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RESUMO 

O país sob minha pele, romance corpus desta pesquisa, é constituído pelas 
memórias de Gioconda Belli. A autora relembra sua criação em uma família 
rica; revela como participou da guerrilha sandinista, que derrubou a ditadura de 
Somoza; rememora a reconstrução da Nicarágua após a vitória das tropas 
revolucionárias; e revela também sua vida amorosa. O objetivo geral da 
pesquisa é examinar a participação da mulher no processo de construção da 
identidade nacional na Nicarágua, como apresentado por Gioconda Belli em O 
país sob minha pele. Como objetivos específicos, pretende-se examinar as 
instituições patriarcais que constroem e reproduzem papeis de gênero fixos; 
investigar a participação da mulher no movimento revolucionário na Nicarágua; 
e investigar a emancipação sociopolítica da mulher como retratada no 
romance. O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa qualitativa 
bibliográfica, que traz a abordagem principalmente sobre o patriarcalismo e as 
instituições patriarcais que perpetuam a dominação do homem sobre a mulher; 
é apresentada também a busca por emancipação feminina, através das 
atitudes de Belli e outras mulheres que se apresentam no livro. Nessa análise 
são citados autores como Zinani (2006), Spivak (2012), Touraine (2007), dentre 
outros. Também é feita uma análise da relação entre mulher e nação, dando-se 
ênfase à participação da mulher na luta armada. Para tanto, cita-se Zinani 
(2010), Mattoso (2010), Walby (2000), dentre outros pesquisadores. Aborda-se 
também a participação da mulher na política, uma vez que Gioconda Belli 
participou ativamente do movimento sandinista, acreditando que seu país 
poderia ser melhor governado sem os ditadores da família Somoza; essa 
participação representa um avanço no comportamento da mulher que sempre 
viveu reclusa no ambiente doméstico. Percebe-se que, apesar do 
patriarcalismo e da reclusão em uma vida doméstica, a mulher tenta conquistar 
um espaço na vida social, lutando pelo que considera mais justo para seu país, 
sendo assim, agente de transformação social. Percebe-se também que, apesar 
de não reconhecido pela historiografia oficial, a mulher participa do projeto de 
construção nacional na Nicarágua, como demonstrado por Gioconda Belli. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Literatura latino-americana. Gioconda Belli. O país sob 
minha pele. Gênero. Identidade nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The country under my skin, novel corpus of this research is constituted by 
memories of Gioconda Belli. The author recalls her creation into a wealthy 
family; reveals as participated of the Sandinista guerrillasthat toppled the 
Somoza dictatorship; recalls the reconstruction of Nicaragua after the victory of 
the revolutionary troops; and also reveals her love life. The overall objective of 
the research is to examine the participation of women in national identity 
building process in Nicaragua, as presented by Gioconda Belli in The country 
under my skin. As specific objectives, we intend to examine the patriarchal 
institutions that build and reproduce fixed gender roles; to investigate the 
participation of women in the revolutionary movement in Nicaragua; and to 
investigate the socio-political emancipation of women as portrayed in the novel. 
The work was developed through bibliographical qualitative research, which 
brings the approach mainly on patriarchalism and patriarchal institutions that 
perpetuate the domination of men over women; is also presented the search for 
female emancipation, through the attitudes of Belli and other women who 
present in the book. In this analysis are cited authors as Zinani (2006), Spivak 
(2012), Touraine (2007), among others. Also is made an analysis of the 
relationship between woman and nation, giving emphasis to the participation of 
women in armed struggle. Therefore, it cites Zinani (2010), Mattoso (2010), 
Walby (2000), among other researchers. It addresses is also the participation of 
women in politics, once Gioconda Belli actively participated in the Sandinista 
movement, believing that their country could be better governed without the 
dictators of Somoza family; this participation represents an advance in the 
behavior of the woman who has always lived recluse in the home. It can be 
seen that in spite of patriarchy and reclusion in a domestic life, the woman tries 
to conquer a place in society, fighting for the it considers most right for your 
country, so being agents of social transformation. It is also seen that, although 
not recognized by the official historiography, the woman participates in the 
national construction project in Nicaragua, as demonstrated by Gioconda Belli. 

KEYWORDS: Latin American Literature. Gioconda Belli. The country under my 
skin. Genre. National identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Gioconda Belli nasceu na Nicarágua em 1948. É uma das mais 

destacadas vozes da literatura nicaraguense das últimas décadas. Exerceu 

importante papel na luta contra o ditador Somoza, e por conta disso, exilou-se 

no México, na Costa Rica e em Cuba. Retornou ao seu país em 1979 com o 

triunfo da revolução sandinista. Sua poesia sempre aborda a felicidade, embora 

não ignore a tristeza, a dor, a saudade e o luto. Em seus versos retrata o 

universo feminino com suas lutas e ideais. Em versos escreveu: Sobre la 

grama (1972), agraciado com Prêmio da Universidade Nacional da Nicarágua; 

Línea de fuego (1978),  galardoado com o prêmio Casa de las Américas, em 

Cuba; Truenos e arco íris (1982); De la costilla de Eva (1987); Apogeo 

(1998); Mi íntima multitud (2002) e Fuego y soy apartado espada puesta 

lejos (2007). 

Em 1988 publica seu primeiro romance, A mulher habitada, traduzido 

para vários idiomas, alcançando grande sucesso e projetando a escritora para 

fora dos limites de seu país. Na década de 1990, foram publicados os 

romances Sofía de los presagios e Waslala: memorial del futuro. Publicou 

ainda El pergamino de la seduccion (2005) e El infinito em la palma de la 

mano (2008). 

 Os textos de Gioconda Belli abordam os temas da liberdade e da 

identidade, questionando o lugar atribuído ao sujeito feminino na sociedade, 

apontando para a liberação política, sentimental e erótica da mulher. Suas 

personagens centrais não alimentam o estereótipo da submissão à voz 

masculina ou negam o corpo e o prazer. São mulheres fortes que falam por si e 

lutam por seus próprios espaços. 

 O país sob minha pele, romance corpus desta pesquisa, publicado em 

2002, é constituído pelas memórias de Gioconda Belli. A autora relembra sua 

criação em uma família rica, aborda a destruição de Manágua no terremoto de 

1972, revela como participou da guerrilha sandinista, que derrubou a ditadura 

de Somoza; rememora a reconstrução da Nicarágua após a vitória das tropas 

revolucionárias e revela também sua vida amorosa. A autora, à medida que 

relata sua trajetória política, literária e amorosa, traz reflexões acerca das 



relações de gênero na América Latina durante o período retratado no romance 

(1952-1999). 

Através da leitura de O país sob minha pele, percebe-se a participação 

de mulheres na construção de uma identidade nacional na Nicarágua; assim, 

pretende-se analisar essa identidade a partir da perspectiva feminina, visto que 

o livro analisado é constituído das memórias de uma mulher que participou 

ativamente desse processo. O trabalho será desenvolvido através de pesquisa 

qualitativa bibliográfica. De acordo com Moresi (2003), a pesquisa qualitativa é 

usada quando se deseja saber por que alguém age de determinada maneira. 

Nesse tipo de pesquisa há a “imersão do pesquisador no contexto e a 

perspectiva interpretativa de condução da pesquisa” (MORESI, 2003, p. 71). O 

pesquisador deve interpretar a realidade que encontra; esse método costuma 

ser utilizado quando se estuda um fenômeno de natureza social que não pode 

ser quantificado. Diferente da pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa não 

apresenta dados numéricos, mas examina aspectos mais profundos e 

subjetivos do tema pesquisado. O meio de investigação a ser desenvolvido 

será a pesquisa bibliográfica, que consiste no estudo sistematizado que se 

desenvolve através de informações veiculadas em livros, revistas, jornais, 

mídias eletrônicas, ou seja, material acessível ao público. 

A pesquisa situa-se no campo da Crítica Literária, com suporte dos 

Estudos Culturais, com momentos de interdisciplinaridade com a História, para 

que se entenda o contexto histórico retratado no livro, e com a Sociologia, que 

traz contribuições para que se compreendam as relações sociais da época, 

principalmente no que se refere à construção da identidade nacional e as 

relações de gênero. 

Para Bordini (2006), nos estudos culturais são convocados de maneira 

interdisciplinar aportes de ciências como Filosofia, Psicologia, Psicanálise, 

Sociologia, Antropologia, Semiótica para analisar como alguns elementos da 

vida social aparecem na obra literária, “a partir das características poéticas que 

os manifestam” (BORDINI, 2006, p. 13). A autora esclarece que a Escola de 

Birmingham apropria-se da política da crítica literária inglesa que defendia a 

supervalorização da pureza das artes e da cultura como meio de resistência 

das elites intelectuais contra a corrupção da sociedade burguesa, porém, 

promove o debate em favor de uma cultura em que todos tenham participação 



ativa. Para isso, seu porta-voz, Raymond Williams, afirma que essa é uma 

forma de permitir o acesso de todos às formas culturais que antes eram 

possuídas apenas por uma determinada classe, mas que devem ser renovadas 

e modificadas pela participação comum, ressocializando a grande arte e 

promovendo as manifestações das classes populares e das minorias a um 

estado de dignidade cultural que sempre lhes foi negado. 

Cevasco (2003) também se reporta aos Estudos Culturais, defendendo 

que no estudo de um texto literário pode-se incluir a presença das 

determinações sociais das obras, porém o centro da análise crítica certamente 

é o objeto literário e os métodos dessa análise são a avaliação, explicação e 

verificação. O materialismo cultural, que é base teórica dos estudos culturais na 

concepção de Williams, traz uma mudança não só em relação ao objeto de 

estudo, mas também em como se estuda esse objeto. Os produtos da cultura 

são considerados práticas sociais e o objetivo da análise não é meramente 

elucidar os componentes da obra e sim desvendar as condições dessa prática. 

Cevasco defende que: 

 

(...) antes de objetos, as obras de arte são práticas. Ao fazer 
análise literária, os procedimentos dos estudos de cultura vão 
indagar as condições de possibilidades históricas e sociais de 
considerar esse tipo de composição como literatura, e vão 
observar as condições de uma prática. (CEVASCO, 2003, p. 
149). 

 

 A literatura, para Williams, é uma notação que deve ser interpretada de 

forma ativa, seguindo convenções socialmente específicas. A relação entre 

literatura e realidade, cultura e sociedade é muito profunda; não é possível 

analisar uma sem a outra e nem mesmo compreender a Literatura fora da 

realidade que ela produz e reproduz. 

 Os estudos culturais têm sido amplamente defendidos por grandes 

estudiosos pelo mundo. A obra do próprio Williams (1980) ampliou-se e ele, 

que é crítico literário por formação, escreveu sobre novas tecnologias da 

informação. Outro crítico literário, Fredric Jameson (1996) explica o 

funcionamento do capitalismo contemporâneo através da análise de 

fenômenos culturais, como a arquitetura. Também há o trabalho de Michael 

Denning (1987), que aproveita as possibilidades surgidas com os estudos 



culturais para estudar a cultura popular das classes trabalhadoras de 

Birmingham do século XIX. 

No Brasil, há muita pesquisa seguindo essa linha. Pode-se citar Lobo 

(2014), que fez um estudo sobre a escrita de mulheres da América Latina e 

acredita que, apesar de tudo, a mulher tem conseguido conquistar seu espaço. 

Também cita-se Lopes (2014), Schneider (2014) e Aguiar (2014) que fazem 

estudos literários, relacionando-os ao espaço em que a Literatura está inserida. 

Fazem estudos contextualizados, realizando interdisciplinaridade com áreas 

diversas, considerando o texto literário uma prática social. 

Apresentada a introdução como primeiro capítulo, seguem-se os demais 

capítulos. No segundo capítulo é apresentada a fortuna crítica, com trabalhos e 

análises já realizadas sobre a obra de Belli. Recorre-se também a entrevistas 

dadas pela escritora em veículos diversos, em que trata de sua obra e sua 

vida. No terceiro capítulo apresenta-se o contexto histórico do período 

relacionado à ditadura somozista. Acredita-se ser de fundamental importância, 

mesmo que de forma breve, uma abordagem da história da Nicarágua, 

principalmente no período retratado por Belli em suas memórias, para que se 

compreenda o que a escritora relata. No quarto capítulo, é feita uma 

abordagem sobre o patriarcalismo e instituições patriarcais que perpetuam a 

dominação do homem sobre a mulher. É apresentada também a emancipação 

feminina, através das transgressões de Belli. Nesse capítulo recorre-se a 

autores como Zinani (2006), Spivak (2012), Touraine (2007), dentre outros. No 

quinto capítulo, é feita uma análise da relação entre mulher e nação, dando-se 

ênfase à participação da mulher na luta contra a ditadura da Nicarágua. Para 

tanto, apoia-se em Zinani (2010), Mattoso (2010), Walby (2000), Zimmermann 

(2006), dentre outros pesquisadores. O sexto capítulo aborda a participação da 

mulher na política. Belli participou ativamente do movimento sandinista, 

acreditando que seu país poderia ser melhor governado sem os ditadores da 

família Somoza. A participação feminina na política representa um avanço no 

comportamento da mulher que sempre viveu reclusa no ambiente doméstico. 

Esse capítulo sustenta-se principalmente em Randal (1982), que fez um 

trabalho de entrevistas com mulheres que, na tentativa de mudar a realidade 

da Nicarágua, terminaram, assim como Belli, se envolvendo na luta contra a 

ditadura somozista.



2 FORTUNA CRÍTICA DA OBRA DE GIOCONDA BELLI 

 

 Neste capítulo, são apresentados alguns trabalhos e comentários 

relacionados à obra de Belli. Há também entrevistas nas quais ela emite sua 

opinião sobre sua obra e sobre a situação política de seu país. Em entrevista 

concedida a Bizerra (2013), por exemplo, Gioconda Belli declara que é 

extremamente importante contar o mundo a partir da visão feminina, pois a 

visão do homem é dominante. Segundo ela, as razões que a levaram a lutar 

para derrotar a tirania foram o amor que tem por seu país e a experiência que 

viveu sob a ditadura. O impulso pela escrita surgiu de sua vivência como 

habitante de uma Nicarágua oprimida, mas também ligada à poesia e à 

natureza de uma maneira muito profunda. A Colombo (2002), Belli revela que 

decidiu escrever suas memórias para “reivindicar a importância do romantismo 

na Literatura e na Política, a importância de sonhar com coisas impossíveis” 

(2002). Ela diz sentir-se privilegiada por ter vivido a revolução. 

 Em sua tese Paulina Chiziane e Gioconda Belli: vozes confluentes 

na geografia de uma guerra?, Victorino (2010) afirma que em O país sob 

minha pele, Belli traça memórias de amor e guerra recordando a sua 

participação na luta sandinista com a convicção de que, fazendo a revolução, 

poderia mudar a história do país. Para Victorino (2010), muito do que está no 

enredo de A mulher habitada, romance de Belli que retrata a ditadura em um 

país chamado Fáguas, é fruto do que a autora viveu e rememora em O país 

sob minha pele. Lavínia (personagem central de A mulher habitada, que 

participa do movimento contra a ditadura) e Belli fundem-se através de 

questionamentos pessoais, políticos e culturais. 

 Santoro (2004) escreve que o melhor de O país sob minha pele é a 

riqueza das experiências da autora, que descreve o tempo em que viveu na 

Nicarágua, México, Costa Rica, viagens que fez para o Panamá e Cuba. 

Destaca-se o envolvimento profundo da autora com a política, o enfrentamento 

de dificuldades com o sandinismo e a coragem que Belli teve em esnobar 

cantadas de Fidel Castro, Leonel Brizola e Osmar Torrijos. 

Sánchez (2013) escreve que em O país sob minha pele há um amor 

intenso e percebe-se que a história da Nicarágua está escrita na pele de Belli, 

que possui um jeito próprio de escrever. Belli acreditava que outro mundo era 



possível e, para isso, alistou-se como guerrilheira da Frente Sandinista de 

Libertação Nacional para lutar contra a ditadura de Anastacio Somoza. 

 Jager (2010) escreve que o livro traz a narrativa minuciosa da trajetória 

política e pessoal de Belli. O país sob minha pele reúne amor e guerra, 

erotismo e patriotismo, política e literatura. Sem maiores rodeios, Belli fala de 

fuzil e de coração. Conta como conheceu Cortázar, seu ídolo literário, e como 

se apaixonou por um dos líderes da revolução sandinista. 

Trovar (2007) defende que Belli, em suas memórias, mostra a aposta de 

sua própria vida e seu heroísmo, relatando com grande paixão a história de 

uma mulher que luta por seus sonhos e nesse processo descobre sua própria 

identidade. O país sob minha pele não apresenta uma ordem cronológica, os 

episódios não são sucessivos e, segundo Belli, o livro possui muita fantasia, 

mas não é ficção e sim sua percepção de como se sucederam os 

acontecimentos desses anos. 

Para Saidman (2008), Belli mostra, através de suas palavras, a realidade 

da Nicarágua em que ela viveu, época em que buscava os caminhos da 

liberdade através das armas, período em que jovens, com lenços no pescoço, 

deram suas vidas pelo futuro que queriam deixar a seus filhos e filhas. A 

história, que é pessoal e coletiva, é um processo extenso que se faz e refaz 

nas pequenas ações cotidianas. Nicarágua, verde e vulcânica, se abre nas 

palavras de Belli como um palco, um poema lucidamente vivido. 

Para Cid (2009), a autora vê a sexualidade como libertação, apesar de 

ter recebido uma educação tradicional. No primeiro casamento sente-se 

sufocada e encontra na Frente Sandinista de Libertação Nacional o início de 

uma nova fase em sua vida. Todos os acontecimentos vividos por Belli, sejam 

com seus amantes ou relacionados à guerrilha, levam a escritora a repensar o 

seu papel como mulher. A partir da vivência coletiva em favor da liberdade de 

seu país, Belli trava uma luta interna consigo mesma, procurando desvencilhar-

se das regras impostas pela sociedade patriarcal e construir sua identidade 

priorizando sua própria vontade. 

Em sua tese Utopia, com nombre de mujer, Fernández (2009) trabalha 

com os livros de Belli, Waslala, O país sob minha pele e A mulher habitada. 

Ele discute o fato das protagonistas das três novelas serem marcadas por sua 

origem e pela necessidade de construir sua própria identidade. No caso de 



Gioconda (personagem) e Lavínia, essa construção acontece a partir da 

transgressão com sua classe de origem e, consequentemente, com as ideias 

de gênero recebidas desde a infância. No caso de Melisandra (Waslala), a 

identidade é construída a partir da busca por sua mãe. A Revolução e a idéia 

de utopia são essenciais na configuração dessas personagens. As mulheres 

sentem-se participantes de um processo muito mais abarcador que a questão 

de gênero. Suas identidades e transgressões às normas recebidas geralmente 

são alcançadas a partir do compromisso e luta política para mudar a ordem 

existente que impede o ser humano de ser livre e escolher um caminho próprio. 

Essas mulheres comprometem-se com seu meio, rejeitam o determinismo que 

as condena a viver em um ambiente doméstico e são conscientes do potencial 

que possuem, assumindo as consequências de suas ações, podendo chegar, 

inclusive, à morte. Belli valoriza os atributos essencialmente femininos para que 

as personagens assumam um papel emancipador sem copiar o homem, sem 

tê-lo como parâmetro; a escritora torna presente a materialidade do corpo 

feminino. A Revolução e a mulher estão unidas nessas três histórias, porque a 

mudança não acontece apenas no nível individual. A transformação deve 

ocorrer no conjunto da sociedade, nas estruturas de poder. Melisandra, Lavínia 

e Gioconda (personagem) tentam encontrar uma imagem de si mesmas, de 

acordo com a natureza de cada uma e divergente daquela dos discursos da 

cultura patriarcal. 

Sobre A mulher habitada, Rocha (2012) afirma que o romance funde a 

história da escritora e da Nicarágua com a história narrada no romance, o que 

faz com que se perceba que o texto não é um círculo fechado em si, indiferente 

ao mundo, anti-histórico, a-social e anti-humanista, como defendem os 

estruturalistas. No romance pode-se identificar o que “Ricoeur chama de 

mundo preestabelecido” (2012, p. 3). Isso é percebido em três situações: as 

experiências pessoais da autora, os relatos do avô e o livro de Wheelock 

(1975) sobre a história da Nicarágua. Belli construiu suas personagens Lavínia 

e Itzá utilizando os elementos citados. A primeira é construída com base na 

experiência que Belli teve na Revolução Sandinista; a indígena, por sua vez, 

constrói-se através das rememorações que Belli possui dos relatos do avô. 

Rocha conclui a partir da análise de A mulher habitada, à luz da teoria de 

Ricoeur sobre mimese, que “o texto literário não é uma obra fechada em si. 



Para que uma obra possa acontecer, ela transpõe os limites do papel e 

desemboca na experiência humana, que começa no autor e encerra com o 

leitor” (2012, p. 12). A obra literária dialoga com o mundo, repassa 

experiências, reafirma opiniões, traz inquietações e transpõe limites. 

Em entrevista a Cruz (2013), Belli relata sua participação contra a 

ditadura somozista. Revela que desde pequena via coisas terríveis como 

mortes e massacres. Então se sentia impotente como todos os outros jovens, 

que não queriam a ditadura e viam a luta armada como única possibilidade de 

libertação do país; Camilo Ortega é quem a convence a entrar no sandinismo, 

pois o medo do que poderia acontecer a ela e de deixar uma filha a dominaram 

inicialmente. Em 1970, ela decide entrar no movimento e trabalha como 

correio, motorista, guarda armas, além de conseguir dinheiro para o grupo. Em 

1974, quando membros da FSLN assaltaram a casa do ministro José María 

Castillo, Belli trabalhou na parte logística com Eduardo Contreras, mas nunca 

foi presa porque antes disso exilou-se por ordem de Carlos Fonseca. 

 Na mesma entrevista, Belli relata que fez parte da comissão de 

propaganda da FSLN, inaugurou a transmissão do canal 6, batizou o Sistema 

Sandinista de Televisão e participou do primeiro noticiário. Trabalhou na 

Campanha de Alfabetização e nas eleições de 1984. Relacionou-se pouco com 

Daniel Ortega, seu maior contato era com o irmão dele, Humberto. Nas 

eleições de 1984, Belli achava que não devia ser uma campanha pessoal de 

um candidato e sim uma campanha que destacasse a FSLN como uma 

coletividade, pois essa era uma das características da Frente, a direção 

coletiva. Quando Belli notou que a imagem de Daniel Ortega estava sendo 

muito elevada, percebeu que a coletividade que tanto defendia, não existia. 

Nas eleições de 1990, a princípio Belli não gostou da vitória de Violeta 

Chamorro, porque queria que a FSLN ganhasse, mas pouco a pouco foi 

percebendo que a presidente eleita tratava a Nicarágua com um jeito maternal 

e soube conciliar-se com aqueles que haviam participado da revolução. Esse 

foi o grande acerto dela, usou seu talento como mulher e como mãe para 

promover a reconciliação. Belli a admira por ser uma mulher que chegou à 

liderança do país; segundo Belli, as mulheres tiveram um papel importante 

porque lutaram contra o machismo que era muito grande. Alguns militantes 

defendiam que as reivindicações das mulheres deveriam ser deixadas para 



depois, pois aquele momento, da revolução, não era propício para 

manifestações femininas. 

 Belli diz ainda que foi criado o PIE  (Partido de la Izquierda Erótica) para 

tentar implementar estratégias que eram discutidas entre as mulheres, porque 

essas  tinham posições importantes dentro da revolução. O PIE possui um site, 

tem filiais em vários países da América Latina, possui milhares de mulheres 

inscritas no Partido, que se reúnem para implantar ações femininas de 

diferentes formas em cada país. Sobre a atuação das mulheres na política da 

Nicarágua, Belli acredita que há uma distância muito grande entre o discurso e 

a realidade. Daniel Ortega fala que há mais mulheres ocupando cargos 

públicos, que as mulheres estão conquistando seus espaços, mas o que se vê, 

segundo Belli, é que as ministras estão tendo problemas, não há um espaço 

verdadeiro para elas. A demissão da ex-deputada sandinista Xochilt Ocampo 

de seu assento no Consejo Supremo Electoral, para Belli, é mais uma 

demonstração de que só permanece no poder quem concorda com tudo que 

está sendo feito pelo governo. A ex-deputada não quis votar nem contra nem a 

favor da construção do canal interoceânico na Nicarágua. 

