tanto 

tempo “arraigadas” na maioria das interpretações dos críticos tradicionalistas, pois os mesmos 

reclamam que as críticas literárias feministas distorcem textos e ameaçam acabar com a 

tradição literária ocidental, porém, os tais críticos tradicionalistas desconsideram a excelência 

ou a importância das descobertas crítico-feministas, pois a canonização coloca qualquer obra 

acima das questões que estabelecem seu mérito, fazendo que alunas e alunos realizem leituras 

ingênuas que “validam” a grandeza já atribuída pela canonização. 

Demonstra-se o porquê de qualquer texto ser reverenciado e saber o que este diz 

sobre como se vive ou se tem vivido; como a linguagem aprisiona ou liberta (RICH APUD 

KOLODNY, 2017, p.228), isto é, sobre como o cânone impõe e desvia obras e autorxs 

importantes e, ao mesmo tempo, desnorteia um questionamento mais crítico sobre a produção 

literária. 

Para isto, apresenta-se uma primeira premissa: a de que é preciso repensar sobre a 

história da literatura ou historicidade da mesma, pois “toda história da literatura é uma ficção 

[...] recriamos diariamente na medida em que a relemos” (KOLODNY IN BRANDÃO, 2017, 

p. 232).  

A segunda reflexão é feita na medida em que se ensina a ler, está-se circunscrita à 

perspectiva de paradigmas e não engajadxs com textos, pois é preciso penetrar o texto através 

de estratégias interpretativas que permitem a substituição de observações menos confortáveis 

por outras que foram ensinadas a aceitar com prazer. As conexões e inter-relações que 

produzem uma tradição literária feminina fornece uma ajuda inestimável para reconhecer e 

entender as tradições singulares e os contextos de gênero a partir dos quais as mulheres 

escrevem. 

O terceiro e último ponto é o reexame da estética, dos preconceitos e das 

pressuposições inerentes que informam os métodos críticos que, de alguma forma, moldam as 

respostas estéticas. Os homens só se tornarão melhores leitores ou apreciadores de livros 

escritos por mulheres, quando tiverem lido uma quantidade maior de livros escritos por 

mulheres, da mesma forma que ensinaram as mulheres a serem leitoras astutas de textos 

escritos por homens. Isto significa dizer que o desafio deste “campo minado”, em poucas 

palavras, é transformar as estruturas de poder masculinas que ordenam a sociedade, pois a 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



crítica literária feminista exige que se entenda a maneira na qual essas estruturas foram e 

continuam a ser reificadas pela literatura e crítica literária. 

A riqueza das reflexões de Kolodny está na proposta pluralista que defende a 

possibilidade de que diferentes leituras de um só texto possam ser úteis de formas diversas e 

esclarecedoras. Trata-se de um processo dialético em que se examinam, testam-se e 

experimentam-se contextos diversos de pressuposições críticas ou posições ideológicas de 

leituras distintas, pluralidade de métodos e análises críticas de variados tipos de relações 

(pessoais, temáticas, estilísticas, retóricas), entre outras, a fim de se evitar ou se proteger da 

tentação de simplificar um texto, seja ofensivo ou não.  

Acredita-se, de um modo geral, que o ensaio de Kolodny demonstra o pensamento da 

literatura crítica feminista em um “campo minado”, pois ele está permeado de novos olhares e 

práticas interpretativas que são desconsiderados pela crítica literária tradicional. Essa 

instabilidade a qual ela menciona não significa ser apolítico, mas a possibilidade de analisar 

com mais acuidade cada texto, cada contexto, cada olhar crítico e provocar uma discussão 

construtiva para os estudos críticos feministas. 

Através da leitura do ensaio de Kolodny percebe-se que a linguagem não é neutra, 

mas imbuída de valores culturais flexionados pelo sexo. A questão de gênero é posta em 

evidência sendo muito importante para que todos possam visualizar o quanto é preciso (re) 

visitar, (re) ler obras e autorxs com novas perspectivas, novos olhares, novas leituras e 

interpretações, ao invés de submetê-las a um cânone fechado em si mesmo, fixo e sem vida. 

 

4 As escrituras feministas  na obra de Gioconda Belli 

O pensamento de Kolodny foi fundamental para os estudos da crítica literária 

feminista, pois denunciou a exclusão da voz feminina das instituições da literatura norte-

americana. Essa denúncia possibilitou que outras estudiosas da crítica feminista pudessem, 

também, realizar análises de obras de autoria feminina também em seus países, 

independentemente de que continente determinados (as) romances, contos ou crônicas, 

contos, poesias, entre outras produções pudessem ser (re) vistos.  

Neste sentido, refletindo-se sobre a obra literária da autora nicaraguense Gioconda 

Belli, observa-se que esta traz em suas escrituras literárias possibilidades de se pensar 

construções utópicas e distópicas em torno do feminino e da igualdade de gênero a partir de 

suas ficções. 
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Belli nasceu em Manágua, capital do país Nicarágua em 09 de dezembro de 1948. É 

uma escritora viva, reconhecida internacionalmente, militante, pertencente a um estrato social 

superior dentro de uma sociedade patriarcal, que consegue dentro de um contexto da ditadura 

de Somoza, influente família da Nicarágua que governou o país entre 1934 e 1979, denunciar 

e subverter tal regime ditatorial em seu país, afirmando-se como ser humano, patriota e 

escritora (ZINANI, 2013).  