 Sobre as comparações que são feitas entre o governo de Daniel Ortega 

e o de Somoza, Belli opina em entrevista ao La Prensa que o governo atual é 

diferente, que tem rasgos autoritários, é populista dentro de outra época, 

usando outras maneiras de coerção. É um governo que deseja ter o controle de 

todos os poderes e os nicaragüenses precisam ir à luta, buscando o diálogo, 

porque usar a força nesse momento não seria conveniente para a Nicarágua. 

 Soriano (2011) analisa o livro de poemas de Belli El ojo de la mujer e 

acredita que ele mostra o compromisso das mulheres com seu país, mais 

especificamente o engajamento das nicaraguenses com a libertação da 

Nicarágua da ditadura. Belli é consciente de sua condição particular de mulher 

e reivindica um espaço de igualdade com os homens; questiona e desconstroi 

os mitos do patriarcado e se sente parte das lutas e das conquistas do 

movimento das classes populares e do movimento feminista. Belli vê a 

realidade com as contradições de gênero e de classe. El ojo de la mujer 

expressa liberdade e encara a vida como uma conquista, fruto de uma intensa 

luta das mulheres. Belli se rebela contra preconceitos e isso representa uma 

revelação de sua experiência como mulher. 



 Lemos (2011) faz uma análise do corpo feminino na obra de Belli. Em La 

mujer habitada e Waslala a imagem do corpo representa libertação da 

sexualidade feminina. A mulher é dona de seu corpo e vale-se dele para 

promover transformações individuais e coletivas, opondo-se ao discurso 

patriarcal. Nos poemas de Belli, a mulher é o centro da ação; a casa, a árvore, 

a selva e a terra são elementos femininos que fazem parte do jogo corpóreo e 

estão sempre presentes nos versos de Belli. Isso mostra a identificação do 

sujeito feminino como elemento natural tornando-se juntos uma só existência. 

Nessa junção observam-se construções sensuais e femininas que negam o 

discurso patriarcal. 

 Brasil (2011) defende que O país sob minha pele é o relato de uma 

mulher latino-americana que busca restaurar sua história sob o ponto de vista 

de alguém que lutou efetivamente por seu país. Belli busca ser fiel aos seus 

princípios e desejos, à sua condição de mulher e ao seu país. Ao estudar a 

autobiografia, Brasil (2011) acredita que O país sob minha pele representa 

uma enorme riqueza, já que Belli participou de um movimento revolucionário 

que surgiu do povo e derrubou a ditadura militar. O texto de Belli não só 

apresenta diferenças sexuais surgidas na sociedade patriarcal e católica da 

América Latina na década de 1960, como também apresenta um novo discurso 

pautado na diferença de gênero. Há a apresentação de uma mulher que se 

descobre e propõe a construção de uma identidade. 

 As investigações realizadas sobre a obra de Belli, principalmente sobre 

O país sob minha pele, sempre apresentam a autora como alguém que busca 

sua identidade como mulher e como sujeito que procura a liberdade para seu 

país. Não foram encontradas leituras específicas que abordassem O país sob 

minha pele de maneira aprofundada. As abordagens encontradas são 

escassas e retratam a temática da mulher e da ditadura de maneira ampla. 

 Procura-se, assim, nesta pesquisa, uma análise mais aprofundada de O 

país sob minha pele na tentativa de uma abordagem sobre as relações de 

gênero retratadas no romance, em especial no que diz respeito à participação 

da mulher na construção de uma identidade nacional na Nicarágua, buscando 

mostrar o quanto a mulher se empenhou na busca pela liberdade de seu país, 

participando inclusive da luta armada, assim como em relação à busca da 

mulher por uma identidade de gênero que não oblitere os anseios e desejos 



femininos, apesar dos empecilhos surgidos em decorrência da sociedade 

patriarcal.  



3 CONTEXTO HISTÓRICO DE O PAÍS SOB MINHA PELE 

 

Através de Cristóvão Colombo, os espanhóis chegaram ao país em 

1502; a expedição espanhola de Gil González Dávila só lá chegou em 1522, 

atravessou o rio Manágua e foi expulsa pelos nativos. A primeira colonização 

espanhola foi realizada por Francisco Hernandes de Córdoba, que fundou as 

cidades de Granada e Léon, em 1524. 

De acordo com Zimmermann (2006), no início do século XVI muitas 

doenças foram trazidas pelos espanhóis e a população indígena não tinha 

imunidade contra essas doenças; por conta disso, a população foi reduzida de 

um milhão de pessoas para poucas dezenas de milhares, em 

aproximadamente duas décadas. Segundo Piva (1986), os vários grupos de 

índios que habitavam a Nicarágua antes da chegada dos conquistadores em 

1552 resistiram fortemente à construção dos povoados colonizadores. A costa 

atlântica era povoada pelos índios misquitos; na costa pacífica, viviam os 

nicaraos. Essa tribo, à beira do lago de Manágua, formou a primeira coluna de 

resistência. Após muita luta o cacique Nicarao rendeu-se ao governo espanhol. 

Segundo Sader (1992), desde que as primeiras expedições 

colonizadoras chegaram à Nicarágua, o país passou a exibir seu principal 

destino: o de possível lugar de passagem entre o Atlântico e o Pacífico, o que 

gerou cobiça por parte dos europeus e posteriormente por parte dos norte-

americanos. O Manágua e o Nicarágua, dois grandes lagos, tornaram atraente 

a idéia de um canal interoceânico, visto que o sistema lacustre prolongava-se 

com um sistema fluvial que chegava até cerca de 20 km da costa pacífica. 

Zimmermann (2006) acrescenta que, por conta da dominação 

espanhola, a Nicarágua permaneceu atrasada durante 300 anos. O gado 

bovino era a principal atividade econômica e os latifundiários reclamavam da 

ausência de mão de obra, que ocorreu por conta do extermínio da população, 

ocorrido no século XVI. O contingente de escravos era pequeno e instituições 

como o Estado e a Igreja tinham fraca representação. 

Granada e Léon eram os centros políticos da oligarquia nicaraguense, 

que sustentavam seu poder econômico explorando a mão-de-obra de mestiços 

nas fazendas de anil e cacau. Os leonenses, influenciados pela independência 

mexicana e pela libertação política da Guatemala, declararam sua libertação 



em 1811. Um ano depois, foi a vez de Granada se rebelar e iniciar o processo 

da independência da Nicarágua. 

Foi proclamada a República da Nicarágua em 1823, tendo como 

principais medidas a realização da primeira assembléia constituinte e a 

abolição da escravatura. Granada e Léon passaram a disputar para si a 

nomeação de capital do país. Enquanto essa disputa ocorreu na costa pacífica, 

a costa atlântica foi esquecida, por ser uma área de difícil acesso e não se ter 

interesse com os índios daquela região. Os ingleses notaram esse descuido e 

decidiram apoiar e armar os índios misquitos, que passaram a dominar e 

escravizar outras nações indígenas. Por três séculos a economia nicaraguense 

ficou assim dirigida: na costa pacífica, os espanhóis; na costa atlântica, 

ingleses e norte-americanos. 

  O interesse dos ingleses pela construção de um canal chocou-se com as 

ambições do imperialismo norte-americano, que contou com a ajuda do 

aventureiro ianque William Walker, que desembarcou na Nicarágua em 1855, 

saqueou o país, repartiu terras e pretendia restabelecer a escravidão e 

conquistar outros países centro-americanos, agregando-os ao território norte-

americano. Walker proclamou-se presidente da República da Nicarágua, mas 

com o apoio inglês, os nicaraguenses resistiram e as forças opositoras 

conseguiram derrubá-lo, o que fez com que fugisse para os Estados Unidos. 

Em 1860, Walker retornou à América Central como fuzileiro e foi assassinado 

antes que pudesse iniciar uma nova guerra. Esses episódios implicam na 

primeira guerra de libertação nacional, momento em que surgiram dois partidos 

tradicionais: o liberal e o conservador. Durante um período de 30 anos (1857-

1887), presidentes do partido conservador se sucederam no poder. 

Em 1893 ocorreu a revolta liberal comandada pelo general José Santos 

Zelaya. Os liberais (representantes da oligarquia do café) questionavam o 

predomínio dos setores mais tradicionais das classes dominantes, ligados à 

criação de gado. Intensificou-se o desenvolvimento capitalista da Nicarágua e 

por causa da construção do canal interoceânico iniciaram-se as desavenças 

com o governo norte-americano. Os desentendimentos com os Estados Unidos 

aumentaram quando Zelaya resolveu negociar com alemães, japoneses e 

ingleses. Os Estados Unidos não tinham muitos investimentos diretos na 

Nicarágua, seu interesse era estratégico, controlar a América Central. Eles 



conseguiram derrubar Zelaya com o apoio do general conservador Emiliano 

Chamorro e passaram a compartilhar a soberania da Nicarágua. 

Em 1909, Adolfo Días assumiu o lugar de Zelaya e os Estados Unidos 

passaram a dominar os bancos da Nicarágua. Os marines (Corpo de fuzileiros 

navais dos Estados Unidos) desembarcaram na Nicarágua em 1912 para 

proteção do governo conservador, ficando no país até 1932, alegando que 

iriam proteger as empresas americanas e supervisionar as eleições 

nicaraguenses.  A soberania da Nicarágua passou a ser compartilhada com os 

Estados Unidos, o que fez com que as tropas norte-americanas 

permanecessem no país por mais 21 anos. A Nicarágua passou a ser 

administrada por banqueiros norte-americanos e suas principais terras e 

riquezas divididas entre empresários dos Estados Unidos. O conflito entre 

liberais e conservadores, que tinha enfraquecido, estourou em defesa da 

constituição, que era desrespeitada com frequência. 

A partir das disputas entre liberais e conservadores surgiu a figura de 

Sandino, que desde criança alimentou sentimento de revolta contra as 

injustiças que ocorriam em seu país. Sandino nasceu em Masaya, em 1895. 

Teve uma infância humilde e conseguiu uma instrução mínima por esforço 

próprio. Deixou a Nicarágua em busca de trabalho, passando por Honduras, 

Guatemala, El Salvador e México, exercendo profissões como zelador, 

mecânico e operário. Sandino regressou à Nicarágua em 1926 e iniciou um 

trabalho de conscientização entre os colegas de trabalho da mina San Albino, 

de propriedade norte-americana. Ofereceu-se para lutar ao lado do general 

Moncada, acreditando que este lutava contra a intervenção estrangeira. 

Trabalhando em condições precárias em uma companhia petrolífera dos EUA, 

Sandino desenvolveu um sentimento antinorte-americano. Formou seu grupo 

de combate aos EUA. Em 1927 esse grupo já possuía um território livre e mais 

de 500 homens. 

O general Moncada, que representava o grupo liberal oligárquico, junto 

às forças de ocupação norte-americanas, pressionado pela força de Sandino, 

decidiu pela realização de eleições em janeiro de 1929, controladas pelos 

Estados Unidos. A luta de Sandino vai conquistando mais adeptos, através de 

movimentos sociais e greves; por outro lado, liberais e conservadores uniram-

se contra Sandino para apoiar os Estados Unidos. 



As tropas norte-americanas passaram a cometer massacres, 

bombardeios e outras atrocidades, atitudes vistas com maus olhos pela opinião 

pública, o que fez com que o governo dos Estados Unidos suspendesse sua 

atuação. Mesmo contra as eleições de 1932, Sandino aceitou-a em troca da 

retirada das tropas norte-americanas; porém, o território nicaraguense não 

ficou livre, foi criado um exército de confiança dos Estados Unidos: a Guarda 

Nacional. Como chefe do novo corpo militar foi designado o nicaraguense 

Anastácio Somoza.   

 Piva (1986) relata que o primeiro passo de Anastacio Somoza foi dar 

ordem para que a Guarda Nacional assassinasse Sandino. O ato foi 

concretizado em 21 de fevereiro de 1934, quando o guerrilheiro saiu da casa 

presidencial após firmar acordo de paz com o presidente Juan Sacasa e de 

entregar suas armas. De acordo com Zimmermann (2006), Sandino e mais dois 

companheiros foram levados de caminhão, após seu carro ser detido por 

soldados da Guarda Nacional. A casa em que se hospedara em Manágua foi 

atacada por outro grupo de soldados da Guarda, onde assassinaram Sócrates, 

irmão de Sandino, e outras duas pessoas. Centenas de participantes do 

movimento, juntamente com suas famílias, também foram mortos em um 

terceiro ataque.  Durante os assassinatos, Somoza participava de uma sessão 

literária e apesar de ter alegado que seus subordinados agiram por conta 

própria, poucos acreditaram. Os revolucionários seguidores de Sandino 

afirmavam que os Estados Unidos haviam aprovado as execuções. Assim, 

iniciou-se um longo período de opressão para o povo nicaraguense. Foi 

intensificado o massacre dos grupos apoiadores de Sandino e, mediante um 

golpe de Estado, em 1936, Somoza obrigou Sacasa a deixar a presidência e 

tomou o poder depois de uma eleição em que ele era o único candidato. 

Somoza contou com grande apoio popular. Inicia-se, assim a ditadura 

somozista. A saída de Sacasa não foi lamentada, pois o país estava em grave 

crise, as exportações de café tiveram queda em seus valores para menos da 

metade, muitas pessoas perderam suas lavouras, o desemprego cresceu no 

campo e na cidade. Dessa forma, a população acreditava em Somoza. 

 Segundo Sader (1992), apoiado pelos Estados Unidos e dispondo do 

poder militar da Guarda Nacional, Somoza passou a representar o poder civil e 

militar. Construiu um núcleo de poder composto pela Guarda Nacional, 



empresas privadas e familiares. Explorando as riquezas do país (ouro, 

borracha, madeira), Somoza conseguiu muito dinheiro; além disso, aumentou 

suas posses com o dinheiro sujo de jogos, prostituição e fabricação clandestina 

de álcool. 

Zimmermann (2006) afirma que, como presidente, Somoza criou uma 

Constituição em 1939 que tinha pouco compromisso com a reforma social. Sua 

posição antifascista agradou aos Estados Unidos e ao povo; ele exerceu um 

poder ditatorial em seu controle sobre a Guarda Nacional. Seus métodos 

despertaram a oposição e manifestações lideradas por jovens conservadores e 

liberais dissidentes ocorreram em Manágua e Léon. Somoza reagiu ao 

movimento prendendo alguns manifestantes, neutralizando a oposição e 

exilando seus líderes. 

Somoza tornou-se o mediador de conflitos entre os dois partidos 

tradicionais. A dominação somozista contou com dois apoios fundamentais: os 

Estados Unidos e a oligarquia local. A política norte-americana foi seguida 

fielmente, seja na declaração de guerra ao Japão (1941), invasão da 

Guatemala (1954), tentativa de invasão a Cuba (1961) e invasão à República 

Dominicana (1965). Os oficiais da Guarda Nacional eram formados nos 

Estados Unidos e nas bases do Panamá, que eram norte-americanas.  

Depois de alguns anos parada, desde a crise de 1929, a expansão do 

algodão na década de 1950 permitiu a retomada de crescimento econômico da 

Nicarágua. O algodão acentuou a concentração de terras e a proletarização da 

população agrícola, ultrapassando o café. Isso possibilitou mudanças nas 

classes dominantes nicaraguenses; a burguesia passou a integrar-se pelos 

proprietários rurais agro-exportadores que controlavam as indústrias e 

finanças, vinculando-se ao capital norte-americano. Todo esse poder dependia 

das decisões de Somoza, que controlava tudo à base de terror imposto pela 

Guarda Nacional, ausência de direitos da população e corrupção. Os grupos de 

oposição que surgiam sempre reivindicavam a figura de Sandino, opondo-se 

tanto a Somoza como ao governo dos Estados Unidos. Em 1956, Somoza foi 

assassinado em Léon pelo jovem poeta nicaraguense Rigoberto López Pérez, 

vingando a morte de Sandino. Logo em seguida, o poeta recebeu uma “chuva 

de balas”, morrendo imediatamente. O assassinato de Somoza ocorreu depois 

de 20 anos de perseguições e assassinatos de nicaraguenses sandinistas. 



Seus filhos o substituíram no poder: primeiro Luís Somoza Debayle, que 

morreu de infarto em 1963; em 1967, o irmão de Debayle, Anastacio Somoza 

elegeu-se presidente da Nicarágua, após um massacre contra uma 

manifestação pacífica que era contra sua candidatura. 

Segundo Zimmermann (2006), os acontecimentos em Cuba passaram a 

chamar a atenção dos nicaraguenses. Por volta de 1958, inspirados pela 

suspensão do estado de sítio que Luís Somoza impôs após o assassinato de 

seu pai, os ativistas da Universidade Nacional organizaram a primeira greve 

nacional estudantil e o primeiro congresso de estudantes secundaristas. As 

operações de guerrilha se desenvolviam nas diversas cidades da Nicarágua no 

início de 1959. Quando o governo de Fulgêncio Batista, em Cuba, caiu, os 

políticos da oposição em Manágua lideraram as aclamações de vitória. 

Dezenas de jovens nicaraguenses foram para Havana logo após a revolução; 

entre eles, Carlos Fonseca, um jovem líder estudantil, que começou a se 

afastar da universidade e do partido comunista influenciado pela revolução 

cubana. Em junho de 1959, uniu-se a uma organização militar contra Somoza, 

a Brigada Rigoberto López Pérez. A Brigada recebia apoio e treinamento dos 

cubanos, porém não obteve sucesso; era um grupo politicamente heterogêneo 

e não possuía experiência nem treinamento militares. Ainda em 1959, o bando 

de aproximadamente 80 homens foi cercado em Honduras pelo Exército deste 

país e pela Guarda Nacional Nicaraguense. Nove revoltosos foram mortos e 

praticamente todo o restante capturado. Carlos Fonseca chegou à conclusão 

de que havia necessidade de uma nova organização e nova liderança. 

Considerou que nem o comunismo, nem qualquer outro grupo político na 

Nicarágua poderia ter o resultado que ocorreu em Cuba. O que ocorreu em 

Honduras contra a Brigada pode ser considerado o primeiro momento da 

revolução nicaraguense de 1979.  

Na Nicarágua, a agitação dos estudantes só aumentava. Os protestos 

contra a morte e a captura dos estudantes em Honduras provocaram uma 

passeata em Léon, em julho de 1959, que foi um momento decisivo na 

atividade política estudantil. A passeata tinha o apoio da Universidade, mas 

não estava sob o controle de nenhum partido político. A Guarda Nacional 

atacou a passeata, que era pacífica, matou quatro manifestantes e feriu mais 



de cem. A resposta à violência da Guarda Nacional foi a participação de 

praticamente toda a população acompanhando o funeral dos assassinados. 

Em Havana, Carlos Fonseca foi despertado pelo desejo de conhecer a 

vida de Sandino. Depois da revolução cubana, percebeu que era possível uma 

revolução social na Nicarágua e passou a buscar em Sandino um modelo de 

estratégia. O líder Sandino havia sido inspiração para Fidel, Raul Castro e Che 

Guevara. A revolução cubana inspirou não somente os estudantes 

nicaraguenses; notava-se também uma mobilização das forças armadas e 

aconteciam algumas greves de trabalhadores. Em 1961 foi fundado o 

Movimento “Nova Nicarágua”, composto por líderes estudantis, jovens 

trabalhadores e dois veteranos na guerra de Sandino. A organização defendia 

a luta armada como estratégia para derrubar Somoza. Depois o nome do 

movimento foi mudado para Frente de Libertação Nacional (FLN) e em 1963, 

Carlos Fonseca conseguiu convencer os companheiros a acrescentarem a 

expressão ‘sandinista’ ao nome. 

A Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) se inspirou em 

observações que seus membros fizeram em Havana. Receberam treinamento 

nos acampamentos militares em Cuba e elaboraram um cronograma para 

executar o fim do clã Somoza. Porém, a primeira operação guerrilheira da 

FSLN mostrou que seus membros pouco conheciam a insurreição cubana e 

aspectos sociais e geográficos de seu país. Escolheram uma região remota da 

floresta tropical ao norte, local onde não haviam realizado nenhum trabalho 

político. Homens foram infiltrados em uma região habitada por índios e nenhum 

guerrilheiro falava a língua das tribos. Apenas metade deles tinha armas e 

essas eram de caça. Com isso, um terço dos guerrilheiros foi capturado e 

morto e a operação foi abandonada. 

A morte dos jovens guerrilheiros não causou protestos na Nicarágua. Os 

atos de repressão haviam sido contidos pelo regime de Somoza. Os irmãos 

Anastasio e Luís Somoza conseguiram eleger como presidente René Schick 

em 1963, que mostrou possuir um pensamento ligeiramente independente. Na 

tentativa de livrar-se de atos do passado, Schick libertou presos políticos e 

permitiu o retorno de alguns exilados. Porém, Schick continuou a parceria com 

os Estados Unidos e a prática de conter movimentos revolucionários na 

América Central e no Caribe. Em 1964, Carlos Fonseca foi capturado e levado 



a julgamento. Foram organizados protestos e greves pelos ativistas, o que 

talvez tenha contribuído para que Fonseca não fosse maltratado na prisão. 

Após seis meses, o líder revolucionário foi solto. Porém, essa não costumava 

ser a atitude dos ditadores. Os ativistas que foram capturados entre 1960 e 

1970, quando não foram assassinados, cumpriram sentenças longas em 

condições terríveis. Após 1964, a FSLN praticamente não existia, alguns 

poucos membros se reuniam secretamente e os demais abandonaram a 

clandestinidade. Porém, em 1966, os sandinistas voltaram a se inspirar em 

Cuba. Na Conferência Tricontinental em Havana, a liderança cubana esforçou-

se por reunir forças revolucionárias do continente americano para enfrentar as 

políticas eleitoreiras conservadoras. A FSLN enviou uma delegação ao evento. 

Shick faleceu em agosto de 1966 e Anastasio Somoza anunciou que 

concorreria às eleições em 1967. 

Carlos Fonseca liderou uma campanha em 1967, que apesar de mais 

bem preparada que a de 1963, também fracassou. O fundador da FSLN, Silvio 

Mayorga, foi morto, além de outros guerrilheiros. Porém, em vez de recuar, 

como ocorreu em 1963, foi aberta uma ofensiva política e militar, que contou 

com assaltos a bancos e execuções de oficiais da Guarda Nacional. Foi nesse 

período que a FSLN ficou conhecida como uma organização disposta a tudo 

para derrubar Somoza. A FSLN perdeu mais membros e passou a ser 

reconhecida não só pela violência, mas também pela clandestinidade. No final 

dos anos 1960, o número de militantes aumentou, inclusive mulheres. Estas, 

além de exercerem atividades de limpeza, alimentação, cuidados com os 

feridos, datilografia de comunicados, também recebiam treinamento militar e 

isso gerou impacto em relação ao modo como se viam e como eram vistas 

pelos companheiros. A década de 1960 foi marcada por fracassos e 

discussões internas na FSLN. Os fracassos de 1967 não ocorreram somente 

na Nicarágua; Guatemala e Peru também tiveram seus líderes revolucionários 

presos ou mortos. Na Bolívia, Che Guevara foi morto e sua coluna guerrilheira, 

destruída. 

Enquanto isso, a família do ditador aumenta o capital rapidamente 

através da corrupção. As questões nacionais não são foco para o clã Somoza e 

só há compromisso com os interesses dos Estados Unidos. A FSLN passa a 

questionar o que é e para que veio. Dessa discussão reafirmou-se o 



compromisso com a luta armada. Carlos Fonseca escreveu dois importantes 

textos em 1968, um deles, restrito aos membros da FSLN e o outro destinado a 

um grupo mais amplo. Fonseca convocou os estudantes que se consideravam 

revolucionários a apoiarem a luta armada. A mensagem destacava a 

responsabilidade que os estudantes tinham com o país, em que só a minoria 

possuía privilégios. Os estudantes, segundo Carlos Fonseca, eram 

responsáveis por apresentar às massas uma alternativa política clara. Carlos 

Fonseca dirigiu-se também aos trabalhadores de todos os setores. O objetivo 

era que a FSLN estivesse presente em cada parte da Nicarágua. 

A clandestinidade dificultava a reunião dos líderes da FSLN que, após 

10 anos da revolução cubana, ainda não tinha um programa escrito. Para que 

isso fosse possível, Carlos Fonseca deixou a Nicarágua no início de 1969 e foi 

para a Costa Rica no intuito de escrever o programa para ser analisado pelos 

membros da FSLN; o programa criado por ele foi aprovado e implantado ainda 

em 1969 e convocava os nicaraguenses para uma mobilização geral e seu 

ponto principal era o final da ditadura e uma reforma agrária radical. Havia a 

promessa de um governo revolucionário, extinção da Guarda Nacional, o fim da 

aliança com os Estados Unidos e garantia de direitos democráticos básicos. 

Carlos Fonseca pretendia ficar fora de seu país apenas por alguns 

meses, mas permaneceu quase sete anos fora da Nicarágua. Na Costa Rica, 

foi preso em agosto de 1969 e só conseguiu ser solto em novembro de 1970 

pelo fato de um comando da FSLN ter sequestrado um avião e feito dois 

executivos americanos reféns. Os sandinistas obrigaram Somoza a atender 

algumas reivindicações do grupo, como: libertar presos políticos (dentre eles, 

Carlos Fonseca e Daniel Ortega), publicar manifestos revolucionários e liberar 

dinheiro para o movimento. Estes foram soltos em troca da liberdade de 

Fonseca e outros sandinistas que também estavam presos. Sader (1992) 

acrescenta que a resposta a esse ataque foi a violenta repressão do governo 

de Somoza. Durante três anos foram centenas de mortos e milhares de 

desaparecidos da FSLN.  

Com o terremoto em Manágua em 1972, que matou mais de 10 mil 

pessoas, a situação da Nicarágua agrava-se. A geografia da Nicarágua está 

marcada por vulcões e Gioconda Belli presenciou e sofreu na pele esse 

terremoto: “As memórias que guardo de minha infância e adolescência 



aconteceram em uma cidade que já não existe, uma cidade que foi destruída 

em uma noite de poeira e incêndios” (BELLI, 2002, p. 34). Segundo ela, foram 

três minutos suficientes para destruir tudo; era noite do dia 23 de dezembro de 

1972 e Belli afirma que havia pressentido que algo de ruim iria acontecer e 

resolveu deixar a chave junto à porta da casa. Dormiu angustiada, apertando a 

barriga de sua segunda gravidez; colocou o berço da pequena Maryam 

próximo à sua cama e, no momento do terremoto, caiu ajoelhada ao chão e 

gritou ao seu marido que pegasse a filha no colo. Saíram correndo para a rua 

os três e a babá Alicia, que rezava desesperada. Encontraram os vizinhos na 

rua, abraçados aos filhos; o asfalto parecia uma serpente. Rapidamente, tudo 

se aquietou e eles ficaram imóveis. Menos de meia hora depois, tudo voltou a 

tremer e o pânico alastrou-se novamente; a cidade encontrava-se repleta de 

gritos, choro, desespero, casas e postes destruídos. Novamente tudo se 

aquietou. Alicia foi buscar sua família e Belli e seu marido decidiram passar o 

resto da noite dentro do carro com a filha. Ao amanhecer, percorreram a cidade 

e o que viram foi um lugar em ruínas, as pessoas sem acreditar no que viam: 

“Era uma dor imensa, um naufrágio coletivo. A cidade inteira se afogava em dor 

e nostalgia. As pessoas alinhavam toscos caixões sobre as calçadas nos 

bairros mais pobres, a maioria em ruínas, para enterrar famílias inteiras” 

(BELLI, 2002, p. 37). 

Em 1974, um grupo de guerrilheiros invadiu a casa de um empresário e 

fizeram várias pessoas de reféns, dentre eles o cunhado do presidente e o 

ministro da Defesa. Com essa ação, a FSLN conseguiu que Somoza 

concordasse com uma séria de exigências dos guerrilheiros, dentre elas, 

libertação de sandinistas presos, dinheiro, a transmissão de manifestos 

sandinistas através de rádio e TV. A ação foi considerada um sucesso e foi 

chamada de “Rompendo o silêncio”, pois significou a reaparição pública da 

FSLN. 

Entre 1975 e 1977 a repressão política ampliou-se e centenas de 

pessoas acusadas de serem sandinistas foram torturadas e assassinadas. Os 

cinco anos seguintes, Fonseca passou no exílio em Havana. Continuou 

escrevendo e acentuando a importância da ação, destacando os feitos de 

Sandino e colocando-o como exemplo a ser seguido; comparava-o a Che 

Guevara. Para Fonseca, a FSLN abraçava o marxismo de Lenin, Fidel Castro e 



Che Guevara.  Inspirada em Sandino, a FSLN tinha a visão de que a Nicarágua 

havia se definido na luta contra o colonialismo espanhol e o imperialismo norte-

americano, contando com índios rebelados e escravos fugidos até culminar 

com Sandino e a Frente Sandinista. Na visão dos sandinistas: 

 

Somente aqueles que, como Sandino, haviam combatido a 
opressão e a dominação estrangeira, não os latifundiários e 
políticos que colaboraram com a Espanha e depois com os 
Estados Unidos, poderiam realmente dizer que eram 
nicaraguenses. Os guardiães da cultura nicaraguense não 
eram os brancos ricos, copiando a última moda em Miami, mas 
a classe trabalhadora e os campesinos descendentes dos 
índios. (ZIMMERMANN, 2006, p. 65). 

 

 Apesar da aprovação do programa elaborado por Carlos Fonseca, ainda 

restaram diferenças quanto a estratégias. Isso levou à formação de três grupos 

dentro da FSLN: a Guerra Popular Prolongada (GPP), a Tendência Proletária 

(TP) e a Tendência Insurrecional (TI) – os Terceiristas. As razões para a 

divisão eram continentais ou globais e também estavam ligadas à maneira 

como alguns membros interpretavam certos fatos como a vitória de Allende no 

Chile e sua derrubada, as lealdades pessoais, contradições, vida no exílio, 

desespero pelas derrotas. As diferenças políticas causaram as divisões da 

FSLN; essas diferenças, inclusive, nunca foram resolvidas. 

Carlos Fonseca retornou à Nicarágua em 1975, contrariando alguns 

líderes da FSLN. Ele tinha o objetivo de unir as três tendências em uma 

operação guerrilheira. Em seu estudo sobre a revolução cubana, Fonseca 

aprendeu a importância de uma liderança guerrilheira unida, com instalação 

nas montanhas e apoio nas cidades. Criticou a GPP e a TI que se escondiam 

nas matas; os terceiristas eram mais audaciosos e seus ataques se tornaram 

marca registrada. Porém, Fonseca os criticava por não fazerem um trabalho 

político antes dos ataques, para que o povo compreendesse as ações. 

Carlos Fonseca entrou nas montanhas no início de 1976 e a situação 

dos guerrilheiros já era grave. A Guarda Nacional tinha o apoio de tropas de 

outros países centro-americanos e de consultores do exército norte-americano. 

Em novembro de 1976, Carlos Fonseca foi capturado e morto pela Guarda 

Nacional e o governo Somoza acreditou ter dado o golpe final na FSLN. O ano 

de 1976 foi o mais difícil para a FSLN, que se reduziu a onze combatentes, 



mas a população já estava começando a se voltar contra a ditadura de 

Somoza, que logo entrou em crise. 

Belli faz referência a essa divisão da FSLN em suas memórias e do 

clima que reinava entre os sandinistas após a morte de Carlos Fonseca. Ela 

também cita Marcos, um grande amor em sua vida: “Com Marcos e Carlos 

Fonseca mortos, não houve mais tentativas de unificar o sandinismo. Fiquei 

trabalhando com a tendência que se chamou, indistintamente, Terceirista ou 

Insurrecional” (BELLI, 2002, p. 188). Belli também relembra as discussões com 

Humberto Ortega, que defendia os ataques mesmo sem a realização de um 

trabalho político junto ao povo; além dela, muitos membros do grupo eram 

contra os ataques naquele momento: 

 

Não recordo todos os pormenores da discussão, mas foi longa, 
acalorada. Dissemos que não pensávamos como ele, nem 
éramos tão otimistas. Eu estava furiosa. Parecia-me que 
aquela concepção reduzia toda a estratégia insurrecional a 
uma aventura militar. Marcos não estaria de acordo, pensei. 
Provocar uma insurreição geral requeria um longo processo. 
Era absurdo acreditar que se podia obter a vitória com um 
único golpe magistral. (BELLI, 2002, p. 193, 194). 

 

Em 1977, o ditador adoeceu e ocorreram várias manifestações no país 

contra seu governo, movidas por estudantes e operários e lideradas pelo grupo 

Terceirista. A falta de comunicação prejudicou o movimento e causou sérios 

problemas que abalaram a FSLN. A direção sandinista resolveu agir de forma 

clandestina, introduzindo membros de seus grupos no país. Anastasio Somoza 

pôs fim ao estado de sítio estabelecido no final de 1974. A Guarda Nacional 

cometeu atrocidades, estuprando e matando mulheres acusadas de ajudar 

guerrilheiros, lançando bombas em assentamentos, queimando lavouras e 

residências. Isso aumentou a indignação contra Somoza e aumentou o número 

de militantes para a FSLN, que, por outro lado, ainda sofria com a divisão das 

três tendências. 

Em janeiro de 1978, Pedro Joaquín Chamorro foi assassinado; 

Chamorro era o oposicionista mais famoso do país e por mais de 30 anos foi 

líder do Partido Conservador. Após sua morte, protestos inflamaram o país, 

empresários convocaram greve nacional, fogueiras foram armadas nas ruas. 

Em agosto, cerca de 20 guerrilheiros da FSLN invadiram o Palácio Nacional em 



Manágua e mantiveram 3.500 políticos e empresários como reféns. Com isso, 

conseguiram libertar membros da FSLN que estavam presos. Em setembro, 

foram organizadas rebeliões e a Tendência Insurrecional pôs em prática o que 

chamou de “ofensiva final” contra Somoza, que reagiu com bombardeios 

aéreos e ataques da artilharia, matando cerca de 5.000 pessoas. 

O presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, organizou um comitê 

mediador para tentar conter o avanço da FSLN, sem obter sucesso. A crise 

política foi acompanhada por uma profunda crise social e econômica. Cerca de 

60% da população tinha menos de 20 anos em 1978; esses jovens sem 

perspectiva de estudo e/ou trabalho formaram uma sólida base de apoio para a 

revolução. As condições de vida eram precárias: não havia saneamento básico, 

a educação escolar era insuficiente e os programas sociais eram mínimos. A 

violência da Guarda Nacional contra as manifestações intensificou-se; em 

contrapartida, a FSLN também crescia significativamente. 

Em 1979, as três tendências anunciaram sua unificação e 

estabeleceram um Diretório Nacional com representantes das três tendências. 

Convocaram uma greve geral para permanecer até a queda de Somoza; logo 

após a convocação, foi estourada uma rebelião em Manágua. A Guarda 

Nacional já havia abandonado algumas cidades, dentre elas Léon e Matagalpa; 

no final de julho de 1979, a FSLN já dominava mais de 20 cidades. A maior 

parte dos combatentes não era filiada à FSLN e vinha de classes menos 

favorecidas: trabalhadores, estudantes, filhos de pais não casados, sendo que 

93% eram homens entre 15 e 24 anos. As lutas urbanas ocorriam em bairros 

pobres, pois os ataques de Somoza concentravam-se nesses locais. 

Comunidades inteiras foram destruídas, enquanto os bairros de classe média 

não eram atacados; o motivo para as classes menos favorecidas participarem 

da luta era o desejo pelo fim da repressão; mas queriam também mais 

oportunidades de emprego, moradia, saúde, educação, não interferência dos 

Estados Unidos nas decisões do país. “... o sucesso da FSLN se deveu ao fato 

de terem reunido todas essas lutas diferentes num só movimento unificado que 

se tornaria, cada vez mais, uma séria ameaça à ditadura” (ZIMMERMANN, 

2006, p. 89). 

Em junho de 1979, a FSLN formou um governo revolucionário provisório, 

mas o governo dos Estados Unidos tentou impedir que a FSLN ocupasse o 



poder. Jimmy Carter cortou ajuda militar a Somoza, na tentativa de apagar da 

memória dos nicaraguenses o incentivo dado à ditadura por mais de 40 anos, 

mas o ditador ainda recebeu ajuda de Israel. Somoza declarou em entrevista 

ao jornal Washington Post que estava disposto a renunciar, mas os Estados 

Unidos exigia uma nova estrutura para a Guarda Nacional, retardando assim 

sua saída. A Cruz Vermelha, nessa mesma semana, denunciou que durante a 

guerra 50.000 civis foram mortos pelo governo. 

 Em 16 de julho de 1979, Somoza fugiu para Miami; em uma atitude 

desesperada, passou a faixa presidencial para Francisco Urcuyo Maleaños, 

que abandonou o cargo algumas horas depois e também fugiu para Miami, 

acompanhado do novo comandante da Guarda Nacional. No dia 19, 

guerrilheiros entraram vitoriosamente em Manágua e foram recebidos por uma 

multidão de jovens, que agitavam bandeiras e portavam armas. Com a vitória, 

a FSLN pretendia expropriar os bens de Somoza e acabar com a Guarda 

Nacional. O governo sandinista acreditava que poderia impor uma nova 

dinâmica à economia do país, mesmo com o setor privado tendo sobrevivido. 

Muitos somozistas foram libertados, outros condenados. Com Ronald Reagan 

na presidência dos Estados Unidos houve uma grande mudança no cenário 

internacional. Os sandinistas tiveram que ampliar seu Exército e investir na 

defesa do país, pois grupos contra-revolucionários iniciaram ações terroristas 

na Nicarágua. 

 Piva (1986) acrescenta que os sandinistas encontraram dificuldades 

para governar o país. Contaram, nesse período, com a ajuda financeira da 

Venezuela, México e até mesmo Estados Unidos. Cuba também participou 

desse momento, mandando alimentos, remédios, professores e médicos. 

Posteriormente, foram criadas organizações, comitês e sindicatos, formados 

por jovens, homens e mulheres que queriam reerguer o país. Foram realizadas 

campanhas de alfabetização, jornadas populares de saúde, programas de 

reforma agrária, melhorias no transporte. Havia uma liberdade de organização 

jamais vista na Nicarágua, com a participação de vários grupos e partidos 

nesse novo momento do país. 

De acordo com Zimmermann (2006), a FSLN encontrou um país 

devastado social e economicamente. No Tesouro Nacional havia somente três 

milhões de dólares. A população sem comida, a agricultura e a indústria 



paradas. Medidas emergenciais se faziam necessárias e foram adotadas 

prontamente pelo Diretório Nacional. As propriedades de Somoza e dos que 

fugiram com ele foram nacionalizadas; canais de TV passaram a servir de base 

de operações para rádio e TV sandinistas; casas e escritórios de Somoza 

foram transformados em escolas e creches; decretos foram baixados proibindo 

a estocagem e a busca pelo lucro. Os Estados Unidos prometeram ajudar 

enviando 300 toneladas de alimentos por dia, mas enviou apenas um avião 

com víveres. Cuba enviou carregamentos diários de leite, alimentos e 

medicamentos. 

Com a vitória da FSLN, o movimento sindical aumentou 

consideravelmente; uma nova federação sindical sandinista foi formada com 

350 afiliações e 180 mil inscritos. As assembléias eram realizadas em fábricas 

do governo e privadas e exigiam direitos trabalhistas e melhores salários. O 

governo não abria porta para capitalistas e classes de proprietários. As famílias 

abastadas que mantinham poder desde o século XIX, mudaram para fora da 

Nicarágua quando não puderam mais manter sua lucratividade. Os capitalistas 

que ficaram no país travaram uma luta acirrada com a FSLN; eram raros 

aqueles que apoiavam benefícios dos trabalhadores. A burguesia nicaraguense 

e o governo americano consideravam o governo sandinista pior que a ditadura 

de Somoza, pois viram suas tentativas de participar de decisões relacionadas à 

economia ou de recuperar o poder político abortadas. Por outro lado, a FSLN 

alegava que o governo de Somoza, que teve o apoio da burguesia e do 

governo americano, arruinou a Nicarágua. O país estava afundado em dívidas 

e sem apoio para se reerguer, sem um quadro de profissionais qualificados e 

com a economia destruída. Em 1979, o desemprego atingiu 50% da população, 

apesar dos programas públicos de trabalho que foram criados. 

Para combater os altos índices de analfabetismo, foi criado um programa 

de alfabetização. Entre março e agosto de 1980, sessenta mil brigadistas 

alfabetizadores foram mobilizados a trabalhar no campo, onde o analfabetismo 

era próximo de 80%. Além disso, os brigadistas construíram escolas e centros 

de saúde, o que mudou a vida dos campesinos nicaraguenses, que nunca 

receberam benefício algum do governo. Nesse período, alguns brigadistas 

foram assassinados e demonstrações de violências eram praticadas por 

contra-revolucionários. Os ataques quase sempre estavam ligados ao 



presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que continuava com as ações 

iniciadas por Jimmy Carter, que já havia sabotado a ação humana à Nicarágua. 

Segundo Piva (1986), os Estados Unidos incomodaram-se com o processo 

revolucionário da Nicarágua e, com Ronald Reagan no poder, o empréstimo 

que era concedido à Nicarágua foi suspenso e todos os canais de diálogo 

foram fechados. Além disso, passaram a treinar grupos contra revolucionários 

e ajudar a Guarda Nacional de Somoza, que se reorganizava em Honduras. 

No final de 1981, a Nicarágua estava em alerta, pois os Estados Unidos 

realizavam manobras na costa do país. A oposição contrária à Revolução 

Popular Sandinista é intensificada por grupos formados por somozistas e ex-

sandinistas. Respondendo ao chamado do governo revolucionário, a população 

nicaraguense criou uma estrutura defensiva que contou com milhares de 

pessoas armadas. Dezenas de milhares de trabalhadores, homens e mulheres 

formaram uma milícia popular com o objetivo de defender suas cidades e locais 

de trabalho. Voluntários ingressavam no exército regular e operários 

realizavam o trabalho de colheita de café e do algodão em seus dias de folga. 

Apesar dos esforços, a produção industrial caiu nos primeiros anos e os altos 

índices de inflação pesavam muito para os assalariados. 

Embora a cidade continuasse calma, a guerra estourou no campo em 

meados dos anos 1980. Em 1983 foram assassinados 12 médicos e 50 

professores, 30 centros de saúde foram destruídos e creches foram 

danificadas. Em meados de 1984, o número de agricultores mortos chegava a 

1200, o que fez com que o governo evacuasse mais de cem mil campesinos 

das montanhas do centro-norte, para evitar que fossem atacados pelos contra-

revolucionários. Os agricultores uniram-se em organizações lideradas por 

sandinistas para brigar por direitos trabalhistas e se defenderam dos contra- 

revolucionários.  As ações revolucionárias intensificaram-se em 1984, criando 

dificuldades para o desenvolvimento do governo sandinista. O país sofreu com 

a inflação, o PIB passou a ser negativo, a dívida externa aumentou. 

Consequentemente foi gerada uma crise social com o aumento do desemprego 

e o desgaste das tropas revolucionárias. Perdendo o controle da situação, os 

sandinistas recorreram ao FMI para obter créditos para reativar a economia do 

país, o que gerou demissão em massa de funcionários públicos. Ainda em 

1984, oito mil soldados contras invadiram o norte da Nicarágua; conseguiram 



manter os ataques por vários meses, protegidos por helicópteros americanos e 

metralhadoras, causando grandes danos, embora nunca tenham conseguido 

dominar sequer uma aldeia. Embora pesquisas de opinião pública dos Estados 

Unidos mostrassem que a maioria da população reprovasse os ataques à 

Nicarágua, o fluxo de dinheiro e equipamento para os contras continuou. 

Em novembro de 1984, para consolidar a democracia e o fim da 

ditadura, ocorreram as primeiras eleições nacionais na Nicarágua livre. Daniel 

Ortega venceu com 67% dos votos e fez a maioria do Parlamento; apesar das 

extremas dificuldades, uma razão para a vitória da FSLN foi o intercâmbio 

democrático que existia por meio de entidades como, por exemplo, a “De cara 

com o povo”, momento em que líderes da FSLN conversavam com o povo em 

um local aberto sobre um determinado assunto. Esse diálogo era transmitido 

pelo rádio e pela TV. Porém, dentro da própria FSLN, a democracia não era tão 

presente. Apesar do aumento no número de militantes, as decisões eram 

tomadas apenas pelos membros do Diretório Nacional, que seguia com a 

mesma estrutura desde 1979. Nenhuma mulher fazia parte do Diretório 

Nacional, nenhum trabalhador do campo ou oriundo da costa do Atlântico.  

Em 1985, a guerra econômica contra a Nicarágua foi intensificada e os 

Estados Unidos fizeram uma grande campanha publicitária a favor dos contra, 

mas do ponto de vista militar, sofreram grandes e sucessivas perdas nas áreas 

de fronteira, assim como também perderam politicamente. O governo 

revolucionário introduziu um programa de anistia e permitiu a volta legal ao 

país de todos os contra-revolucionários, que terminaram por fortalecer o 

exército sandinista. Estava claro que os contra-revolucionários não 

conseguiriam derrubar a revolução nicaraguense. Homens, mulheres, 

estudantes, trabalhadores, indígenas, todos se uniram para lutar por seu país. 

Ronald Reagan decidiu que o custo seria alto demais e concordou em 

estabelecer relações de paz. Em agosto de 1987, a Nicarágua e outros países 

da América Central assinaram um acordo de paz apresentado pelo presidente 

da Costa Rica. O fim da guerra foi uma vitória para a revolução nicaraguense, 

porém o custo da vitória foi altíssimo: mais de 30 mil mortos, 350 mil famílias 

desalojadas, nove bilhões de dólares em danos. 

 Foi nesse período pós-revolução que a Nicarágua recebeu a visita de 

Salman Rushdie. O escritor viajou para o país em julho de 1986 a convite da 



Associação Sandinista de Trabalhadores Culturais (ASTC). Rushdie relata em 

O sorriso do jaguar (1987) o que observou nas três semanas que passou no 

país: um lugar vazio de habitações, pois o terremoto de 1972 havia desabado 

80% dos prédios de Manágua; o entulho foi removido pelos sandinistas e o que 

Rushdie via era relva plantada no centro da cidade e casinhas improvisadas. A 

Nicarágua também estava vazia de pessoas; sua população era menos de três 

milhões de pessoas e continuava sendo reduzida pela guerra. O país contava 

com poucos ônibus e muitos barracos à beira da estrada. 

 Rushdie (1987) percebeu uma Nicarágua de culto aos mortos; dos 10 

líderes da FSLN, nove morreram antes do triunfo sandinista. Seus rostos 

estavam pintados na Plaza de la Revolución. Rushdie acompanhou líderes da 

FSLN em um dia de entrega de títulos de propriedade de terra para famílias 

nicaraguenses. Na ocasião, os membros da FSLN conversavam sobre Reagan. 

Eles sabiam que o presidente dos Estados Unidos pretendia invadir a 

Nicarágua e acreditavam que a melhor defesa para o país seria o povo 

armado. Rushdie também conheceu o poeta Daniel Ortega. Presenciou o 

período de inflação que Manágua passava, havendo, por isso, escassez de 

alimentos. A economia dependia de exportações e o país estava vulnerável a 

um ataque. A Nicarágua estava à beira de uma paralisia. 

 Nessa visita, Rushdie (1987) relata o encontro que teve com Gioconda 

Belli em um centro cultural que na verdade eram as ruínas do Grand Hotel. O 

escritor ficou impressionado ao ver os poetas serem reverenciados pelo povo. 

Eram sete poetisas e Rushdie relata que a poesia de Belli era extremamente 

sensual e politizada. O escritor acrescenta que o que o separou definitivamente 

dos sandinistas foi a questão da liberdade de imprensa. De acordo com ele, um 

governo de escritores não poderia fazer uso da censura. Porém, a falha da 

censura e outros defeitos dos sandinistas não justificava o fato de uma super 

potência como os Estados Unidos querer esmagar o país. 