Belli é uma escritora além de seu tempo, vive entre Manágua e Los Angeles. Ela é 

membro do PEN Club Internacional e da Academia Nicaraguense de Letras, além disso, 

escreve para diversos periódicos internacionais. É casada com o jornalista Charles Castaldi, 

tem quatro filhos. 

Publicou em torno de 20 obras literárias, entre livros de poesias, romances, novelas e 

contos. O seu primeiro romance “A mulher habitada”, publicado em 1988 foi traduzido para 

vários idiomas.  

Neste artigo, aborda-se sobre o livro “O país das mulheres” (2011) que foi vencedor 

da edição 2010 do Prêmio La Outra Orilla e best seller na Nicarágua. A narrativa é conduzida 

na 3ª pessoa, com discursos indiretos livres e diálogos constantes entre as personagens. 

Caracteriza-se por ser uma novela onde as mulheres de um país chamado Fáguas, na América 

Central, fundam um partido intitulado Partido da Esquerda Erótica (PEE) propondo demolir 

todo um governo masculinizante de opressão e corrupção, e que traz em suas malhas, o tráfico 

e a violência contra adolescentes do sexo feminino e mulheres no país.  

Na obra “O País das Mulheres” constrói-se um percurso inverso do Patriarcado, pois o 

feminino se sobrepuja ao masculino em todos os setores de governança de um país como 

solução contra toda forma de dominação e a construção de uma sociedade livre da opressão 

patriarcal de uma ditadura enfrentada na Nicarágua. 

 Na ficção em estudo há uma forte discussão em torno da invisibilidade ou exclusão do 

masculino em todas as esferas de governabilidade da sociedade, como forma de protesto ao 

patriarcalismo. Parece-se que a segunda e terceira onda do feminismo estão vivas nesta obra 

com forte impacto de denúncia, daí, se construir um poder político de contra ataque à ditadura 

patriarcal na cidade de Fáguas, formado pelo Partido da Esquerda Erótica (PEE) representado 

pela personagem Viviana Sansón. 

A personagem Viviana Sansón, juntamente com as companheiras Martina, Eva, 

Ifigênia, Rebeca e Juana de Arco conseguem alertar e conscientizar a população para o fato de 

que os governos anteriores eram machistas, patriarcais e opressores. Neste sentido, Viviana 

consegue provar o tráfico de meninas cometido pelo governo anterior (Juan Pérez) e faz esta 
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denúncia nos jornais. Ela vence as eleições, mas durante seu discurso de posse, é baleada na 

cabeça e inesperadamente fica em coma no hospital. As suas companheiras assumem o 

governo e implantam o governo formado só de mulheres chamado ‘felicismo’, onde todos são 

iguais, homens e mulheres.  Percebe-se uma utopia de um país onde não exista patriarcalismo 

ou nenhuma forma de opressão masculina. 

 

 

Manifesto do Partido da Esquerda Erótica (PEE) 1. Somos um grupo de 

mulheres preocupadas com o estado de ruína e desordem de nosso país. 

Desde que esta nação foi fundada, os homens governaram com participação 

mínima das mulheres, por isso nos atrevemos a afirmar que a gestão deles 

foi um fracasso [...] De todos os homens que tivemos, não se salva um. Por 

isso,nós decidimos que é hora de as mulheres dizerem: CHEGA. [...] 

Declaramos que nossa ideologia é o ‘felicismo’: fazer com que todos 

sejamos felizes, vivamos com dignidade, com liberdade irrestrita para 

desenvolver todo o nosso potencial humano e criador, sem que o Estado 

restrinja nosso direito de pensar, dizer e criticar o que quisermos (BELLI, 

2011, p. 90) 

 

Há também momentos em que os homens que cometem violência contra a mulher e 

estupradores sejam todos escandalizados dentro da sociedade, pois se sugere a criação de 

jaulas onde todos estes são espécies de seres perigosos e precisam ser expostos em toda sua 

crueldade. 

 

Era cada vez maior o número de mulheres de todas as idades que passavam 

diante das jaulas para observá-los e lhes dizer o que o repúdio lhes ditava. 

Para cada réu, colocam sobre a jaula uma placa descrevendo o motivo da 

prisão. ‘Juan Pérez. Estuprador. Idade da vítima: 5 anos. Relação: enteada’; 

Ramón Alduvinos. Estuprador. Idade da vítima: 13 anos. Relação: vizinho’. 

Diante das jaulas, em uma urna, a população deixava comentários e 

sugestões de como o crime deveria ser punido. Em geral, sugeriam castigos 

cruéis: castração, prisão perpétua, flagelação, linchamento, morte. Mas elas 

haviam abolido a pena de morte e reformulado as penas carcerárias, de modo 

que os presos deixaram de ser uma carga social. Todos trabalhavam. (...) As 

autoridades eclesiásticas e os figurões políticos preveniram o efeito nocivo 

da vingança na alma (...) (BELLI, 2011, p. 71). 