Em 1987, a distribuição de terras sofreu um declínio e em 1988 passou a 

não existir mais. Em 1989, Daniel Ortega afirmou que já havia distribuído terras 

suficientes. A FSLN passou a confiar em mecanismos do mercado e em 

incentivos ao lucro para tentar reativar a economia do país, cortou auxílio às 

necessidades básicas da população, deixou de remunerar os lavradores pelos 

alimentos que produziam, aboliram o salário mínimo, dentre outras medidas 



que colocaram os trabalhadores pobres afundados em dívidas. Os preços dos 

alimentos ficaram muito elevados e a desnutrição, que já não existia mais, 

reapareceu. 

 Valendo-se de uma possibilidade de negociação com os Estados Unidos 

que contava agora com o presidente George Bush, em 1990 o governo 

sandinista convocou uma nova eleição. Violeta Chamorro foi lançada candidata 

pela oposição e Daniel Ortega era o candidato dos sandinistas. A viúva de 

Joaquim Chamorro saiu vitoriosa, pondo fim ao poder dos revolucionários. Para 

os sandinistas, a vitória foi uma surpresa, pois consideravam a eleição ganha. 

Houve uma grande discussão, já que boa parte dos sandinistas não queria 

entregar o poder, mas resolveram obedecer à institucionalidade, que foi 

defendida por eles mesmos. Assim terminou a Revolução Sandinista; a FSLN 

decidiu organizar-se como partido político de oposição ao governo, mas ao 

mesmo tempo, em pacto com Violeta Chamorro; assim, garantiu a 

possibilidade de voltar ao governo e ganhar as eleições seguintes. 

No governo de Violeta Chamorro, Humberto Ortega foi mantido no 

comando militar. Os grupos de oposição voltaram a se armar no ano seguinte. 

Chamorro enfrentou uma grande recessão econômica, a queda do PIB e o 

aumento do desemprego, apesar de ter conseguido empréstimo com os 

Estados Unidos. Os protestos seguiram contra a situação do país. A situação 

melhorou com ajudas internacionais e a partir da década de 1990, Chamorro 

conseguiu governar o país de forma mais tranquila. Em 1996, foi eleito 

presidente Arnoldo Alemán; em 2001, Enrique Bolaños Geyer e em 2006, o 

líder sandinista Daniel Ortega foi eleito presidente da Nicarágua, sendo reeleito 

em 2011. 

 O período retratado nas memórias de Belli em O país sob minha pele 

está compreendido entre 1952 e 1999. De 1952 a 1959 há uma rápida 

descrição de sua infância e de seus familiares. Na década de 1960 Belli limita-

se a descrever seu casamento, o nascimento de sua primeira filha e a 

desilusão que viveu como mulher casada. A década de 1970 foi a mais intensa 

de sua vida; viveu o romance extraconjugal com o Poeta, entrou para o 

sandinismo, viveu relacionamentos com Marcos, Sérgio e Modesto; descobriu 

sua paixão pela literatura, teve dois filhos, conheceu Fidel Castro, dentre outros 

fatos marcantes. 



 A década de 1980 é marcada pelo pesadelo vivido pelos sandinistas 

diante das inúmeras dificuldades que encontram para governar o país, após a 

ditadura do clã Somoza. A década de 1990 vem por fim aos anos mais intensos 

da vida de Belli. Ela vai morar com Carlos (que conheceu na década de 1980) 

em Santa Mônica, Los Angeles, passando a ter uma vida muito parada e 

tranquila, que por vezes, chega a aborrecê-la. 

 Duas fases marcantes da década de 1970 podem ser relembradas com 

mais ênfase. Pode-se citar o ano de 1975, onde Belli passa a ser perseguida 

pelos membros da ditadura; nesse ano, ela ficou exilada no México e sofre com 

a distância das filhas.  

 

Quando estava há um mês no México, fui indiciada pelo 
Tribunal Militar (...). Teria de refazer minha vida em outro lugar, 
ganhar meu sustento para poder reunir-me com minhas filhas, 
definir mil coisas, decidir o destino do meu casamento. Abria-se 
um buraco escuro, incerto. Minha única âncora eram os 

companheiros, as convicções. (BELLI, 2002, p. 165). 
 

 Também se pode enfatizar o ano de 1979, quando os revolucionários 

avançaram pelo país e conseguiram derrubar a ditadura. Os guerreiros 

clandestinos armados encontravam-se em 25 localidades do país. Somoza 

deixou a Nicarágua e os sandinistas comemoraram:  

 

O júbilo nos lançou um nos braços do outro. “Somoza se foi”, 
repetíamos enquanto nos beijávamos, dançávamos agarrados 
pela cintura. Não sei quem começou a chorar nem como as 
lágrimas contagiaram a todos, mas o pequeno apartamento se 
encheu de gritos e soluços. (BELLI, 2002, p. 290-291). 

 Atualmente, a Nicarágua sofre com a polêmica criação de um canal 

interoceânico entre o Pacífico e o Atlântico, semelhante ao que foi construído 

no Panamá em 1914. Segundo o site BBC, o projeto é um dos maiores da 

América Latina, mas sofre críticas de deputados que temem as consequências 

de uma construção como essa, pois pode prejudicar a população indígena e o 

lago Nicarágua. Uma empresa chinesa, a HKND Group, ganhou a concessão 

de 50 anos para construir o canal.  Belli também não concorda com a 

construção do canal e tem usado a imprensa e redes sociais para manifestar 

sua opinião. A escritora argumenta que não há transparência no projeto do 



canal. A informação que se tem é que a obra tem o valor de 50 bilhões de 

dólares, sendo assinada por Daniel Ortega e o empresário chinês Wang Jing. 

Belli reclama maior transparência no processo de construção do canal, 

principalmente no que diz respeito aos impactos ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 PATRIARCALISMO E TRANSGRESSÃO EM O PAÍS SOB MINHA PELE 

 

Em O país sob minha pele, percebe-se que o patriarcalismo é 

predominante na sociedade nicaraguense. Belli, embora às vezes aja 

submetendo-se ao que a sociedade determina, na maioria das vezes tenta 

desvencilhar-se desses comportamentos que diminuem e excluem a mulher. 

Sabe-se que, historicamente, o espaço da mulher foi negado e o homem 

sempre ocupou o papel central, relegando a mulher a um espaço doméstico; a 

partir do movimento feminista, a mulher tem procurado ocupar o papel de 

sujeito na sociedade, lutando por seus direitos, não aceitando mais ser objeto e 

tentando construir sua identidade. 

 Segundo Iop (2009), a consolidação do patriarcado ocorre com a 

constituição do Estado, da propriedade privada e da família. Assim, as 

desigualdades de gênero vão sendo perpetuadas ao longo dos anos e 

amparadas por leis. A mulher passa a ser explorada em diversos âmbitos, na 

rua, no trabalho e até mesmo em seu lar, por seu companheiro. Nas 

sociedades ocidentais, a mulher como propriedade do homem é um fato que 

perdura até a segunda metade do século XX. Nesse contexto patriarcal, a 

mulher não tem direitos, é desrespeitada e violentada. O homem sempre age 

conforme melhor lhe convier, pode ser infiel, por exemplo; já a mulher que 

comete tal ato pode até mesmo ser morta. O sistema capitalista, desde o início, 

coloca a mulher em desvantagem em relação ao homem na sociedade, 

principalmente no trabalho. 

 Belli forma-se em um colégio de freiras na Espanha. Com 17 anos 

termina seus estudos e obtém seu primeiro emprego em uma agência de 

publicidade em Manágua. Conhece seu primeiro marido, que agrada seus pais 

por ser de uma família do mesmo círculo social que eles. Belli casa logo em 

seguida, em 1967, com apenas 18 anos. Só após o casamento, percebe o 

comportamento fechado e solitário de seu marido. No momento da cerimônia 

matrimonial já se sente incomodada com aquele ritual em que seus pais a 

entregam a um homem como se fosse um embrulho de presente. 

Butler (2010) entende que a discussão sociológica busca compreender a 

noção de pessoa como algo que “reivindica prioridade ontológica aos vários 

papéis e funções pelos quais assume viabilidade e significados sociais” (2010, 



p. 37). A coerência da pessoa não é característica lógica ou analítica da 

condição de pessoa e sim uma norma socialmente instituída. A identidade é 

assegurada por conceitos de sexo, gênero e sexualidade que são 

estabilizadores e aqueles que não se conformam com esses conceitos 

endurecidos tendem a questionar a própria noção de pessoa.  Belli questiona 

certos comportamentos das pessoas de seu meio, sente-se deslocada, 

diferente e entediada na companhia das pessoas que tinham o comportamento 

padrão da sociedade.  

 

Entediavam-me os sábados no Country Club, repetindo a vida 
de nossos pais: os maridos jogando golfe, as crianças na 
piscina, enquanto nós outra vez com as babás, a pílula, o 
dispositivo intra-uterino de cobre ou os ginecologistas da moda. 
A única coisa interessante para mim nesse tempo foi a 
chegada de Neil Armstrong à Lua. (BELLI, 2002, p. 53). 
 

Apesar de a sociedade ser predominantemente patriarcal, a mãe de Belli 

mostra-se, em alguns momentos, uma mulher moderna, o que dá a entender 

que a educação que deu à filha não foi tão conservadora. Em um evento em 

que só permitem maiores de dezesseis anos, sendo que Belli tinha apenas 

catorze, a mãe burla a norma e maqueia a filha para que pareça mais velha. 

Assistem a um espetáculo em que um homem e uma mulher seminus sugerem 

uma cópula apaixonada. Fala com a filha sobre as mudanças em seu corpo, 

menstruação e sexo. Conscientiza Belli sobre a dádiva que é ser mulher: 

 

Eu era mulher. No gênero humano a única que podia dar vida, 
a designada para continuar a espécie. Os corpos humanos 
eram o mais perfeito da criação, obras de arte maravilhosas e 
precisas, mas o da mulher, exatamente por sua função, era 
mais belo e assombroso. Éramos a obra-prima da natureza. 
(BELLI, 2002, p. 47). 

 

Por outro lado, ainda que tenha instruído sua filha desde pequena sobre 

o corpo humano e dito que considera o puritanismo algo atrasado, a mãe de 

Belli, pouco antes da lua-de-mel da filha, pondera: “Uma mulher deve ser uma 

dama em sua casa, mas não na cama. Na cama com seu marido, poderá fazer 

o que quiser. Nada é proibido. Nada – enfatizou” (BELLI, 2002, p. 46). Nesse 

aconselhamento pode-se compreender que, para a mãe de Belli, a mulher deve 

seguir o pensamento machista de que a mulher deve ser “uma dama na 



sociedade e uma puta na cama?” Por que no meio social ela deve ser uma 

dama, uma mulher contida? Por que a liberação somente na cama? A 

imposição de comportamento para a mulher, de como deve ser e agir é um 

reflexo do patriarcalismo que quer negar à mulher o poder de escolha de seus 

atos. 

O primeiro casamento, para Belli, torna-se algo entediante. Ela que 

casou cedo por querer sair logo da casa dos pais, agora percebe que cometeu 

um erro. Seu marido é distante, apático e já não demonstra a paixão de antes. 

Descobre que são muito diferentes um do outro: “Eu era toda curiosidade, 

otimismo, vitalidade. Ele, ao contrário, era pessimista, apenas suportava a vida” 

(BELLI, 2002, p. 57). Além disso, ele mostra comportamento machista ao 

propor que Belli deixe o emprego e fique em casa, como as outras mulheres 

casadas faziam. Ela faz um escândalo e não aceita. Além de não querer deixar 

o emprego, Belli não suporta a vida doméstica: “Eu não sabia cozinhar. Era 

uma digna herdeira de minha mãe, que sempre odiou a vida doméstica e 

sonhava com o dia que pudéssemos nos alimentar com pílulas, tal como os 

astronautas” (BELLI, 2002, p. 89). Nesse momento, Belli não aceita a 

imposição social de que a mulher casada deve ficar reclusa em casa, privada 

no ambiente doméstico. Ela reage, diz não a essa idéia machista de que 

homens e mulheres devem desempenhar papeis sociais diferentes. De acordo 

com Saffioti (1987), não é difícil perceber que homens e mulheres ocupam 

posições diferentes na sociedade. Esta delimita os espaços em que homem e 

mulher podem atuar: a mulher cuida dos filhos e do espaço doméstico; o 

homem deve trabalhar para sustentar a família. Segundo a autora, todo esse 

processo de discriminação passa a ser considerado natural, pois é transmitido 

ao longo das gerações como se fosse o “correto”: 

 

É de extrema importância compreender como a naturalização 
dos processos socioculturais de discriminação contra a mulher 
e outras categorias sociais constitui o caminho mais fácil e 
curto para legitimar a “superioridade” dos homens, assim como 
a dos brancos, a dos heterossexuais, a dos ricos. (SAFFIOTI, 
1987, p. 8). 

 

 No século XX, acontecem algumas transformações por causa do contato 

entre as diversas sociedades e as influências políticas, culturais, econômicas e 



sociais que cada grupo experimenta. O Feminismo surge como uma força 

internacional, refletindo avanços na educação de mulheres e buscando novas 

idéias que defendam os direitos dessas mulheres. O Feminismo traz desde 

inovações na maneira de se vestirem até grandes lutas como a busca do direito 

ao voto e liberdade sexual. A partir desse movimento é que começa a nascer a 

busca pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. 

Em relação ao seu marido, Belli reclama de seu comportamento, chora, 

se desespera. Ele opta por calar-se. No trabalho, começa a receber investida 

do Poeta, que logo percebe a infelicidade dela no casamento.  Com o tempo, 

cede às investidas dele e passam a ser amantes. Belli busca sua felicidade, 

mas, em alguns momentos, sente-se culpada por estar sendo infiel: 

 

Não me parecia justo que um contrato social como o 
casamento implicasse minha eterna resignação a uma situação 
que não era mais que o produto de um conceito errado, de um 
equívoco. E mesmo assim eu queria ser uma boa esposa. 
(BELLI, 2002, p. 57). 

 

Ao se entregar ao Poeta pela primeira vez, Belli sente-se plena e chega 

à conclusão de que o amor vale a pena. Na época tinha 21 anos e ele 26; a 

partir daí passa a sentir que essa intimidade é o que a vida oferece de mais 

belo. Sentiu-se atrevida e sem nenhum remorso naquele momento: 

 

Essa transgressão foi meu Big Bang pessoal. Fez-me 
questionar meus deveres e considerar meus direitos, o que 
minha vida era e o que podia ser. O desejo de liberdade se 
expandiu por todo o universo. De minha vida de jovem casada 
da classe alta ficou apenas a enganosa e polida superfície. 
Dentro de mim começaram os sete dias da criação, os vulcões, 
os cataclismos. (BELLI, 2002, p. 59). 

 

Sabe-se que em uma sociedade patriarcal, o adultério feminino é algo 

gravíssimo; por isso, apesar do casamento mal-sucedido, Belli reluta em 

entregar-se ao amor do Poeta. A princípio, sente-se presa a padrões 

tradicionais da sociedade. Para Narvaz e Koller (2006), a organização familiar é 

feita ao longo da história; a principal forma de organizá-la é colocando a figura 

masculina como central. Fala-se em declínio do patriarcado a partir do final do 

século XVII, porém, se ainda há o direito natural de poder do homem sobre a 



esposa, pode-se afirmar que existe um patriarcado moderno. Ainda nos dias 

atuais há o discurso de que a maternidade é fundamental para a mulher se 

sentir completa ou de que o fato de a mulher trabalhar fora de casa é causa de 

desagregação familiar. Apesar das imposições sociais, homens e mulheres são 

capazes de subverter a norma, tornando-se transgressores. A pluralidade do 

ser humano abre possibilidade para que os papeis sejam reinventados, a 

sociedade patriarcal normatiza, mas ao mesmo tempo há espaço para a 

transgressão. É isso que Belli tenta fazer, se reinventar, subverter a norma, já 

que o casamento não trouxe a felicidade desejada. 

Para Rocha-Coutinho (1994), o ser homem e o ser mulher são 

categorias que se constroem socialmente, resultados de uma rede de 

significações sociais. O “ser mulher” representa o grupo mais numeroso na 

maioria das sociedades e diz respeito a mulheres de grupos étnicos e camadas 

sociais diversas. Ao tentar fazer estudos referentes à identidade feminina, 

pesquisadores esbarram na opressão e subordinação da mulher; ao constatar 

a universalidade da opressão masculina sobre as mulheres, esses estudiosos 

reduzem as mulheres a vítimas indefesas de uma sociedade dominada por 

homens; deixam de lado, em suas pesquisas, questões importantes a respeito 

da mulher e de formas de exercício de poder em uma sociedade. 

 Essas análises reducionistas falseiam o fato de que o poder é relativo e, 

embora um dos indivíduos se sobressaia, seu poder não impede que o outro o 

influencie em algum momento. Dessa forma, para Rocha-Coutinho (1994), a 

mulher sempre articula, de alguma forma, maneiras de resistir ao poder 

socialmente reconhecido dos homens. Segundo a autora: 

 

Confinadas por séculos no espaço da casa, onde reinavam 
quase que absolutas, enfeitiçando maridos e filhos com a 
máscara da perfeição, as dedicadas e abnegadas mães e 
esposas encontraram formas especiais e silenciosas de 
articular sua resistência, em murmúrios que se perdiam, muitas 
vezes, no coro forte dos homens que as sufocavam. Nem 
vítimas, nem algozes, acreditamos que as mulheres ao longo 
dos anos foram tecendo modos de resistência a esta opressão 
masculina, formas de exercer um certo controle sobre suas 
vidas a despeito de uma situação social tão adversa. (ROCHA-
COUTINHO, 1994, p. 19). 

 



Rocha-Coutinho (1994) argumenta que os homens sempre detiveram 

alguma autoridade sobre as mulheres, usufruindo direitos legitimados 

culturalmente para exercer opressão sobre elas. Isso ocorre em quase todas as 

sociedades. Em O país sob minha pele, Belli descreve-se rodeada por esses 

homens que, de alguma forma, tentam aprisioná-la, seja o primeiro marido, que 

quer mantê-la presa a um casamento fracassado, tentando transformar a 

esposa em uma prisioneira do ambiente doméstico; sejam os líderes do 

movimento sandinista, que sempre tentam deixá-la nos bastidores do 

movimento, embora algumas vezes queira enfrentar o perigo de frente. 

Sufocada pela vida doméstica, encontrava refúgio nas leituras: 

 

A vida doméstica me afogava. Comecei a ter pesadelos em 
que metade de meu corpo convertia-se em eletrodoméstico e 
eu me agitava em máquina de lavar. Por essa época lia livros 
feministas. Germaine Greer, Betty Friedan, Simone de 
Beauvoir. Quanto mais lia menos podia tolerar a perspectiva de 
anos e anos conversando sobre receitas de cozinha, móveis, 
decoração interior. (BELLI, 2002, p. 53). 

 

 Rocha-Coutinho prossegue com o raciocínio: “a naturalização dos 

papéis atribuídos às mulheres tornou invisível a regulação de seus desejos” 

(1994, p. 39). Não somente a violência física, mas a simbólica também oculta 

as relações de poder estabelecidas nas sociedades; as mulheres sempre foram 

orientadas a permanecer no espaço privado, a serem dóceis e submissas. Isso 

implica o desprezo por seu desejo frente ao desejo dos outros e a aceitação de 

uma posição secundária, de uma vida invisível diante do espaço público. A 

subordinação faz parte do cotidiano das mulheres de forma natural, sem que 

muitas delas sejam conscientes dessa subordinação. Muitas mulheres também 

passam a sonhar como possibilidade de evasão, para esquecer sua realidade. 

É isso que Belli faz ao não aceitar a posição de subordinada e as imposições 

do marido, entregando-se à causa sandinista independentemente do que a 

sociedade iria falar de sua pessoa. 

 Quando estava na Costa Rica em 1976, Belli sofre com a distância de 

seu país, seus pais e, principalmente, das filhas, mas sabe que essa tristeza é 

algo passageiro e controlável; reflete e chega à conclusão de que o que sofre é 

pouco se comparado à prisão, tortura e morte que muitos sandinistas sofrem. 



Depois que consegue trabalho, decide que quer suas filhas morando com ela. 

Arruma um apartamento e entra em contato com seus pais, pois as meninas 

estão com eles, para que as enviem para ela. Sobre a maternidade, Zinani 

(2006) afirma que, ainda que vinculada às condições socioculturais, contribui 

positivamente para que a mulher estabeleça sua identidade. A maternidade, 

segundo a autora, promove realização pessoal e responde à necessidade que 

o ser humano possui de ser imortal. Belli revela que a cada cinco anos era 

possuída por um desejo incontrolável de engravidar novamente: “Meu corpo 

pedia gritando que eu usasse sua fertilidade”. (BELLI, 2002, p. 212). É nas 

duas filhas que Belli procura a força para continuar a lutar por um país justo. É 

no amor que tem por elas que Belli se apega para criar coragem e seguir em 

frente. 

 O fato de ser mãe faz com que, em vários momentos, Belli reflita sobre 

sua atuação no movimento sandinista. O medo de que algo aconteça a ela e as 

filhas fiquem desamparadas é constante; acha que, como mãe, não tem o 

direito de correr certos riscos. Porém, o desejo de lutar contra a ditadura 

prevalece. Ao pedir aos seus pais que mandem suas filhas para a Costa Rica, 

recebe a recusa do marido.  

 

Liguei para meu marido. Quis conservar a calma, mas não 
pude. Como podia fazer isso comigo? Ele conhecia, melhor do 
que ninguém, as razões pelas quais eu havia partido e não 
podia voltar. Respondeu-me com arrogância, desafiante. A 
maternidade não era apropriada para mim, disse. Minhas 
prioridades eram outras. (BELLI, 2002, p. 181). 

 

 Belli quase enlouquece com essa notícia de que não poderia ficar com 

as filhas, procura um advogado que confirma que ela não tem direitos, pois era 

uma fugitiva. Belli, contudo, não desiste de procurar uma solução para o 

problema. E encontra. Lembra-se de uma situação em que o marido dá a ela 

dinheiro e uma arma. Resolve ligar para ele e chantageá-lo; diz ao marido que 

voltará à Nicarágua, pois preferia ser presa a ouvir dizerem que abandonou as 

filhas. Diz ao marido que se for pega, irá afirmar que ele a havia ajudado; o 

marido volta atrás e permite que as filhas vivam com a mãe na Costa Rica. 

Mais uma vez, Belli não aceita que imponham o que pode ou não fazer. Se ela 

quer morar com as filhas, significa que as ama muito; seu envolvimento com o 



sandinismo não implica que não seja uma boa mãe. Belli quer estar perto das 

filhas, ver o crescimento delas, abraçá-las. Impedir que isso aconteça, como o 

marido pretendia, era mais uma ação machista de um homem que queria 

aplicar um castigo a uma mulher que não se comportou como ele queria. 

Para Touraine (2007), o aspecto onde mais se observa a mudança 

provocada pelo Feminismo é no próprio comportamento feminino, seja na 

busca pela valorização de seu trabalho ou na não aceitação de maus tratos de 

seu companheiro. As mulheres acreditam na identidade feminina, não se 

consideram vítimas; carregam dentro de si idéias positivas e a vontade de viver 

em uma sociedade transformada por elas. É o caso de Belli, que tenta 

transformar o meio em que vive ao ingressar no movimento sandinista e, no 

plano pessoal, também busca realização ao não aceitar imposições sociais, 

não prosseguindo com o casamento fracassado e buscando, assim, sua 

felicidade. 

 Deve-se rejeitar a idéia da existência de uma natureza feminina. A 

análise do comportamento feminino deve partir da idéia de que gênero é uma 

construção do patriarcalismo.  As mulheres devem dar prioridade ao 

relacionamento consigo mesmas e só depois pensar na relação com os outros. 

Mesmo tendo consciência de sua dependência, precisam afirmar-se 

primeiramente; isso significa que existem para elas mesmas: “... é a afirmação 

do ser positivo das mulheres que lhes permite, em lhes dando uma auto-estima 

maior, transformar-se em atrizes da própria vida e da vida de todas e de todos” 

(TOURAINE, 2007, p. 29). Hoje, a mulher tem consciência de sua função. Livre 

e responsável, não aceita ser vista como objeto construído a partir de 

imposições do outro. Essa não aceitação deu origem ao movimento feminista 

que, mesmo que tenha sido radical, não pode ser visto como um movimento 

revolucionário, mas sim democrático. O feminismo transformou leis e 

reconheceu os mesmos direitos para homens e mulheres. As mulheres 

precisam libertar-se “de toda referência ao seu ser próprio” (TOURAINE, 2007, 

p. 47). Não é questão de criar uma identidade feminina, mas de destruir a 

imagem de natureza feminina definida por sua oposição ao homem:  

 

A construção de si pelas mulheres é fundada sobre aquilo que 
resiste à sua identidade social, isto é, sobre uma natureza que 



não se reduz a uma cultura ou a uma organização social. É 
assim que as mulheres vão se erguendo até chegar à 
afirmação da singularidade e à liberdade de escolher sua 
própria vida, definida por oposição a toda definição imposta de 
fora. (TOURAINE, 2007, p. 47). 

 

Deve-se combater o discurso essencialista sobre a natureza das 

mulheres que simplesmente opõe o comportamento das mulheres ao dos 

homens. As mulheres têm objetivos positivos e não somente de luta contra o 

domínio masculino. O objetivo principal do Feminismo é que a mulher construa 

a si mesmo, ou seja, que se preocupe mais com ela mesma do que com os 

homens. 

Percebe-se que os homens estão em uma posição enfraquecida, pois 

houve uma mudança de posição das mulheres na sociedade. Isso quer dizer 

que as mulheres pretendem passar de consumidoras para produtoras de uma 

organização social. Buscam seu desenvolvimento pessoal e lutam por uma 

transformação de sua vida privada, relação com o corpo e construção da 

própria sexualidade:  

 

O inimigo principal das mulheres não é o homem dominador, 
mas a idéia de que a vida social e política deva ser separada 
da vida privada, esta última sendo abandonada à diversidade 
de culturas. As mulheres, ao contrário, pensam que é 
necessário partir da vida privada para transformar este espaço 
público. (TOURAINE, 2007, p. 89). 

 

As mulheres de hoje estão descobrindo um mundo novo; sentem que 

podem criar uma nova maneira de viver, com o objetivo de suprimir as 

discriminações sofridas pelas mulheres, o movimento feminista foi além, 

questionando o fundamento da dominação, geradora das categorias de 

dominantes e dominados. As mulheres buscam criar um modelo de cultura que 

deve ser vivido por homens e mulheres, em que a oposição referente aos 

sexos seja eliminada. Essa nova cultura não pretende colocar o homem em 

uma posição inferior e sim eliminar a idéia de superioridade e inferioridade. 

 Ao receber as filhas na Costa Rica, Belli passa a ter uma vida nova: 

“Minha solidão encheu-se de sons” (BELLI, 2002, p. 183). Belli matricula a filha 

mais velha na escola e sente-se extremamente feliz. Porém, na Nicarágua a 

ditadura não descansa e Belli recebe notícias das atrocidades cometidas em 



seu país. Faz o que pode para ajudar, trabalhando em campanhas publicitárias, 

organizando redes de apoio, escrevendo comunicados e artigos para a 

imprensa. É nessa época que Belli tenta recuperar a noção de si mesma e de 

seu poder de mulher que foi deixado de lado por conta de seu relacionamento 

com Marcos, um sandinista por quem teve uma paixão avassaladora: 

 

Despertou-se em mim um instinto quase masculino de 
conquista. Os homens deixaram de surpreender-me (...). Decidi 
decifrar as mitologias que atribuíam ao meu gênero o caos, o 
fim da racionalidade, a capacidade de provocar guerras e 
cataclismos universais com uma mordida em uma maçã ou o 
desatar de uma sandália. A exploração dissipou as dúvidas 
sobre meu poder, mas não afugentou a tristeza. Compreendi 
que o único mecanismo de controle do transbordante erotismo 
feminino é que requer amor para liberar-se plenamente. 
(BELLI, 2002, p. 185, 186). 
 

  
 Ainda na Costa Rica, em 8 de dezembro de 1976, Belli é informada da 

morte de Marcos, através de uma ligação de Alfredo, amigo de Belli. Ela fica 

arrasada, pois Marcos foi um grande amor. Além da tristeza, Belli fica chateada 

porque, segundo ela, os dirigentes da operação, dentre eles, Daniel Ortega, 

não rendem a Marcos a honra que merece. É apenas mais um dentre os 

mortos. A única homenagem que recebe, posteriormente, é ter seu nome 

colocado em um mercado da Nicarágua. 

 Ainda em 1976, Belli conhece o brasileiro Sérgio, que passa a convidá-la 

para sair. Belli ainda chora muito por causa de Marcos; Sérgio a consola e 

pacientemente espera o momento em que Belli esteja disposta a relacionar-se 

novamente. Em 1977, ela aceita que morem juntos, mas sem muito 

entusiasmo. Em uma viagem que faz ao México, conhece Andrea e descobre 

que elas haviam se relacionado com Marcos no mesmo período. Ao retornar 

dessa viagem, entrega-se completamente ao amor de Sérgio: “Sérgio me 

esperava no aeroporto com minhas filhas. Aterrissei sobre seu peito. Depois 

dessa viagem me entreguei a ele, a seus cuidados, a sua maneira de 

encarregar-se de tudo. Enrolei-me como uma gata” (BELLI, 2002, p. 200). 

 O comportamento tradicional também se mostra com a atitude do pai de 

Belli que não aceita que viva com Sérgio sem que sejam casados: “Concordei 

em casar porque estava cansada de que meu pai se negasse a visitar-me 



porque morava com um homem que não era meu marido” (BELLI, 2002, p. 

211). Porém, no dia da cerimônia, faltou um documento e o casamento foi 

simbólico. Não contou isso aos pais, pois para ela e Sérgio o que importava era 

que se sentiam casados, independente de qualquer formalidade legal. 

Percebe-se, contudo, que, apesar de não ser apegada a certos valores 

tradicionais, Belli acaba se submetendo a certas imposições sociais. No 

primeiro casamento sente-se mal na cerimônia, como se fosse um objeto 

sendo entregue a um homem. Agora com Sérgio ocorre o mesmo: se sujeita a 

uma formalidade por causa de seus pais. 

 Em 1978, na gravidez de seu terceiro filho, ao estar casada com Sérgio, 

Belli sente-se mal e vai para o hospital. Lá, reclama do tratamento dado às 

mulheres, tratadas como se fossem estúpidas:  

 

- Quer dizer que você não tem se mexido em todos esses dias? 
– perguntou-me o médico do plantão, quando me recuperei o 
suficiente. 
- Não. Foi isso que me disseram – expliquei. – Que não me 
mexesse. 
- Ah, senhora – suspirou. – Isso é o que dizemos a todas as 
mulheres nesse salão para que fiquem quietas. De qualquer 
forma, nunca obedecem. 
- Se dessem mais crédito à inteligência delas talvez estivessem 
melhor – disse-lhe furiosa. (BELLI, 2002, p. 227). 

 

Belli teve uma longa discussão com o médico por causa disso. Ela 

queria ser tratada como pessoa, que conhece seu corpo, não queria 

explicações simplificadas. As outras mulheres começam a falar em voz baixa, 

reconhecendo que Belli tem razão, pois também se sentem ofendidas com o 

tratamento dado a elas, como se fossem meninas malcriadas. Não explicam a 

elas direito o que está acontecendo, como se não fossem capazes de 

compreender. 

Ainda em 1978, a pedido de Modesto, líder sandinista, Belli faz um vôo 

clandestino para o Panamá, onde participa do Congresso Continental de 

Solidariedad à Nicarágua. Na ocasião estava o general Torrijos, que havia 

concedido asilo político no Panamá aos membros do comando que em agosto 

havia tomado o Palácio Nacional. Torrijos tem muito prestígio na América 

Latina por haver tirado o Panamá de uma tradição semicolonial e colocado o 

país definitivamente no mapa latino-americano. Nessa viagem, Belli tem a 



intenção de falar pessoalmente com Torrijos e solicitar-lhe passaportes e 

dinheiro para alguns companheiros sandinistas.  

Após a conferência, Torrijos decide reunir-se com um grupo de 

assistentes em sua casa, sendo que Belli é também convidada para essa 

reunião. Após o coquetel, Torrijos impede que Belli saia de sua casa e deseja 

que durma com ele. O general tenta insistentemente, mas ela não aceita e fica 

chocada com o comportamento de Torrijos, que é acostumada a usar o poder 

para conseguir a mulher que quer:  

 

Aquele foi meu primeiro contato com essa mistura explosiva de 
poder e sexo que sobe à cabeça dos homens. O poder lhes dá 
a segurança que talvez não teriam. Entregam-se a essa 
embriagadora sensação, e com o peito erguido, sobre a árvore 
mais alta, chefes da manada, descem sobre a tribo e suas 
fêmeas. Vingam-se assim de qualquer triste lembrança de 
infância ou adolescência; das meninas metidas que em pátios 
escolares se atreveram a recusá-los, do temor que alguma vez 
suas mães lhes inspiraram. (BELLI, 2002, p. 256). 
 

  
O general Torrijos vive cercado de mulheres em sua casa, que estavam 

à sua disposição para o que quisesse. Ao sentir desejo por Belli, acredita que 

ela também está disponível e que não recusará dormir com ele. De acordo com 

Zinani (2006), a mulher só se constitui sujeito na medida em que recusa ser 

objeto. Belli recusou. Não aceitou ser objeto como as outras mulheres que 

rodeavam o general. Sobre a dominação patriarcal, Zinani (2006) escreve que:  

 

a dominação patriarcal se legitima, tanto pela força da tradição 
que demarca o conteúdo dos ordenamentos como pelo livre-
arbítrio de seus senhor. A dominação patriarcal é constituída 
por associações de caráter comunitário, regidas pelo ‘senhor’, 
o qual é obedecido pelos ‘súditos’. O poder do patriarca 
alicerça-se na idéia arraigada nos dominados de que essa 
dominação é um direito próprio e tradicional do dominador e 
que se exerce no interesse deles próprios. (ZINANI, 2006, p. 
59-60). 

 

 Ser fiel ao ‘senhor’ é um princípio básico, que se legitima pela tradição; 

não é possível criar novas normas, já que estas existem desde sempre e 

devem ser seguidas. Se algo não se enquadra ao que está estabelecido, o 

senhor age de acordo com suas preferências para resolver a questão. Para 



Zinani, a problemática de gênero, em grande parte, situa-se na própria mulher, 

“condicionada por uma cultura androcêntrica, que sempre definiu e priorizou os 

papéis sociais a partir do homem” (2006, p. 65). A mulher deve abandonar 

práticas que reproduzem a cultura tradicional e superar “estigmas genéricos 

cristalizados” (ZINANI, 2006, p. 66), reconhecendo sua capacidade e 

competência. 

Para Spivak (2012), o sujeito subalterno é aquele que pertence “às 

camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de 

exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade 

de se tornarem membros plenos no estrato social dominante” (SPIVAK, 2012, 

p. 13-14). Essa situação é vivida principalmente pelo sujeito feminino. A mulher 

subalterna encontra-se em uma posição ainda mais periférica, ainda mais na 

obscuridade, em decorrência dos problemas referentes às questões de gênero. 

Segundo a autora “a mulher como subalterna, não pode falar e quando tenta 

fazê-lo não encontra os meios para se fazer ouvir” (SPIVAK, 2012, p. 17-18). 

Belli se vê em uma situação de total desespero com o general Torrijos; embora 

ela diga que não quer ficar com ele, há a insistência por parte dele e as outras 

mulheres da casa nada fazem para ajudá-la. Para ele, o dominador, ela não 

tem voz, não tem escolha. Só depois de muito tempo, convence-o de que o 

melhor a fazer é deixá-la em paz. 

Ainda sobre o patriarcado, Beauvoir (1970) defende que a história foi 

feita pelos homens; recusar a cumplicidade com estes seria renunciar às 

vantagens que a aliança com seus superiores poderiam conferir-lhes. A mulher 

vassala, por exemplo, não quer perder a segurança proporcionada por seu 

homem suserano. Para Beauvoir, esse é um caminho passivo, alienado, 

nefasto, porque a mulher é privada de valores. A mulher não se reivindica 

como sujeito, por sentir o laço necessário que a prende ao homem, sem 

reclamar a reciprocidade dele, e, muitas vezes, satisfaz-se no papel de Outro.  

Na situação com Torrijos, Belli precisava da ajuda dele, mas não se comporta 

como a mulher vassala, que faz o que o homem quer para que essa 

cumplicidade exista e também consiga o que quer.  

Surge mais um líder sandinista: Modesto. A situação do sandinismo faz 

com que ele e Belli fiquem muito próximos, surgindo um desejo muito forte 

entre eles. Apesar de ainda viver com Sérgio, Belli entrega-se à paixão pelo 



líder sandinista; no início sente culpa, mas termina por entregar-se ao que, 

segundo ela, “foi um amor devastador que se apoderou de mim e me fez 

romper todas as bússolas” (BELLI, 2002, p. 262). Em seu relacionamento com 

Modesto, Belli passa a comportar-se de maneira submissa, fraca, apesar de 

aparentar ser uma mulher forte e corajosa. Eles vivem uma paixão intensa e 

incontrolável; Modesto mostra-se um homem instável; quando estão a sós, é 

carinhoso e apaixonado; quando estão diante de outros sandinistas e lidam 

com assuntos relacionados à política e defesa da Nicarágua, trata Belli como 

uma militante qualquer. Belli, contudo, não consegue por fim ao 

relacionamento: 

 

Não sabia ficar sozinha. Havia me arriscado às balas, à morte, 
traficado armas, pronunciado discursos, ganhado prêmios, tido 
filhos, tantas coisas, mas não sabia como era a vida sem que a 
ocupasse o pensamento de um homem, o amor de um homem. 
(BELLI, 2002, p. 346). 

 

Percebe-se que, apesar de ser uma mulher transgressora em alguns 

momentos, que luta pelo que acha correto, Belli é fraca diante de Modesto. 

Sofre com o tratamento recebido por ele, mas não consegue terminar o 

relacionamento. De acordo com Zinani (2006), em certos casos, as próprias 

mulheres perpetuam o comportamento machista, através de suas atitudes de 

submissão e da educação e valores que repassam aos filhos. As próprias 

mulheres se discriminam na medida em que assumem os papeis tradicionais. 

Belli aceita esse papel submisso quando desiste do trabalho da televisão e se 

submete a acompanhar Modesto: 

 

- É um erro – disse-me Bayardo quando comentei com ele. – 
Você é uma mulher inteligente. O trabalho da televisão é o tipo 
de trabalho que você faz bem. O que está me propondo é 
andar com ele... passar a ser a mulherzinha do homem. Você 
irá se enrolar – advertiu-me com um sorriso malicioso que 
deixou entrever seus caninos afiados. (BELLI, 2002, p. 316). 

 

No relacionamento com Modesto, Belli comporta-se como uma mulher 

que segue os padrões sociais. Ela segue Modesto cegamente, movida por sua 

paixão; apesar de situações em que se sente mal pelo tratamento que é dado a 

ela, Belli continua seguindo o companheiro. Em uma série de viagens que 



fazem a países socialistas, voam até a Líbia. Nessa ocasião, Belli não participa 

do evento como militante, simplesmente é ignorada por ser mulher. Na foto que 

é tirada com todos os companheiros, ela não aparece. Na refeição, é colocada 

em uma mesa à parte, pois, segundo o Alcorão, as mulheres não têm alma. 

Modesto pede que se acalme e entenda que ali é outra cultura. Ela retruca: 

“Mas também éramos de outra cultura, por que não dizer isso aos líbios?” 

(BELLI, 2002, p. 341). 

Belli mostra variação em seu comportamento; ora é transgressora, ora 

submissa. Sua identidade é abalada principalmente por conta de paixões 

avassaladoras, como a que teve por Modesto. Os estudos sobre identidade 

têm apresentado uma série de dificuldades em virtude da natureza do ser 

humano. Para Backes (2006), no campo teórico dos Estudos Culturais não se 

deve acreditar em noções homogêneas de identidades coletivas, seja de 

classe, raça, etnia, cultura ou gênero, visto que os sujeitos são imprevisíveis. É 

no cotidiano que o sujeito depara-se com a reprodução cultural, articulando sua 

identidade e diferenças. À medida que o cotidiano adquire novos contornos, os 

processos de construção de identidade também mudam. Assim, vão sendo 

realizadas as trocas entre cultura e sujeito e a primeira torna-se um espaço de 

luta e contestação.  

Ainda em 1978, Belli ganha o Prêmio Casa de las Américas, laurel mais 

prestigiado da América Latina. Segundo ela, o prêmio foi uma surpresa; diante 

da agitação de sua vida, havia esquecido o concurso. Essa notoriedade, para 

ela, seria útil, pois abriria portas para que pudesse falar da situação da 

Nicarágua. Ao começar a escrever, incentivada pelo Poeta, entre 1970 e 1971, 

sua poesia é considerada erótica, torna-se alvo de críticas e é considerada 

inadequada para uma mulher casada. Sua tia a repreende: 

 

- Pobre de seu marido – disse-me uma tia no domingo, dia 
seguinte à publicação. – Como é possível que você tenha 
escrito e publicado estes poemas? Como lhe ocorreu escrever 
um poema sobre a menstruação? Que horror. Que vergonha. 
- Como? – respondi. – Vergonha? Vergonha por quê? 
Minha tia olhou-me horrorizada. Com um “ai filhinha!”, se 
despediu. (BELLI, 2002, p. 67). 

 



O escândalo reside no fato de os poemas enaltecerem seus poderes de 

mulher. Não há nada de explícito ou pornográfico, segundo Belli. Seu marido 

diz que ela deve mostrar os poemas para ele e esperar que ele os libere para 

que possam ser publicados. Belli não aceita e não se rende diante do 

preconceito que sofre. “A polêmica não me deteria. Ao contrário. A reação da 

parte mais conservadora da sociedade fez-me perceber que, sem me propor a 

isso, havia encontrado outra via para a subversão” (BELLI, 2002, p. 69). A 

poesia para Belli significa libertação; uma forma de exteriorizar o que sente 

como mulher: “Desde que a admiti em minha vida e lhe dei rédea solta, a 

poesia frequentemente se desencadeava dentro de mim como uma corrente 

elétrica. As descargas deixavam minhas mãos cheias de novos poemas” 

(BELLI, 2002, p. 99). 

De acordo com Zinani (2006), a voz da figura feminina passa a ser 

ouvida por meio da desconstrução do discurso patriarcal, o que possibilita a 

expressão de uma nova ordem social e a transformação dos sistemas de poder 

existentes. Belli em suas poesias aborda questões femininas que, naquela 

época, provocam escândalos. Porém, é o início da mudança que ocorre com a 

desconstrução da sociedade patriarcal: 

 

Não era comum que uma mulher celebrasse seu sexo em 
1970. Minha linguagem subvertia a ordem das coisas. De 
objeto, a mulher passava a sujeito. Nos poemas eu nomeava 
minha sexualidade, me apropriava dela, exercia-a com gozo e 
pleno direito. Os poemas não eram explícitos, muito menos 
pornográficos, mas enalteciam meus plenos poderes de 
mulher. Aí residia o escândalo. (BELLI, 2002, p. 67-68). 

 

A libertação da mulher envolve um percurso longo e árduo, pois é 

necessário desconstruir os conceitos tradicionais, redesenhar os papéis de 

homens e mulheres e prepará-los para assumir as novas tarefas com igualdade 

e respeito. Isso é percebido em O país sob minha pele, em que Belli luta 

contra a ditadura junto com os homens, porém as posições de chefia sempre 

são deles. A identidade de gênero é proposta como uma construção cultural 

que verifica a especificidade de atitudes e comportamentos masculinos e 

femininos, procurando questionar os estereótipos sociais, para que possam ser 

estabelecidas as bases de uma sociedade mais aperfeiçoada. 



Na década de 1980, ao retornar à Nicarágua, quando já tinha seu 

escritório e era secretária executiva da Comissão Eleitoral da FSLN, Belli  é 

entrevistada pelo jornalista norte-americano Carlos, que, segundo ela, tinha 

sentido de justiça; para ele, a pobreza era intolerável. Os dois passam a se ver 

com frequência até que se entregam ao amor. Apesar de anos de envolvimento 

com a luta, Belli preocupa-se com o conflito que pode surgir por conta desse 

relacionamento. Porém sua maturidade e confiança em si mesmo e em Carlos 

fazem com que essas idéias se dissipem logo. Isso é reforçado pelo membro 

do diretório sandinista, Bayardo Arce, de que cada um devia saber cuidar de 

suas calças ou saias: “Meu trabalho era delicado, mas eu era muito consciente 

do valor de minha discrição” (BELLI, 2002, p. 98). Porém, mais uma vez, Belli 

sente-se em uma situação em que o machismo predomina. Por causa de seu 

relacionamento com Carlos, é chamada por Tomás Borge, ministro do Interior, 

para uma conversa; ele pede que Belli deixe de ver Carlos, com o argumento 

de que ele poderia passar informações a grupos secretos. Belli obedece, 

apesar de contrariada com a situação: 

 

Dava-me raiva e angústia. A idéia de que duvidassem de 
minha lealdade era para mim intolerável e dolorosa. Entendia 
que o papel dos organismos de segurança da Revolução era o 
de zelar pela preservação dos segredos, e preocupavam-me as 
consequências daquela advertência para meu trabalho, minha 
posição e a confiança que, até então, me havia sido outorgada. 
(BELLI, 2002, p. 114). 
 
 

Belli procura Carlos e conta-lhe sobre sua decisão. Carlos lamenta e diz 

que nunca tentaria prejudicá-la. Alguns dias depois, após um comício em 

comemoração ao aniversário da Revolução, Belli procura sua amiga Pía e lhe 

relata o episódio com Tomás. Sua amiga fica furiosa: 

 

Por acaso não havia percebido que a nenhum companheiro 
colocavam entraves acerca de suas companhias femininas? 
Não me dava conta de que eles se permitiam deitar-se com 
estrangeiras, com jornalistas, com quem tivessem vontade, 
mesmo tendo cargos mais delicados que o meu? (...) Não vá 
me dizer que depois de tanto tempo metida nisso, você vai 
aceitar mansamente que desconfiem de você, que acreditem 
que por ser mulher não pode distinguir o rabo da cabeça? O 
que acontece é que são uns machistas incorrigíveis. Eles 



podem fazer o que querem, mas que Deus nos guarde se nos 
atrevemos a fazer o mesmo. (BELLI, 2002, p. 130). 

 

Belli sente-se envergonhada por seu comportamento submisso diante de 

Tomás Borge. Não era aceitável que ela, que militava nas lutas feministas, 

agisse de maneira tão tradicional, aceitando preconceitos sem reclamar. Belli 

começa a rir e dá um beijo em Pía. Resolve ligar para Tomás Borge e dizer 

que, se não confiam nela, que a demitam. Ela resolve também ligar para Carlos 

para que voltem a se ver. Apesar das desconfianças que a cercam, não é 

demitida. 

Ainda sobre a dominação do homem sobre a mulher, Bourdieu (2010) 

também aborda o assunto a partir de uma perspectiva simbólica. De acordo 

com ele o poder é imposto através de significações que são impostas como 

legítimas, que dissimulam as relações de força. O poder é mantido através do 

mascaramento presente nas relações, infiltrando-se no pensamento e na 

concepção de mundo. Segundo ele, é necessário o questionamento sobre 

quais os mecanismos históricos que mantém estruturas de divisão sexual. A 

violência simbólica conta com a contribuição de instituições como o Estado, a 

igreja, a escola e a família. 

 Em 1986, Belli decide pedir Carlos em casamento, apesar das 

incertezas de suas vidas. Ela, membro da FSLN, não tem intenções de sair da 

Nicarágua; ele pretende voltar aos Estados Unidos. Sobre a proposta de 

casamento, ele decide que vai pensar. “Pedi à vida que ele decidisse ficar 

comigo, porque paradoxalmente, naquele homem, que me pegava pela mão e 

me olhava sobre a borda do copo, eu intuía estar o porto final de minhas 

tempestades” (BELLI, 2002, p. 259). Apesar dos empecilhos, Belli e Carlos 

casam-se em 10 de abril de 1987 em Manágua. Belli sugere que façam 

escalas, passando um tempo em cada país. 

 O que se percebe é que Belli é um ser cheio de contradições, como todo 

ser humano. Mas o que fica claro, é que trata-se de uma mulher que tenta fazer 

o diferencial, sem se curvar diante de imposições sociais; às vezes sente-se 

acuada, com medo, mas isso não a impede de agir, seja para lutar por seu 

país, suas filhas ou seus amores. 