 

Nesta obra, percebe-se uma ficção em que elementos da utopia e da distopia 

encontram-se inevitavelmente ligados, seja na escritura seja na narrativa cheia de paródias, 

seja nos espaços temáticos em que se aborda a configuração do feminino e do masculino em 

uma sociedade marcada pela dor da opressão patriarcal, especialmente, por se tratar de um 

país marcado pela ditadura construída de homens sanguinolentos, misóginos, corruptos, 

hipócritas. 
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Moylan (2016) em “Distopia: fragmentos de um céu límpido” comenta que as 

distopias negociam o terreno social da utopia e da anti-utopia, além disso, caracterizam-se por 

apresentar forma de textualidade híbrida politicamente carregada, podendo ser detalhista e 

pessimista ou ao mesmo tempo afiliar-se com uma tendência utópica quando mantém um 

horizonte de esperança.  

Essa utilização da utopia e da distopia é uma forma de literariamente trazer-se o 

político para a escritura de autoria feminina, denunciando a condição feminina e as opressões 

de gênero, tão ‘guerreadas’ nas primeira, segunda, terceira e quarta ondas do feminismo. 

Bloch (2005) em “O Princípio da Esperança” defende que o utópico é sustentado pelo 

sonho para frente no sentido de ultrapassar o curso natural dos acontecimentos, assim, a 

esperança é a principal energia, e a função utópica é a única transcendente que restou e a 

única digna a permanecer. Levitas (2013) complementa em “Utopia como Método”, 

afirmando que utopia é o desejo de se viver ou de ser melhor e é possível enxergá-la como 

desejo; enquanto prática pode ser estendida para as relações sociais em reformulações de uma 

sociedade melhorada. 

A vingança das mulheres apontada pela distopia da extinção dos homens na 

governança de um país em todos os âmbitos político, social, econômico, militar, cultural, etc, 

traz o questionamento de que feminismo realmente se quer, o da igualdade de gêneros apenas 

sob a ótica do feminino; ou a igualdade de gêneros compreendendo a desconstrução e 

desnaturalização do masculino e do feminino. 

 

5 Considerações 

 

Percebe-se que as mudanças nas relações de gênero afetam o campo da política, do 

poder e do social considerando-se que as escrituras são produções feitas a partir de 

experiências com os temas, com as ideias, com as políticas públicas, a partir de sujeitos reais 

que são levados a encenarem em um mundo paralelo, entre a ficção e a realidade. 

As questões de gênero, por mais que tenham já um século de lutas e conquistas, 

continuam a incomodar as políticas hegemônicas. Badinter (2005) afirma que é preciso 

repensar o feminismo, atuando na crítica contra a vitimização compulsória. 

Respondendo à problemática apresentada no início deste artigo que buscava responder 

o que a Crítica Literária Feminista busca realizar na Literatura de autoria feminina, verificou-

se que as escrituras trazem à tona sociedades ficcionais que podem sustentar as normas e 

estruturas do mundo real a fim de se fazer críticas e denunciar opressões possibilitadas pelas 
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utopias ou distopias presentes, principalmente, na obra “O País das Mulheres”, de Gioconda 

Belli. 

 Observou-se também que as sofisticações, as reflexões e as teorizações dos estudos 

feministas, principalmente nos anos 60 e 70 se transformaram em um discurso mais complexo 

desde os anos de 1970, pois houve uma preocupação em delinear as causas da opressão de 

gênero para um deslocamento enquanto objeto empírico (CONCEIÇÃO, 2009). 

Com as reflexões sobre a desconstrução e desnaturalização do masculino e do 

feminino, os trabalhos feministas passaram dos anos 80 e 90 para um questionamento sobre as 

oposições binárias entre o masculino e o feminino, ao invés de procurar causas universais ou 

essencialistas. Em “O País das Mulheres”, mostra-se uma sociedade governada por mulheres 

como forma de desconstrução de estruturas opressoras do patriarcado. 

Percebe-se que é possível encontrar nas normas, uma produtividade própria do sistema 

que é construído, pois ao se estabelecer a norma, obrigatoriamente, instauram-se os sujeitos e 

os mecanismos de luta e de resistência. 

No campo das artes, o vetor produtividade deu lugar a escrituras de mulheres que 

pensam não apenas os seus lugares no mundo, mas os lugares de todas as mulheres, 

(independentemente da classe social, do grupo étnico, da escolaridade, faixa etária, orientação 

sexual, do credo, do lugar de onde falam, etc.). 

Espera-se que se possa cada vez mais aprofundar esta reflexão acerca da obra de 

Gioconda Belli, tomando-se como eixo, os estudos e os Rumos do (s) Feminismo (s) na 

Contemporaneidade; Pensares sobre Patriarcalismos e Falocentrismos e que os conhecimentos 

adquiridos através de leituras sugeridas no Programa de Literatura e Interculturalidade da 

Universidade Estadual da Paraíba-UEPB. 
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