5 A LUTA DA MULHER CONTRA A DITADURA EM O PAÍS SOB MINHA 

PELE 

 

 Em O país sob minha pele, percebe-se que a mulher nicaraguense tem 

uma forte ligação com seu país, a ponto de arriscar sua vida, renunciar a 

família, em busca de um futuro livre para a Nicarágua, um sonho coletivo. Belli 

identifica-se de maneira muito forte com sua nação e isso a faz correr riscos e 

sofrer renúncias para lutar por seu país. De acordo com Mattoso (2010), 

  

a identidade nacional resulta antes de mais nada da percepção 
que os próprios cidadãos têm de formarem uma coletividade 
humana (...) A identidade nacional, tal como existe hoje, resulta 
de um processo histórico que passou por diversas fases até 
atingir a expressão que atualmente conhecemos. (MATTOSO, 
2010, p. 3). 

 

Na Nicarágua, ao longo dos anos, o Movimento de Libertação Nacional 

luta contra a ditadura somozista. No decorrer desse tempo, é criada uma 

identidade com o país, não só por parte dos revolucionários, mas por toda a 

população, que aos poucos começa a ir às ruas reivindicar direitos. Belli cresce 

ouvindo notícias sobre Fidel Castro; na infância, ela e o irmão já se interessam 

pela temática do patriotismo, fazendo leituras ou cantando o hino dos rebeldes. 

Ao ouvir o irmão cantar esse hino, ela diz: “Creio que foi ouvindo-o cantar que 

tive meus primeiros ataques de patriotismo. Repetia a canção pensando 

secretamente em Somoza, nosso tirano” (BELLI, 2002, p. 23). No caso da 

Nicarágua, os acontecimentos políticos são um fator decisivo na formação da 

identidade nacional, mas segundo Mattoso (2010), nem todos os países 

seguem a mesma evolução; em alguns casos, esses fatores podem ser 

culturais, econômicos ou sociais.  

Mattoso (2010) escreve que a identidade nacional não é somente um 

fenômeno mental; apresenta sempre um suporte objetivo. Não se concebe a 

identidade nacional sem alguma forma de expressão política, sem um espaço 

determinado e sem que a autonomia política permaneça de forma contínua em 

um tempo considerável. Para o autor, “o valor atribuído à identidade nacional é 

tanto mais positivo quanto mais importante se considera a sua defesa como 

meio de beneficiar os indivíduos que dela participam” (MATTOSO, 2010, p. 19). 



Em O país sob minha pele vê-se que os integrantes do Movimento de 

Libertação Nacional arriscam suas vidas, inclusive muitos morrem em prol da 

luta por um país com melhores condições de vida para toda a população. A 

identidade com a luta do Movimento vai contagiando o povo e com Belli não é 

diferente. Ela arrisca-se, deixa a família em segundo plano e aos poucos vai 

construindo uma relação muito forte com o Movimento: “O sandinismo era parte 

fundamental de minha identidade. Afetivamente era minha família, tão parte de 

mim quanto meu sobrenome” (BELLI, 2002, p. 114). A sociedade e a família 

muitas vezes não compreendem esse comportamento de luta da mulher por 

seu país, em que deixam de lado o comportamento tradicional para defender 

uma causa coletiva; pois “o normal” para a vida da mulher é seguir seu 

casamento, criar seus filhos e viver reclusa no ambiente doméstico. Belli vai 

além disso, quebrando normas e regras e seguindo um caminho de acordo 

com o que considera justo para seu país. 

Em O país sob minha pele, Belli expõe a relação mulher/identidade 

nacional através do relato de sua participação e de outras mulheres na 

libertação da Nicarágua do ditador Somoza. Em relação à questão entre sexo e 

nacionalismo, Walby (2000) cita cinco maneiras de as mulheres se envolverem 

nesse processo, que são apontadas por Yuval-Davis e Anthias: 1) Como 

reprodutoras dos membros da coletividade; 2) Como reprodutoras das 

fronteiras dos grupos nacionais; 3) Como tendo uma participação central na 

reprodução das ideologias da coletividade; 4) Como significantes de diferenças 

étnicas/nacionais; 5) Como participantes ativas das lutas nacionais. Para as 

autoras, as mulheres comprometem-se com o projeto nacional/étnico tanto 

quanto os homens, mas às vezes o fazem de maneiras diferentes. 

Em O país sob minha pele, Belli é uma participante ativa da luta contra 

a ditadura de Anastacio Somoza, encaixando-se na maior parte do tempo no 

tópico 5 acima. Embora muitas vezes se sinta com medo, o que é considerado 

normal para uma mulher que tem filhas e não quer deixá-las desamparadas, 

segue em frente. Independente das consequências, luta por uma Nicarágua 

mais justa. Esse é o pensamento também de Leana, uma colega do 

movimento: 

 



Se alguma coisa nos acontecer, terão os pais, a família. Não 
somos as únicas que podemos criá-los – dizia-me ela- Se 
pensássemos assim, as mulheres não poderiam participar de 
nada. Temos que nos cuidar para sobrevivermos, mas não se 
pode passar a vida com medo de morrer. Quem me diz que 
não posso morrer amanhã em um acidente? Pelo menos assim 
morrerei sabendo que fiz algo por eles. E meus filhos saberão. 
(BELLI, 2002, p. 75). 

 

Walby (2000) questiona se o menor militarismo da mulher causa um 

menor nacionalismo; na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, a opinião pública 

diz que as mulheres são menos propensas a apoiar as atitudes militaristas. 

Walby acrescenta que, devido ao fato de serem mais pacíficas, as mulheres 

têm um compromisso maior com a paz e a cooperação internacionais do que 

com o nacionalismo militarista. Apesar de se achar que as mulheres são mais 

pacíficas e Belli dizer que odeia atirar, ela, assim como todos que entravam 

para o sandinismo, recebe aulas para aprender a manusear armas:  

 

A cada disparo meu corpo se descosturava. O estrondo 
sacudia cada uma de minhas articulações e me deixava na 
cabeça um assobio insuportável, agudo, desconcertante, saído 
de quem sabe onde. Eu teria vergonha em admitir o quanto 
odiava atirar. (BELLI, 2002, p. 21). 

 

É nesse momento que conhece Fidel Castro, que fala com ela enquanto 

manuseava uma metralhadora calibre 50. Belli se recosta sobre uma cadeira e 

sua mente gira em uma confusa mistura entre passado e presente. 

Acompanhou a trajetória de Fidel como revolucionário e o tem como um herói. 

“Fidel era para mim o símbolo do heroísmo mais puro e romântico” (BELLI, 

2002, p. 23). Em um momento anterior, 1974, ela já havia mostrado a aversão 

que tinha por armas, quando seu amigo Roberto diz que vai lhe dar a primeira 

instrução militar. Em uma praia, Roberto tira da cintura uma pistola enorme, 

uma P-38. Belli assusta-se com a arma, mas resolve aceitar o desafio: 

“Roberto (...) indicou-me como sustentar a arma, como posicionar os pés para 

que o impacto não me desestabilizasse. Fechei os olhos instintivamente 

quando apertei o gatilho. Pensei que ficaria surda para sempre” (BELLI, 2002, 

p. 110). 

Para Culver (2013), é comum, nesse contexto de luta, a mulher se sentir 

pressionada a agir de maneira mais feminina, para sentir-se ou provar que é 



mulher de verdade, ou sentir a necessidade de ser mais masculina, para 

assimilar melhor a cultura militar. Em pesquisa sobre o tema, Edwards e Jones 

(2009) sugere que a mulher pode revelar duas identidades: primeiro, pode 

sentir-se insegura em viver de acordo com os ideais masculinos militares, 

questionando se tem capacidade para agir violentamente, ou se possui 

atributos físicos para executar tarefas militares, ou ainda se será levada a sério 

pelos pares masculinos; segundo, a mulher sente-se insegura em relação à 

manutenção de sua identidade como uma “mulher de verdade”. Ao usar 

estratégias de compensação para essas inseguranças, a mulher passa a usar 

a máscara, não agindo de maneira natural. Com o tempo, percebe que está 

perdendo sua identidade e compreende que o uso de uma máscara pode ser 

prejudicial; assim, reconhece aspectos específicos de sua identidade e passa a 

tentar agir de maneira autêntica, coerente com seu verdadeiro eu. 

Segundo Nira Yuval-Davis (1992), as mulheres simbolizam a 

coletividade nacional, suas raízes. Muitas vezes, são transmissoras de 

tradições culturais, costumes, músicas, culinária e língua. No contexto de 

sociedades multiculturais, as diferenças de gênero são importantes. Mulheres 

de grupos majoritários e minoritários são afetadas de forma diferente por 

limitações sexistas aos seus direitos de cidadania. Como exemplo, pode-se 

citar como limitações desses direitos, o recebimento de abono de família e a 

cidadania dos filhos. Se cidadania pode ser definida como os plenos direitos de 

uma comunidade, englobando direitos e responsabilidades civis, políticas e 

sociais, a mulher deve possuir o direito de dividir todas as responsabilidades e 

deveres de cidadania, inclusive participar das Forças Armadas. Em O país sob 

minha pele, percebe-se que Belli procura partilhar todas essas 

responsabilidades junto ao homem, buscando ser uma cidadã, compartilhando 

todas as responsabilidades. Infelizmente, a sociedade é predominantemente 

patriarcal e ainda acredita que o espaço da mulher é limitado; por isso, ela tem 

uma luta dupla: contra o preconceito e contra a ditadura. 

De acordo com Zinani (2006), as transformações sociais, econômicas e 

políticas que ocorrem a partir da segunda metade do século XX causaram 

rupturas nas relações de dominação existentes. Essas modificações 

acontecem de forma acentuada na América Latina, em virtude de ditaduras, 

tentativas liberais, experiências populistas, movimentos populares, o que reflete 



a pluralidade da região em diversos aspectos, com reflexos significativos em 

sua produção literária. Uma dessas modificações é observada no que diz 

respeito à participação da mulher na busca pela identidade nacional e seu 

envolvimento na luta armada. 

Para Zinani (2010), o conceito de nação fragiliza-se associado à idéia de 

um mundo globalizado; a idéia de nação serve como norte para estudo e 

organização das obras literárias existentes e orientação de futuras produções. 

Sabe-se que a Literatura “constitui uma linha de força que contribui para a 

construção de uma identidade cultural” (ZINANI, 2010, p. 21) e a história da 

literatura contribui para promover a sustentação dessa identidade. Estudos 

sobre a ditadura no continente latino-americano devem ser produzidos para 

que se tenha uma história renovada, coerente com a evolução da área. 

Zinani (2010) afirma que desde os primeiros anos de colonização, o 

cenário político da América Latina tem sido problemático. No século XX, as 

oligarquias entram em crise, grupos de trabalhadores e estudantes passam a 

reivindicar mudanças de governo. A Nicarágua segue o mesmo processo de 

ditadura do Haiti e da República Dominicana: países dominados pela 

oligarquia, com poder organizado em torno de grandes proprietários que 

dominam a economia. A Nicarágua é apontada por Donghi (2005) como 

modelo de ditadura latino-americana, onde há o aumento da riqueza nacional 

através do desenvolvimento das exportações. Essa riqueza nacional, porém, é 

concentrada nas mãos da família Somoza, detentora do poder. 

Segundo Zinani (2010), a temática da ditadura tem sido trabalhada na 

América Latina desde o início do século XX. O tema tem sido aproveitado por 

escritores que utilizam a obra de arte para promover a reflexão sobre o tema. A 

partir dos anos 1980 surgem, de maneira expressiva, obras de mulheres que 

relatam suas vivências e suas relações com o social e o político. Entre essas 

mulheres, aponta-se Belli que relata a ditadura vivida na Nicarágua enquanto o 

país esteve nas mãos da família Somoza. Sobre a temática da ditadura na 

escrita feminina, Zinani (2010) afirma: 

 

 Na abordagem feminina da ditadura constata-se a 
apresentação de um caráter testemunhal dos eventos 
narrados, o qual aproveita a memória individual e coletiva, a fim 
de construir, a partir de pequenos relatos, a história não oficial 



dos acontecimentos agora transfigurados em ficção. (ZINANI, 
2010, p. 46). 

 
 Para Zinani (2010), a relação entre memória e ditadura é relevante para 

duas áreas: literatura e história. No contexto da produção literária, a memória 

se transforma em narrativa. No caso de países que sofrem períodos de 

ditadura, a reconstituição da memória nacional é de extrema importância para 

as fontes históricas e literárias e contribuem para construção de uma nova 

memória nacional. “Belli consegue se apropriar da realidade e transformá-la em 

matéria literária” (ZINANI, 2010, p. 103). É possível rever a história, através da 

obra de arte e para isso a autora utiliza a memória individual e a memória 

histórica. 

Desde pequena, Belli presencia em sua família comentários e 

discussões a respeito da ditadura. Seus pais são de oposição e a família de 

sua tia Elena é inimiga da ditadura; ficam discutindo por muito tempo como 

livrar a Nicarágua desse mal. Ainda criança percebe os rumores dos adultos 

afetados com as atrocidades cometidas; certa vez, ouve disparos contra 

estudantes em que um deles é assassinado. Belli cresce com a consciência de 

que em seu país não é permitido se expressar. A casa de sua tia Elena limita-

se com a casa do Partido Liberal de Somoza; quando realizam comícios, a 

família tapa os ouvidos para não ouvir ‘os vivas’ a Somoza: 

 

Minha prima Toti gritava “morra” quando na outra casa 
gritavam “viva”. Eu a acompanhava sem elevar muito a voz, ou 
pedia que se calasse, imaginando que os soldados não 
demorariam muito em chegar e golpear as portas para nos 
levar presas. Ouvira dizer que por menos que isso as pessoas 
iam parar na prisão. (BELLI, 2002, p. 31). 

 

Isso é crucial para a identificação de Belli com a causa de seu país. 

Embora seus familiares não tenham lutado efetivamente contra a ditadura, 

cresce ouvindo as conversas de seus pais e de sua tia, em que falam contra o 

ditador. Belli fica sabendo de assassinatos praticados contra quem se 

manifestava contra Somoza. Certa vez, vê uma mancha de sangue na calçada 

e sabe que ali havia sido morto um rapaz que lutava por seu país. Todas essas 

marcas crescem com Belli e a tornam uma mulher comprometida com seu país, 

com uma Nicarágua livre. 



Insatisfeita com a situação do país, onde a desigualdade social é 

enorme, Belli torna-se sandinista. Começa fazendo pequenos trabalhos, mas 

aos poucos vai fazendo trabalhos cada vez mais perigosos. É vigiada pelo 

chefe do escritório de segurança somozista, mas, ao ser indagada pelos sócios 

do escritório onde trabalha, nega que seja sandinista. É seguida por dois 

meses e por conta de todo seu empenho à FSLN recebe uma carta de Marcos, 

que para ela tem um conteúdo muito especial. Marcos a comunica que, devido 

à sua valentia e persistência, conseguiu conquistar o status de militante 

sandinista. Belli não cabe em si de tanta felicidade e relê a carta inúmeras 

vezes. Para uma mulher, ser reconhecida por seu trabalho em um ambiente 

predominantemente masculino era muito importante. Isso significava que era 

vista por Marcos como uma combatente, com olhar justo e não com o olhar 

machista comum em uma sociedade patriarcal. 

Em 1977, quando está exilada na Costa Rica, vários ataques sandinistas 

são planejados contra o governo ditatorial da Nicarágua. Nesse momento, Belli 

é encarregada de uma missão importante e perigosa: deve levar armas até a 

fronteira, pois a pessoa que está encarregada disso falha. “Eu estava 

contrariada. Não entendia por que só na última hora recorreram a mim. 

Parecia-me uma falta de previsão, um preocupante sintoma de improvisação” 

(BELLI, 2002, p, 203). Belli somente é encarregada da missão porque a outra 

pessoa falhou, ou seja, lembram dela somente em uma situação emergencial. 

Apesar de todo seu empenho nas ações do movimento, tudo que passou longe 

das filhas e de seu país, os sandinistas a tratam como segunda opção para 

missões mais arriscadas. Essa situação da mulher, como não participante de 

decisões em momentos importantes é comum.  

Belli consegue entregar as armas, mas depois fica sabendo que nem 

todos os ataques que estavam planejados são concretizados. A improvisação 

dá lugar a falhas que impedem a execução do plano geral; Humberto Ortega 

diz que, naquele momento, o objetivo não é tomar o poder, mas apenas 

provocar os ataques e iniciar uma onda de rebeldia. Belli continua fazendo 

crítica aos ataques, pois inúmeras pessoas estavam sendo mortas, já que não 

há um preparo adequado para aquele momento. Alguns anos depois, 

ironicamente, Belli é condecorada por Humberto Ortega por sua participação 

nos ataques. 



Apesar de achar esses ataques improvisados, Belli sente uma excitação 

em estar participando de missões perigosas. Quando é encarregada de levar 

as armas e a munição para a fronteira, sente medo, mas ao mesmo tempo 

mostra-se satisfeita por poder participar daquele momento: “Assombra-me 

recordar meu sangue-frio, mas a verdade é que no final até senti uma certa 

excitação. Depois de tudo, desde 1970 preparava-me para fazer coisas como 

essa” (BELLI, 2002, p. 203). No fundo, acredita que tudo pode dar certo e 

quando Sérgio, seu esposo, diz que não entende como os sandinistas 

acreditam que poderão tomar o poder de forma tão rápida, Belli logo 

argumenta: 

 

- Mas, a Frente está há anos nesta luta – argumentei na 
defensiva. A guerrilha na montanha. O trabalho nos bairros. 
Não queria mais dúvidas. – Sim, homem, não seja pessimista – 
dizia. – É que você não sabe como nós nicaraguenses somos. 
As pessoas são incríveis. E já estão fartas do somozismo. Já 
são quarenta e tantos anos. Não se esqueça. (BELLI, 2002, p. 
204). 

 

A situação da Nicarágua torna-se cada vez mais crítica. O comando 

sandinista terceirista, no dia 22 de agosto de 1978, invade o Palácio Nacional 

durante uma sessão no Congresso, mantém deputados reféns e obriga o 

somozismo a libertar presos políticos. Várias cidades levantam-se contra a 

ditadura; nessa época, Belli trabalha no movimento para conseguir armas, viaja 

com fitas cassete que têm instruções para a guerrilha e passaportes falsos.  

A ditadura retratada por Belli assemelha-se à realidade vivida pela 

autora. Isso é comum na escrita feminina, a tendência em retratar experiências 

pessoais; Belli apropria-se da realidade e transforma-a em matéria literária, 

utilizando a memória individual e a memória histórica. Recurso semelhante 

ocorre em A mulher habitada, em que a autora utiliza recursos da memória e 

insere elementos autobiográficos ao relatar a história da Nicarágua no período 

da ditadura de Somoza. No romance Belli atribui à Nicarágua o nome fictício de 

Fáguas, retratando um fato histórico significativo: o episódio em que 

revolucionários invadem a casa do general Vela corresponde à invasão por 

guerrilheiros da casa de um membro do regime ligado a Somoza.  



 Na ditadura da América Latina, muitos atos de repressão são cometidos. 

Torturas, assassinatos e inúmeros desaparecimentos são praticados sob o 

pretexto de manter a ordem no país. A Literatura busca tematizar esse período 

de sofrimento: “a necessidade de registro ficcional é apontada como solução 

para aquilo que ultrapassa o conceito, pois o entendimento também depende 

de uma coerência formal que, às vezes, somente é obtida através da ficção” 

(ZINANI, 2010, p. 128). Portanto, ao ser transposto para o texto literário, o 

evento ditatorial é transmitido de maneira mais eficaz que um simples relato 

que não possui a força de um texto ficcional. Zinani (2010) acrescenta que a 

literatura produzida por mulheres tem tido um espaço importante nas 

discussões sobre gênero. Antes sem espaço ou privada no ambiente 

doméstico, aos poucos a mulher vai ganhando espaço e passa a escrever 

obras de qualidade. Na Inglaterra, França e Estados Unidos, a escrita feminina 

busca caminhos diferentes, seja em ideias marxistas, psicanalíticas ou 

preocupação textual.  

 Com o tempo, Belli passa a, cada vez mais, envolver-se em atividades 

perigosas no movimento. Com a rebelião na Nicarágua em 1978, que avança 

rapidamente, Belli cada vez mais assume grandes responsabilidades na Costa 

Rica; dirige e coordena as atividades políticas, os partidos e as redes de apoio, 

além de encarregar-se dos meios de comunicação. Também transporta 

dinheiro, mensagens e documentos para Costa Rica, Honduras e Panamá. Em 

1979, seu trabalho é reconhecido:  

 

O sandinismo se reorganizou no exterior. Designaram-me para 
fazer parte da Comissão Político-Diplomática da FSLN, espécie 
de embaixadora do que já era um prestigioso e reconhecido 
movimento de libertação. (BELLI, 2002, p. 279). 

          

Belli, mesmo não concordando com a violência implantada nas 

operações e tendo um receio inicial de entrar no movimento, torna-se 

disponível para o que seja necessário. Apesar dos abalos com a violência 

praticada, dos companheiros mortos, continua disposta a lutar: “Foram 

centenas de vidas interrompidas... Eu já não chorava. Nessa época, eram 

tantas as mortes que não conseguia assimilá-las como certas, as mistificava” 

(BELLI, 2002. p. 223). Belli sempre lembra o fato de querer estar na luta. 



Quando Modesto vai para um combate em 1979, em uma cidade ao norte de 

Matagalpa, que era bombardeada pela Guarda Nacional de maneira 

incessante, Belli deseja estar lá:  

 

Preocupei-me, mas também me alegrei por ele. Finalmente 
encontrava-se na Nicarágua, combatendo ao lado de suas 
tropas. Era ali que eu queria estar. A retaguarda era 
importante, mas ansiava que chegasse o momento de poder 
participar no esforço fundamental daquela luta: o combate 
dentro do país. (BELLI, 2002, p. 284). 
 

Ao receber informações do seu país em guerra, Belli ainda está na 

Costa Rica e angustiada. Como estariam os companheiros, Modesto, a família? 

Havia o rumor de que os Estados Unidos poderiam intervir na Nicarágua, 

apoiando e fortalecendo a Guarda Nacional. Uma intervenção militar acabaria 

com as tentativas sandinistas de um governo independente de interesses 

estrangeiros:  

 

A possibilidade de uma intervenção deixou-me em estado de 
desespero. Não queria estar na Costa Rica se isso 
acontecesse. Nós que estávamos de fora ficaríamos isolados, 
condenados a observar da arquibancada. Preferia morrer 
dentro que continuar sendo espectadora de meu país em 
guerra. (BELLI, 2002, p. 288). 

 

Randall (1982) escreve que, ao longo dos anos, a mulher latino-

americana tem dado sua contribuição para conquistar melhorias na sociedade 

em que vive. Historicamente não faltam mulheres que lutam pela 

independência de seu país, contra a ditadura ou em época de guerra. Essas 

atuações estão quase sempre atreladas à condição de serem mães, esposas, 

filhas, ou seja, mulheres ligadas a homens que possuem posição social 

importante. Na Nicarágua, diferente de outros países, em que, ao terminar o 

período de crise, as mulheres retornam ao espaço doméstico, as mulheres 

mantinham de forma permanente o espaço conquistado. 

Randall (1982) acrescenta que no exército de Sandino houve 

participação ativa da mulher. O próprio Sandino destaca em entrevista 

encontrada no livro Maldito país, a colaboração valiosa que foi dada pelas 

mulheres nicaraguenses. Elas trabalharam em correio, espionagem, 

enfermaria, trabalhos domésticos e diretamente no exército. Através de relatos 



de mulheres que participaram da luta contra a ditadura na Nicarágua, Randall 

(1982) mostra histórias de coragem, sofrimento e desejo de mudança. Os 

relatos mostram que a mulher de menor condição socioeconômica foi a que 

trabalhou verdadeiramente no processo revolucionário. A condição de classe é 

determinante para a participação dessa mulher que deseja melhores condições 

de vida para ela, seus filhos e as futuras gerações. No relato de Gloria Carrion, 

coordenadora geral da Associação de Mulheres Nicaraguenses Luisa Amanda 

Espinosa (AMNLAE), há a descrição da atuação das mulheres nesse período: 

 

A mulher, como pilar do lar, é a que está mais ligada 
econômica, psicológica e emotivamente à criação e educação 
dos filhos; e isso motivou a mulher a lutar em defesa da vida de 
seus filhos e em defesa da juventude em geral. Porque a 
mulher jovem se motiva pelo que é motivada a juventude em 
geral. Mas a mulher um pouco mais velha foi motivada, muitas 
vezes, pela defesa de seus filhos. Há um cordão umbilical entre 
a juventude e a mãe. E muitas vezes a mãe começa a 
participar em tarefas de apoio a seus filhos ou em defesa de 
seus filhos contra a repressão, o cárcere, a tortura. E, depois, 
já está integrada e sua participação atinge outros níveis. 
(RANDALL, 1982, p. 44). 

 

 No início, segundo Randall (1982), quando as primeiras mulheres 

decidem ir à luta, o preconceito é muito grande; principalmente os pais não 

aceitam a participação das filhas no movimento, dizem que o homem é que 

deve lutar. Com os anos, a situação muda, a mulher demonstra que tem o 

mesmo direito de participação que os homens. Para que essa mudança ocorra, 

contudo, muitas mulheres são torturadas, violentadas sexualmente, 

assassinadas e têm seus filhos mortos também. Nora Ostorga, militante 

sandinista, ressalta as características peculiares da mulher nicaraguense:  

 

A mulher nicaraguense é um ser que sente muitíssimo tudo 
aquilo que acontece à sua volta. Nunca foi um ser apático. 
Apesar de não participar, em muitas ocasiões, sempre foi bem 
receptiva. E há algo mais: ela ama entranhamente seus filhos. 
Seus filhos e todos os demais. Isto é, nossa mulher é bem 
afetiva e isso a leva muitas vezes a entrar sentimentalmente, a 
comprometer-se em algo. Mas, uma vez que entra, vai 
crescendo com as experiências, com as vivências. (RANDALL, 
1982, p. 149). 

 



 Zimmermann (2006) afirma que, no final da década de 1960, o número 

de mulheres envolvidas na FSLN aumenta consideravelmente devido à 

clandestinidade. Nos primeiros anos, o trabalho delas consiste em serviços de 

limpeza, alimentação, produção de comunicados; com o manuseio de armas e 

treinamento militar, muda a maneira como os companheiros as tratam e como 

elas próprias se veem. Mas deve-se lembrar que essas mulheres estão 

rompendo com convenções sociais ao unirem-se à FSLN. De maneira geral, o 

que predomina é o universo patriarcal, em que os homens são os chefes de 

família e as mulheres ficam em casa, cuidando dos filhos. Dentro da 

organização exige-se o uso de calças compridas, que todos durmam de botas, 

também devem cortar laços com familiares que não fossem da FSLN, além de 

evitar contato íntimo com companheiro do movimento. Por todas essas 

exigências, alegam-se medidas de segurança. 

 A vida das mulheres nessa época não é nada fácil. De acordo com 

Zimmermann (2006), as mães de membros da FSLN que estão presos, 

trabalham organizando greves de fome e ocupações de prédios. As mulheres 

do campo têm uma vida árdua; com menos de 30 anos, essas mulheres 

aparentam ter 40 ou 50 anos, devido aos longos anos de trabalho duro sob o 

sol e gestações precoces. Muitas são abandonadas por seus maridos, que 

alegam ir trabalhar na cidade; alguns voltam anos depois para buscar os filhos, 

que, já crescidos, podem trabalhar. 

 Em O país sob minha pele, após a derrubada de Somoza, quando Belli 

já havia voltado para Manágua, ela observa uma parada que é organizada 

pelos chefes militares. Homens e Mulheres marcham sob o sol, uniformizados 

e com um fuzil ao ombro. Alguém insinua que as mulheres não devem 

participar da luta armada e Belli logo se manifesta, pois acha a idéia um 

absurdo: “Como podiam sequer pensar nisso quando as mulheres haviam 

demonstrado ser tão boas combatentes quanto os homens durante a 

insurreição?” (BELLI, 2002, p. 315).  Alguns meses depois, é decidido pelos 

comandantes do exército que as mulheres só devem ocupar cargos 

administrativos. Porém, a Polícia Sandinista não faz essa diferença e permite a 

participação de grande número de mulheres. O Ministério do Interior age da 

mesma forma: 

 



Eu gostava de ver as meninas com uniformes verde-oliva e 
botas militares impecavelmente lustradas. Muitas delas usavam 
batom e até pintavam as unhas de vermelho. Eram o símbolo 
de um novo tempo para as mulheres de meu país. (BELLI, 
2002, p. 315). 

 

 Entre outubro e novembro de 1979, Belli viaja para vários países 

socialistas, acompanhando Modesto em uma delegação oficial. Na Argélia, 

Belli é entrevistada por mulheres jornalistas que indagam se na Nicarágua os 

homens afastariam as mulheres que haviam participado da guerra, da mesma 

forma que aconteceu na Argélia. As mulheres argelinas precisam travar uma 

luta diária para garantir seu espaço porque eram deixadas de lado 

constantemente pelos homens. Belli responde que a experiência da Argélia 

servirá para as nicaraguenses ficarem em alerta e não permitirem que isso 

aconteça também com elas; as nicaraguenses não iriam voltar para as 

cozinhas e a marginalidade: “Mal puderam dissimular sua descrença. Já 

veríamos, dizia sua expressão” (BELLI, 2002, p. 337). Essa descrença das 

mulheres argelinas é um reflexo de todo o machismo que sofrem, apesar de 

terem lutado lado a lado com os homens, ao término da luta, os homens 

querem que elas retornem ao espaço privado e não participem das decisões a 

serem tomadas pelo país. 

Segundo Zimmermann (2006), na Nicarágua, cerca de 25% do exército 

guerrilheiro é composto por mulheres e um número maior auxilia o movimento 

pelos direitos humanos. Por isso, um dos primeiros decretos do governo 

sandinista é a garantia de direitos para as mulheres. Após a vitória dos 

sandinistas, a força de trabalho com saúde e educação é composta por 60% de 

mulheres. Mulheres oferecem-se como voluntárias para batalhões de reserva 

da milícia e a organização de defesa dos direitos humanos aumenta 

consideravelmente de tamanho. Tudo isso após a vitória sandinista de 1979. 

Questões como amamentação de bebês por mães presas, reconhecimento de 

paternidade, participação no exército e aborto passam a ser discutidas em 

movimentos organizados por mulheres. Alguns direitos são conquistados, 

outros são esquecidos com o tempo. Com a crise, muitas demissões 

acontecem e as conquistas são enfraquecidas por falta de apoio do Diretório 

Nacional. 



 Para Scott (1995), segundo os historiadores das mulheres, provar que 

elas têm uma história não tem sido suficiente. Geralmente, a história das 

mulheres é separada da história dos homens ou se considera que elas não 

participaram da histórica política e econômica. Percebe-se que inúmeros são 

os casos de mulheres que defendem sua pátria ou, mesmo que não seja seu 

país de origem, identificam-se com uma causa de um determinado país e 

ajudam como podem, seja através de atividades mais simples ou mesmo na 

luta armada. 

Percebe-se que, independente de estarem ou não em seu país, as 

mulheres engajam-se na luta por uma sociedade mais justa, sem preconceitos 

e que proporcione uma vida de igualdades entre as pessoas. Correm riscos, 

esquecem a vida pessoal, muitas vezes são agredidas, estupradas ou até 

mortas; quando acreditam que seu país pode tornar-se um ambiente em que 

todos possam viver de forma igualitária, buscam esse ideal com todas as suas 

forças, correndo qualquer risco. Belli quase perde o contato com as filhas, 

arrisca suas vidas e passa anos em função do idealismo de ter uma Nicarágua 

livre dos ditadores; ela realmente deixa sua vida de lado por conta desse ideal. 

 Em 1998, morando na Califórnia com Carlos, Belli observa, nostálgica, a 

praia e as ondas em Santa Monica, buscando semelhanças com sua pátria. 

Rememora os lugares por onde passou sua infância e adolescência e também 

o motivo de tantas mortes e destruição em seu país:  

No passado de meu país, como uma ferida, existe a memória 
de um canal que nunca se construiu, mas que atravessou sua 
história, mudou-a e nos deu desde um presidente norte-
americano, até uma estirpe de ditadores que governaram 
durante meio século. (BELLI, 2002, p. 26). 

 

Ao escrever suas memórias, Belli passa a construir uma narrativa 

marcada pelo gênero, o que, de acordo com Zinani (2014), confere voz à 

mulher e representa uma superação das limitações e do processo de exclusão 

a que a mulher esteve submetida. Ao se apropriar da narrativa, a mulher 

questiona formas institucionalizadas de comportamento feminino e promove 

reflexão sobre o que foi silenciado e instaura um espaço de resistência contra 

as representações simbólicas socialmente fossilizadas. 



6 O ENGAJAMENTO DA MULHER NA POLÍTICA EM O PAÍS SOB MINHA 

PELE 

A participação da mulher nicaraguense em decisões em seu país 

sempre aconteceu desde os tempos primitivos. De acordo com Randall (1982), 

a índia nicaraguense possuía um porte soberano e superior e dominava o 

comércio. Apesar da pouca informação que se tem e não se poder chegar a 

conclusões absolutas, na região que hoje compreende a Nicarágua, observa-se 

que a sociedade era matrilinear e que a mulher tinha amplos poderes. No início 

do século XVI, época do domínio espanhol sobre a região e até mesmo antes 

disso, a índia nicaraguense põe “a sua condição de reprodutora a serviço da 

justiça social; e através dessa justiça social espera também atingir a real 

dimensão de sua própria condição como ser humano” (RANDALL, 1982, p. 20). 

No momento da conquista espanhola elas se negam a dormir com seus 

maridos, para não correrem o risco de engravidar e seus filhos se tornarem 

escravos. Por outro lado, quando a vitória se aproxima, querem parir para gerar 

mais combatentes. 

Segundo Randal (1982), houve tentativas de organizar as mulheres: no 

início dos anos 1960 cria-se a primeira organização de mulheres democráticas 

e em 1967, a Aliança Patriótica Nicaraguense. Nenhuma tentativa, contudo, dá 

certo. Só se consegue desenvolver a AMPRONAC (Associação de Mulheres 

ante a Problemática Nacional), que é organizada com o intuito de reunir todas 

as mulheres dispostas a lutar contra o somozismo. Nessa organização se 

“discutiam não só os problemas da mulher na sociedade, mas os problemas 

dos nicaraguenses e, dentro deles, as possibilidades de sua participação como 

mulheres” (RANDALL, 1982, p. 33). A mulher nicaraguense desempenha um 

papel determinante na vida econômica, política e social do país, destacando-se 

principalmente na área política. A responsabilidade com os filhos é um fator 

decisivo para essa entrega; mesmo quando perdem os filhos na luta, 

continuam lutando pelos filhos da pátria. Entre os participantes de 30 a 35 

anos, a participação da mulher supera a do homem. Isso mostra o despertar da 

mulher nicaraguense e a tomada de consciência sobre suas capacidades e 

reflexão sobre o futuro. 



O engajamento da mulher nicaraguense na busca por um país livre é 

fruto de sua consciência política e isso é facilmente identificável em O país sob 

minha pele. Como a realidade do país era o sofrimento por conta da ditadura, 

eram comuns as conversas familiares sobre o assunto. Belli cresce ouvindo 

essas conversas, fazendo com que, mesmo não entendendo muito bem a 

situação, a revolta vá se instalando em seu ser. Cresce não ainda com espírito 

guerrilheiro, mas com a consciência política, que aos poucos vai fazendo parte 

de sua identidade. Maurício, um dos filhos de tia Elena, era o mais politizado e 

participa de uma tentativa frustrada de derrubada da ditadura e felizmente não 

foi morto como muitos de seus companheiros. Consegue asilo político na 

embaixada de El Salvador. Belli, com seis anos de idade, chega a visitá-lo com 

sua tia Elena e as primas. “Com meus seis anos não podia compreender muito, 

mas me lembro da atmosfera de medo desses dias, as expressões graves, 

tristes, dos adultos, suas lamentações porque outra tentativa de derrubar a 

ditadura havia fracassado” (BELLI, 2002, p. 32). As leituras feitas por Belli 

alimentam seu espírito politizado. Ela relata que já havia lido vários livros que a 

haviam convencido que a única solução para a Nicarágua era a luta armada. 

Leu George Pollitzer, Frantz Fanon, Eduardo Galeano; também leu Marcuse, 

Chomsky, Ernest Fisher e Che Guevara. Converte-se ao socialismo, mas a 

princípio, considera muito arriscado unir-se ao sandinismo. 

Quando aceita entrar para o sandinismo, Belli passa a se sentir aliviada 

porque agora irá lutar pelos direitos dos nicaraguenses. Ao passar pelos 

bairros pobres e ver as pessoas se amontoando em ônibus velhos, sente 

angústia, mas também alívio: “Foi como se de repente a culpa por meus 

privilégios deixasse de pesar em meus ombros. Já não era apenas um 

transeunte contemplando a miséria dentro do refúgio de um automóvel” (BELLI, 

2002, p. 65). Belli agora se sente útil para seu país e não apenas uma 

expectadora dos problemas vividos pelos nicaraguenses. 

 Segundo Randal (1982), o preconceito que mulheres como Belli sofrem 

é muito grande. As pessoas não entendem a participação da mulher como 

combatente, igualando-se ao homem. As próprias mulheres se marginalizam, 

dizendo que a guerra não é para elas, que isso é incorreto, que é loucura.  As 

mulheres camponesas da Nicarágua lutaram bravamente, apesar de toda 

repressão e preconceito. Na cidade é ainda pior, pois a mulher que se 



incorpora à luta é vista como prostituta. Quando Manágua sofre com o 

desemprego e falta de condições básicas de infra-estrutura quem mais sofre é 

a mulher. O homem, em situação de desespero, entrega-se ao alcoolismo e 

abandona a família. A mulher, nesse caso, precisa encontrar meios para 

alimentar seus filhos, chegando até mesmo a prostituir-se. 

Em 1973, Belli e outra companheira, Andrea, recrutam novos membros 

para o sandinismo no Colégio Centroamérica. Fingindo oferecer ajuda 

humanitária aos refugiados do terremoto que ocorreu em 1972, organizam as 

pessoas para que reclamem ajuda de Somoza. O auxílio que chega de outros 

países para a Nicarágua é desviado pelo ditador que havia se autonomeado 

presidente do Comitê de Emergência Nacional. Enquanto as pessoas sofrem, 

Somoza enriquece comprando terras e vendendo-as para seu próprio governo. 

A ajuda que resta para os refugiados é mínima: “As mulheres colocavam em 

sacos, caixas de papelão ou cestos de plástico, magras rações de arroz, feijão, 

batatas, açúcar, afastando-se depois com seu triste despojo, arrastando os 

pés” (BELLI, 2002, p. 79). Belli ajuda como pode, mas não consegue fazer 

muito. Aquela situação só aumentam sua revolta e seu desejo de mudança, de 

ver Somoza longe de seu país. 

Com o aperto da ditadura, o trabalho clandestino aumenta e a oposição 

ao ditador também. As pessoas passam a apoiar a luta armada. Redes 

secretas são organizadas e cada vez mais surgem novos colaboradores que 

oferecem dinheiro e abrigo para os clandestinos, além de automóveis para 

locomoção dos companheiros. A companheira Andrea entrega panfletos e 

documentos a Belli, que os esconde no banheiro para que o marido não 

encontre. A companheira também usa o carro de Belli para ações sandinistas. 

É nessa época que Belli arma sua primeira rede de colaboradores e lê com 

eles os documentos sandinistas; a leitura é uma exigência da militância e Belli 

lê muito. Além dos documentos elaborados pelos próprios sandinistas, Belli 

entra em contato com a literatura considerada rebelde da América Latina: Che 

Guevara, Ruy Mauro Marini, a pedagogia da libertação de Paulo Freire. Isso a 

prepara para seu trabalho de recrutamento e a auxilia também em sua própria 

formação como sandinista, contribuindo para compreender o contexto em que 

vive e o que deseja para seu país. As atividades exercidas por elas, como se 

percebe, eram as mais diversas, desde entregar panfletos, conseguir mais 



colaboradores, servir de motorista para os companheiros que não têm carro ou 

que não querem levantar suspeitas. Antes ou concomitante a isso, precisam 

também se “armar” teoricamente. Não é uma ação sem um determinado 

preparo intelectual, elas sabem o que estão buscando. 

Apesar de todos os problemas vividos por seu país, Belli acredita que as 

coisas podem melhorar, é jovem, militante em um movimento guerrilheiro, 

devoradora de literatura rebelde... Sim! Certamente seu país um dia será livre. 

Todo aquele período de miséria e repressão passará. O sonho coletivo irá se 

realizar: “Aos 24 anos, habitante de um país arruinado e terrível, nenhuma 

desgraça era para mim perdurável. Mudaríamos tudo, tinha certeza. A 

felicidade logo seria coletiva” (BELLI, 2002, p. 100).  

Com a ruptura da FSLN e Belli na tendência Terceirista, vem um período 

de crise para os revolucionários. Para Belli, não é compreensível que o 

sandinismo não permita a livre expressão de idéias de seus membros. Vaga 

pelas ruas de Manágua, pensativa, observando “os rostos morenos, nobres, 

toscos ou delicados de tanta gente sofrida que se negava a perder a 

esperança. Tomara que o sandinismo não os decepcione, pensei. Tomara que 

não os decepcionemos” (BELLI, 2002, p. 151). Belli tenta encontrar uma forma 

de continuar no sandinismo, mas em um grupo que a permita expressar-se e 

não em um grupo que a queira calada. Não sabe nem quer calar. Nesse 

período, recebe instruções para abandonar o país e segue para o México.  

As discussões e divergências dentro da tendência Terceirista fazem com 

que Belli perceba que ali não é seu lugar. Ela luta por um país livre, uma 

democracia, não é possível que os dirigentes do sandinismo sejam tão 

autoritários e sem ética. “Para mim o fim não justificava os meios. A revolução 

perseguia uma libertação não apenas política, mas também ética” (BELLI, 

2002, p. 216). Belli passa a desconfiar das táticas terceiristas e acredita que 

Humberto está perdendo sua humanidade e seus princípios. 

    

A vinte anos de distância dos fatos que recordo, considero que 
desde então foram plantadas as sementes de um método 
político carente de escrúpulos que contaminou o sandinismo, 
seus ideais, sua mística, e que, posteriormente, conduziu os 
Ortega – que usurparam a bandeira de nossa causa – à derrota 
não apenas política, mas, sobretudo, moral. (BELLI, 2002, p. 
217).  



 
 

 Além de Belli, há muitas outras mulheres envolvidas no processo de 

libertação da Nicarágua da ditadura. Uma dessas mulheres que atuou 

diretamente nos combates é Lea Guido, militante sandinista que relata: “a 

militância revolucionária é a mais plena realização para o ser humano” 

(RANDALL, 1982, p. 36). Através da militância pode-se lutar de forma 

consistente por uma nova sociedade e no caso da mulher, essa luta pode ser 

usada como meio de destruir as cadeias opressoras do patriarcalismo. Pode-se 

compreender que a libertação das mulheres consiste na luta de todos, homens 

e mulheres, em que estas têm um papel essencial na tomada de consciência e 

busca pela transformação social. Lea Guido relata que em abril de 1977 recebe 

um bilhete de Jaime Wheelock, que orienta a formação de uma comissão de 

trabalho para defender as mulheres e, a partir disso, será criada uma 

associação de mulheres. Lea já sabe como funciona um sindicato, pois teve 

experiência na Europa. O ano de 1977 é terrível para os sandinistas e é preciso 

reunir mulheres para enfrentar problemas como a tortura, as péssimas 

condições de vida no cárcere e a inexistência de direitos humanos na 

Nicarágua. No início, as reuniões contam com senhoras burguesas e 

jornalistas, que podem de certa forma, denunciar a situação ao Ministro do 

Governo sem serem reprimidas. Nas situações mais difíceis, contudo, essas 

mulheres alegam que o trabalho é muito duro e decaem da luta. Percebe-se 

que o trabalho deve ser encaminhado então para as mulheres dos setores 

médios. 

 Em O país sob minha pele, Belli cita o ano de 1978 como um ano de 

perdas incalculáveis de combatentes sandinistas. É o ano da morte de Pedro 

Joaquín Chamorro, fuzilado em 10 de janeiro quando se dirige ao La Prensa, 

onde é diretor. Quando criança, Belli via Chamorro como herói, pois 

“constantemente levavam-no preso e, nem bem saído da prisão, investia 

novamente contra Somoza com editoriais inflamados e denúncias sem medo” 

(BELLI, 2002, p. 214). Em uma das vezes em que foi capturado pela Guarda 

Nacional, Anastacio Somoza havia sido assassinado no mesmo dia, pela 

manhã. Chamorro era considerado um potencial aliado do sandinismo; o que 



os distanciava era que o jornalista não era a favor da luta armada, mas já se 

comentava que pretendia unir-se à FSLN.  

 Segundo Randal (1982), o 8 de março é celebrado pela primeira vez em 

1978 com reivindicações reais da mulher. Há a OMDN – Organização de 

Mulheres Democráticas da Nicarágua, que não é voltada para as massas, é 

mais uma organização de partido, que luta por questões com pouca relevância 

para o país. A AMPRONAC celebra a data com missas em vários locais do 

país, seguidas de discurso. As mulheres consideram que a associação não 

pode ser neutra, deveria ter uma posição sobre a crise instalada no país e 

resolvem se unir ao “Movimento Povo Unido”, que reúne organizações 

populares anti-somozistas. 

 A segunda greve nacional foi lançada em agosto de 1978, após o ataque 

ao Palácio de um comando da FSLN, que mantinha centenas de reféns que 

eram trocados por presos políticos. Nessa greve, a associação se reorganizou 

suspendendo os comitês de base de cada bairro e formando uma cadeia onde 

apenas uma mulher em cada bairro se dirigia a outro e as reuniões eram 

realizadas somente com as direções. Também eliminaram a presidência da 

associação e passaram a ter somente uma secretária e coordenadoras de 

finanças, segurança e saúde. As mulheres da AMPRONAC organizaram casas 

para oferecer serviços médicos em períodos de guerra, realizavam cursos de 

primeiros socorros, organizaram campanhas de vacinação, fecharam seus 

locais para não saberem onde encontrá-las, mas continuaram aparecendo 

publicamente. 

 Como se percebe, há um trabalho intenso das mulheres nesse período. 

Uma mulher que se destaca nesse contexto é Dora María Tellez. Belli a cita em 

suas memórias ao falar do comando terceirista que invade o Palácio Nacional e 

mantém reféns deputados que lá estavam. Dora, com 22 anos, é a 

‘comandante Dois’, encarregada da negociação com Somoza.  É uma das 

combatentes mais acirradas na ofensiva final. Randal (1982) traz o depoimento 

da comandante Dora María Téllez. Nasce em uma família pequeno-burguesa e 

recebe educação religiosa e lembra que nunca se adaptou a círculos sociais 

fechados nem nunca se acostumou aos preconceitos de sua cidade. No 

colégio, começa a participar dos movimentos secundaristas, participa de várias 

manifestações e greves na década de 1970. Em 1972 vai cursar faculdade de 



medicina em Léon; nessa época tinha entre 16 e 17 anos, é recrutada como 

militante e passa a trabalhar em atividades semiclandestinas. Dora María 

comenta sobre a situação da mulher na Revolução. Em um determinado 

momento há a tendência de subestimar a mulher, não permitir sua participação 

na organização e isso vai se rompendo aos poucos com o ingresso das 

primeiras mulheres:  

 

Com o processo revolucionário mudam também as 
concepções. Como no caso da mulher. Aqui a mulher 
participou da Revolução não na cozinha, mas como 
combatente. No nível de direção política. Isso dá outra pauta à 
mulher. De fato, ela teve outro papel na guerra, adquiriu uma 
autoridade moral tremenda para que qualquer homem – 
inclusive numa relação íntima – a respeite. É difícil que um 
homem erga a mão para bater numa mulher combatente para 
maltratá-la. Porque se configura uma autoridade, uma 
autoridade moral em geral, na população feminina e isso se 
reflete, também, nas relações íntimas. Os conceitos de relação 
estão mudados. Acho que, de um modo geral, melhoraram. 
(RANDALL, 1982, p. 80-81). 

 

 A GPP logo cresce e Belli sente-se animada e harmonizada com seus 

novos companheiros de luta. Modesto, líder do grupo, confia a Belli muitas 

atividades, entre as quais dirigir e coordenar as tarefas políticas, os partidos, as 

redes de apoio, tornando-se encarregada dos meios de comunicação. Ainda 

que não seja da logística clandestina, Belli também ajuda a obter dinheiro para 

compra de armas no mercado negro. Ela faz viagens frequentes com papéis 

secretos, documentos falsos, dinheiro, passaportes; Modesto alega que Belli é 

a pessoa adequada para essa missão, pois jamais desconfiariam de sua 

aparência de mulher correta. 

A pedido de Modesto, Belli vai para Cuba, pois, segundo ela, o país era 

“o farol da revolução na América Latina” (BELLI, 2002, p. 263). Modesto, que 

também iria viajar a Havana, teve um imprevisto e Belli tem que ir sozinha. Em 

Cuba, encontra Fidel Castro em uma festa no Palácio dos Congressos. Durante 

o evento, Fidel tenta aproximar-se de Belli, mas sempre está cercado por 

muitas pessoas. Na hora do jantar, o comandante vai embora e logo depois um 

funcionário do Departamento América do Partido Comunista de Cuba informa a 

Belli que Fidel quer falar com ela. Belli é levada a uma casa onde se encontra o 

comandante; este faz perguntas sobre a vida pessoal dela; Belli fala sobre si e 



termina abordando o tema das discrepâncias na Nicarágua. Dá sua opinião e 

coloca que não compreende por que Cuba tem preferência pelos irmãos 

Ortega, da Tendência Terceirista. Fidel agita-se e não concorda com Belli; 

afirma que apoia a unidade e confia nos dirigentes da GPP – Modesto, Tomás 

Borge e Bayardo Arce; Belli insiste e diz que Fidel favorece os Terceiristas com 

mais armas e equipe. O comandante não concorda:  

 

Como aconteceria frequentemente em minha vida ao lidar com 
homens em posições de liderança, lentamente me dei conta de 
que ele não queria me ouvir, mas sim que eu os escutasse. 
Elevava a voz. Seu tom aproximava-se do grito. Era evidente 
que considerava minha postura como um desafio e queria 
convencer-me de meu erro. (BELLI, 2002, p. 268). 

 

 Belli enfim afirma que o comandante deve saber mais que ela. Diz que 

possivelmente está equivocada e lhe agradece. Algum tempo depois, Fidel 

novamente quer vê-la e é conduzida ao seu escritório. Ele conta a história da 

Revolução Cubana e indica leituras a Belli. De repente, insinua que ela pode 

ajudá-lo com informações, quer saber detalhes sobre a reação da GPP diante 

do carregamento de armas recebido pelos Terceiristas. Fidel começa a falar de 

sua estratégia para tomar o poder de Somoza; Belli diz ter ficado fascinada em 

vê-lo encantado novamente com a revolução, mas os sandinistas são teimosos 

e querem fazer sua própria revolução, apesar do respeito que têm por Fidel: 

 

Respeitávamos os cubanos, mas queríamos fazer nossa 
guerra nós mesmos; ganhar por nossa audácia, nossas 
próprias ideias. Talvez os Ortega estivessem dispostos a seguir 
sua opinião, mas o sandinismo não era eles. Perturbava-me 
que Fidel resistisse a ceder a vez dos outros, que pedisse uma 
liderança em nossa revolução. (BELLI, 2002, p. 271). 

 

 Belli não concorda com a estratégia de Fidel, mas não insiste em discutir 

mais, pois considera o caso perdido. Piñero, chefe do Departamento América 

entra no escritório e também tenta obter informações de Belli sobre a GPP. Ela 

insiste em dizer que não sabia de nada e eles se conformam. Belli volta para o 

hotel e antes de sair de Cuba escreve uma carta a Fidel dizendo que o 

respeita, mas ele a havia colocado em uma situação muito difícil:  

 



Eu era uma militante. Não podia violar ordens. Considerava 
incorreto de sua parte que houvesse tentado induzir-me a fazê-
lo valendo-se de sua autoridade, de seu prestígio. Fiz-lhe uma 
crítica, muito revolucionária, em minha opinião. Bem ingênua, 
penso agora. (BELLI, 2002, p. 272). 
 
 

 Em 1979, as três tendências resolvem assinar um acordo de unidade e 

se unem para promover uma guerra contra a ditadura. São formados 

esquadrões e Belli fica surpresa com a quantidade de combatentes espalhados 

por todo o país. Belli está na Costa Rica e é designada para a Comissão 

Político-Diplomática da FSLN. Precisam de armas, remédios, dinheiro e 

Modesto decide mandar Belli e outra sandinista, Malena, para a Europa, a fim 

de buscarem apoio. Devem ir para o Congresso do Partido Socialista 

Trabalhador Espanhol e depois à França, Holanda, Suécia, Áustria e Suíça. Na 

França, conhece Régis Debray, escritor que pretende ir à Nicarágua relatar 

sobre a insurreição, embora não acredite no triunfo sandinista, pois, segundo 

ele, os Estados Unidos não irão permitir a existência de outra Cuba no 

continente. Belli argumenta que a Nicarágua não é nem pretende ser Cuba. A 

revolução nicaraguense tem outro significado e está respaldada por todos os 

setores sociais.  

 Quando estavam próximos da vitória, os sandinistas começam a cogitar 

nomes para ocupar os cargos dos Ministérios.  Apenas uma mulher é 

lembrada: Lea Guido, como ministra do Bem-Estar Social. Apesar dos 

protestos de Belli e das demais mulheres, não são incluídas mais mulheres nos 

grandes cargos. Ocorre o que as argelinas haviam previsto: embora as 

mulheres lutem bravamente ao lado dos homens, no momento da vitória 

parece que todo esse trabalho é esquecido e elas são deixadas de lado. 

 Com a fuga de Somoza do país, os sandinistas mal podem acreditar na 

vitória. Os 45 anos de ditadura finalmente terminam em 1979 e da Costa Rica, 

Belli e muitos companheiros ouvem as notícias vindas da Nicarágua 

transmitidas pelo rádio. Foram abraços, beijos, choro e gritos de “Somoza se 

foi”. Como em um filme, Belli vê imagens de seus companheiros que morreram 

na luta e solta as lágrimas que estavam sufocadas em suas entranhas. 

Infelizmente, muitos tiveram que perder suas vidas para que esse histórico 



momento para a Nicarágua chegasse. Apressadamente, faz as malas e parte 

para seu país: 

 

As lágrimas corriam por meu rosto, transformavam-se em lodo 
ao misturarem-se ao pó. Os mortos se revezavam em 
aparecerem em meus olhos, e suas mortes encontravam seu 
consolo porque, mais terrível que morrer, é não saber para que 
se vive, e eles sempre souberam. Essa lenta viagem do 
caminhão até o centro de Manágua foi para mim como um 
parto, a recompensa final da dor. Meu país estava nascendo. 
Sorria. (BELLI, 2002, p. 300). 

  

 Belli sente uma felicidade extrema nesse momento. Ela sente um 

enorme agradecimento por poder estar vivendo esse dia, essa conquista, esse 

dia histórico em seu país. Esse momento é a prova de que os sonhos que 

alimentou durante tantos anos eram possíveis de ser realizados. Apesar de 

todas as dificuldades, sempre acreditou nisso. Em todos os lugares, reencontra 

companheiros, alguns Belli até considerava que estavam mortos e a felicidade 

de vê-los é enorme. Quando reencontra as filhas alguns dias depois, Belli fala 

da importância de ter sonhos e lutar para conquistá-los: 

 

- Quero que vocês percebam que os sonhos são possíveis – 
disse a elas, emocionada. – Que nunca esqueçam; que nunca 
se deixem convencer quando alguém quiser persuadi-las de 
que alguma coisa que vocês sonham não é possível. É. Eu 
sonhava com isso. Trazê-las aqui sem medo. Dar a vocês um 
país livre, e aqui estamos... e foi trabalho de vocês também. 
Vocês foram minhas valentes companheirinhas. (BELLI, 2002, 
p. 313). 

 

 Os Estados Unidos, que sempre tiveram aliança com o clã Somoza, 

procuram os sandinistas, através de congressistas e senadores norte-

americanos. Acreditando que iam continuar exercendo seu poder sobre a 

Nicarágua, fazem perguntas aos dirigentes da FSLN sobre os objetivos dos 

guerrilheiros na Nicarágua. Mas não é possível uma aliança; durante todos os 

anos de ditadura na Nicarágua, uma das reivindicações dos sandinistas era a 

não aceitação da influência dos Estados Unidos nas decisões relacionadas ao 

futuro da Nicarágua. Durante a reunião e desde o início da batalha contra a 

ditadura, os sandinistas cansaram de repetir que não eram comunistas. Os 

sandinistas haviam estudado muito marxismo, leninismo, tinham muito respeito 



por Cuba e União Soviética, mas procuravam construir sua própria história, da 

sua maneira, não queriam ser meros repetidores de outras histórias.  

 

Não havia dúvida de que o discurso sandinista era o produto do 
radicalismo da época, de uma consciência heróica convencida 
de sua própria verdade e decidida a mudar o mundo em favor 
dos explorados e oprimidos, mas também queríamos fazê-lo 
como a primeira revolução de uma esquerda tropical, 
irreverente, original e magnânima. (BELLI, 2002, p. 332). 

 

 Em janeiro de 1984, Belli torna-se secretária executiva da Comissão 

Eleitoral da FSLN e na Assembleia e no Conselho Nacional de Partidos 

Políticos era a representante. Ela supervisiona as estruturas partidárias para 

que cumpram as orientações da Comissão Eleitoral e representa a FSLN no 

exterior. É assim que conhece o jornalista norte-americano Carlos, em uma 

entrevista. Carlos tem a visão norte-americana do mundo e isso faz com que 

ele e Belli tenham longas discussões. Apesar do preconceito de Carlos e das 

idéias divergentes de Belli, os dois pensam exatamente a mesma coisa da 

pobreza: ela não pode ser tolerada. 

 Já durante o relacionamento dos dois, Belli e Carlos vão para os 

Estados Unidos e ela se lembra de quando a ditadura estava extremamente 

violenta e ela, cansada da luta, imaginava uma vida tranquila, casada com um 

homem como Carlos. Ela seria uma mulher vivendo uma vida sem riscos, 

dedicada ao seu marido e sem preocupações. Porém, ela sabia que não havia 

condições de ser essa mulher tranquila em uma vida cômoda. Desde criança, 

sua consciência social é despertada. Belli conta para Carlos esses 

pensamentos. Ele apenas ri. Não se imaginam juntos no futuro, pois ele não 

pretende deixar seu trabalho nos Estados Unidos e Belli nem cogita a 

possibilidade de deixar a Nicarágua naquele momento. 

 Os sandinistas, após vencer Somoza, vivem um longo período de 

turbulência ocasionado pela guerra dos Contra-Revolucionários (somozistas, 

antigos componentes da Guarda Nacional e ex-sandinistas), que são apoiados 

pelos Estados Unidos.  Nesse período, Belli ainda tem divergências com os 

irmãos Daniel e Humberto Ortega, que continuam se impondo como donos do 

poder dentro do sandinismo. Para Belli, a diversidade de opiniões é muito bem-

vinda, porque é uma característica de um grupo democrático. Porém, os irmãos 



Ortega não permitem opiniões contrárias as suas e defendem a idéia da 

unidade como pretexto para não alimentar as divergências. “À medida que os 

Ortega foram se apropriando do poder e monopolizando a Revolução isso foi 

perdendo seu ímpeto, seu brilho, sua energia positiva” (BELLI, 2002, p. 352). 

 Belli não pode concordar que tantos anos de dedicação e luta em defesa 

de um sonho coletivo seja transformado na busca por um poder que ficaria 

concentrado nas mãos de uma pessoa, no caso, Daniel Ortega, que governou 

o país de 1985 a 1990. Antes mesmo de ser eleito presidente em 1985, Daniel 

Ortega já tenta se impor como líder  sandinista. Belli e os demais companheiros 

sentem-se como espectadores de um processo que custou a vida de todos e, 

por isso, querem participar também das decisões. Porém, Belli, como sempre, 

continua confiante: “Era uma questão de terminar a guerra que contaminava 

tudo, que os Estados Unidos nos deixassem em paz. Então sim, faríamos a 

revolução de nossos sonhos” (BELLI, 2002, p. 353). 

 Por conta de seu comportamento contestador e de discordância dos 

líderes sandinistas, Belli é retirada da comissão encarregada de elaborar a 

campanha publicitária para as eleições de 1990, que tem Daniel Ortega como 

candidato da FSLN. É nessa época que, retirada da vida política, Belli passa a 

dedicar-se mais à escrita. Sobre a campanha, Belli já havia exposto sua 

opinião sobre o cenário ruim que havia ficado depois da guerra com os Contra. 

Daniel Ortega, contudo, quer uma campanha animada, alegre, fechando os 

olhos para a realidade. Belli pede respeito pelo momento em que o país se 

encontrava, com tantas perdas, o sentimento das pessoas devia ser 

respeitado: “Pouco depois me informaram que o comandante Ortega me 

retirava da comissão porque eu era polêmica e difícil” (BELLI, 2002, p. 359-

360). 

 A situação de marginalização na vida política faz com que Belli aceite o 

convite de Carlos para passar alguns meses com ele nos Estados Unidos. É 9 

de novembro de 1989. Belli vê surpresa a queda do muro de Berlim; ela e 

Carlos assistem em silêncio pela TV. Belli fica maravilhada com aquele 

momento solene que certamente representa o começo de novas vidas para 

aquele povo. Aquele momento histórico a faz lembrar seu país. 

 



Meus olhos se encheram de lágrimas de alívio quando viram 
cair esse símbolo doloroso que havia sido uma vergonha para 
a humanidade de ambos os lados. Minha mente dava voltas, 
imaginando as implicações que isso teria para a Nicarágua, 
para as eleições previstas para fevereiro. (BELLI, 2002, p. 
355). 

 

De volta à Nicarágua, Belli vê a FSLN perder as eleições de 1990. 

Embora suas relações com Daniel Ortega não fossem boas, Belli sente-se 

triste. Carlos a convida para morar nos Estados Unidos cumprindo sua parte no 

acordo de que iriam viver temporadas nos dois países. Carlos já está há seis 

anos em Manágua. Belli aceita: “Meu primeiro instinto era fugir, fechar os olhos, 

não ver o que aconteceria em meu país” (BELLI, 2002, p. 363).  

 Sobre a presença da mulher nas decisões do país, Chinchilla (1993) 

ratifica a informação de que a primeira declaração programática a respeito da 

situação das mulheres foi feita no dia 8 de março de 1987 pela FSLN. A 

declaração, resultado de dois anos de discussões, trazia uma retrospectiva do 

compromisso que a FSLN assumiu em 1969 sobre a luta contra a 

discriminação das mulheres que eram exploradas no governo de Somoza e 

exerceram um importante papel para derrubada do ditador. Nessa declaração 

constava ainda o nível de participação das mulheres no governo e em outras 

organizações: em posições de liderança no governo estavam 31,4%; nos 

comitês de defesa sandinista 67% e filiadas à FSLN estavam 26,8%. Esses 

números foram considerados insuficientes e passou-se a fazer apelos a 

pessoas e organizações para que fossem criadas condições de igualdade a fim 

de que a mulher participasse das decisões relacionadas à revolução. 

 A declaração trouxe a discussão sobre o machismo e o sexismo na 

sociedade nicaraguense. Era proposta a discussão sobre a influência política 

das mulheres na revolução, tanto para ganhar a guerra, como para consolidar o 

processo revolucionário. Na Nicarágua realmente houve uma participação 

grandiosa de mulheres na revolução, como jamais havia sido visto no 

hemisfério ocidental. A AMPRONAC teve um papel decisivo nessa 

participação. O objetivo dessa organização era reunir mulheres de setores 

diversos da sociedade que lutassem pela defesa dos direitos humanos. Com o 

tempo, a organização decidiu apoiar a FSLN, que exigia a derrubada de 



Somoza. A AMPRONAC foi a organização de mulheres mais exitosa da 

América Latina ligada a um partido revolucionário até então. 

 A AMPRONAC considerava a ditadura de Somoza a grande responsável 

pela opressão e pela retirada dos direitos humanos da população, o que 

afetava diretamente as mulheres. A associação defendia que a mulher deveria 

atuar além do espaço doméstico, defender a nação em uma luta militante, 

porém não deixou claro qual a estratégia que deveria ser usada pelas mulheres 

para que a ditadura terminasse. Algumas mulheres atuavam silenciosamente 

coletando suprimentos médicos e organizando refúgio para os combatentes. 

Outras fabricavam e transportavam explosivos caseiros; havia aquelas que 

davam entrevistas e palestras. Dessa forma, a mulher foi construindo uma 

imagem diferente e a opinião pública sobre ela foi se modificando. Após a 

queda da ditadura, as mulheres da AMPRONAC conquistaram o direito de 

participar do processo de transformação da Nicarágua. A associação 

transformou-se em AMNLAE (Associação de Mulheres Nicaraguenses Luísa 

Amanda Espinoza) e mobilizou todas as energias para reerguer o país: as 

mulheres participaram do julgamento dos homens da Guarda Nacional, da 

limpeza comunitária, colheita de algodão e café, Cruzadas de Alfabetização, 

campanhas de vacinação, alimentação e higiene. Após isso, a AMNLAE 

persuadiu as mulheres a se engajarem efetivamente na luta amada; com isso, 

foram firmados vários batalhões de mulheres dispostas a defender o país dos 

contra revolucionários que insistiam em atacar a Nicarágua. Em 1981, a 

associação chegou a 25 mil filiadas em todo o país, dentre elas havia um 

número muito grande de mães de combatentes mortos, donas de casa, 

feirantes, trabalhadoras das áreas de saúde e educação. Aquelas que não se 

identificavam com a associação argumentavam que a AMNLAE não defendia o 

Feminismo, não enfrentava o machismo e era dependente da FSLN. 

 Em 1981, apesar da dedicação de suas líderes e da quantidade de 

filiadas, o trabalho da AMNLAE trouxe poucos resultados. As mulheres 

queixavam-se de pouco tempo, pois precisavam trabalhar dentro de casa e fora 

para sustentar suas famílias. As líderes da associação fizeram uma reavaliação 

da AMNLAE e decidiram por uma mudança de estratégia. A AMNLAE deixaria 

de ter uma participação direta no movimento contra a ditadura e se tornaria um 

movimento político e ideológico, passando a apoiar iniciativas de mulheres, 



funcionando como um apoio para questões específicas da mulher. A AMNLAE 

elaborou projetos para que a legislação fosse reformada em quesitos como 

divórcio, relações familiares, discriminação, licença maternidade, aborto e 

condições de trabalho feminino. Apesar de não terem conseguido muitos 

avanços, pois todas essas mudanças envolviam mudança no padrão do 

comportamento da sociedade, o trabalho da AMNLAE não pode ser 

subestimado, pois possibilitou o debate público sobre o valor da mulher e o 

trabalho público exercido por ela. 

 Belchior (2014) discute sobre a participação da mulher na política na 

América Latina e sobre o desafio de melhorar a igualdade de gênero. Em 

relação a essa igualdade, a Islândia está no topo do ranking seguida de: 

Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Nicarágua, Ruanda, Irlanda, Filipinas e 

Bélgica. País mais bem colocado da América Latina e único entre os dez 

primeiros, a Nicarágua ocupa o 6º lugar. Em 2012, as mulheres participam de 

forma massiva do Parlamento nicaraguense, ocupando mais da metade das 

vagas nas eleições. Ministérios e outros cargos importantes também foram 

ocupados por mulheres, como é o caso da chefe da Polícia Nacional, a ex-

guerrilheira sandinista Aminta Granera. 

 Belchior (2014) traz informações da socióloga, historiadora e professora 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rosana Schwartz, que destaca que 

no caso da Nicarágua, os resultados têm pouca relação com políticas públicas 

por parte do Estado. A Nicarágua foi uma nação que sofreu conflitos, a 

população foi submetida a um processo de redefinição de papeis de homens e 

mulheres. A mulher começou a sair de casa para trabalhar por necessidade e 

não porque as instituições promoveram a inclusão social. 

 No século XXI, o empoderamento da mulher tem sido uma realidade, 

pois está colhendo os frutos de luta iniciada há séculos. Até mesmo em 

sociedades onde isso seria impensável, a mulher tem conquistado o poder. Na 

América Latina isso tem ocorrido de maneira muito frequente; segundo o site 

PAD (Processo de Articulação e Diálogo), nomes não faltam para exemplificar: 

Dilma Rousseff tornou-se presidente no Brasil em 2011; Laura Chinchilla na 

Costa Rica, que venceu as eleições em 2010; na Argentina, já em 1974, 

Isabelita Perón assumiu o comando do país após a morte do Presidente, seu 

esposo Juan Domingo Perón, e, em 2007, Cristina Kirchner foi eleita pelo povo 



para governar o país; Kamla Persad-Bissessar foi eleita em 2010 primeira-

ministra de Trinidad e Tobago; Michelle Bachellet presidiu o Chile de 2006 a 

2010; Mireya Moscoso assumiu a política após a morte de seu marido e 

presidiu o Panamá de 2000 a 2004; Janet Jagan governou a Guiana de 1997 a 

1999, após a morte de seu esposo Cheddi Jagan, que governou o país de 1992 

a 1997; na Nicarágua, Violeta Chamorro foi eleita e governou o país de 1990 a 

1997. Essa lista mostra que a mulher tem ocupado cargos de poder e isso é o 

reflexo da luta da mulher ao longo dos anos, tornando-a participante das 

decisões do país. 

Em sua nostálgica vida em Santa Monica, Belli relembra os tempos de 

guerra na Nicarágua e faz reflexões sofre a necessidade que sentia em ver seu 

país livre. Acredita que esse seu desejo mudou definitivamente sua vida. A 

cada três ou quatro meses retorna à Nicarágua e os amigos logo chegam para 

contar sobre todos os acontecimentos. Belli sente-se novamente uma 

sandinista nesses retornos, tentando continuar as lutas que persistem em 

continuar: “Meu ser social se reconhece nos demais pela história comum que 

compartilhamos, pelas experiências coletivas que não deixaram de ser, hoje 

como ontem, fonte de força e satisfação” (BELLI, 2002, p. 375). 

Percebe-se que o espírito engajado de Belli, que desde criança teve sua 

consciência política despertada, seja através da influência familiar ou das 

cenas de miséria que presenciava em seu país, é incansável. Mesmo morando 

nos Estados Unidos, em uma vida tranquila com Carlos, não descansa e está 

sempre rememorando as lutas de seu país. Ao retornar à Manágua, sente 

como se tivesse que retomar sua luta sandinista, buscando um país melhor 

para os nicaraguenses. Toda a história de Belli faz dela uma mulher engajada 

politicamente e disposta a vencer todos os desafios que surgirem para ver seu 

país tornar-se um lugar livre e mais justo.  

 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da leitura de O país sob minha pele, percebe-se que Belli era 

questionadora a respeito das imposições relacionadas ao seu comportamento. 

Não aceita, por exemplo, o casamento fracassado somente porque a 

sociedade impõe a permanência da mulher no casamento. Busca sua 

felicidade, comete adultério e, assim, transgride normas. Descobre-se como 

mulher a partir de suas vivências e não se conforma em viver segundo as 

regras que a sociedade patriarcal impõe para a mulher. Não aceita, na maioria 

das vezes, a violência simbólica que é exercida pela sociedade. Tenta priorizar 

sua identidade como mulher acima de tudo, tentando abandonar práticas 

reprodutoras da cultura tradicional, buscando construir uma história própria, e 

fugindo da idéia de seguir o que foi construído pelos outros e o que esperam 

que uma mulher faça. Com um comportamento variável, o que é comum em 

qualquer pessoa, Belli busca acima de tudo realizar seus desejos enquanto 

mulher e desfrutar de um país livre. 

Em relação às filhas, Belli sofre na pele o preconceito do marido, que 

quer castigá-la por não querer mais manter o casamento.  Ele insiste em 

manter a união fracassada, mesmo sabendo que Belli não o amava. Como não 

consegue seu propósito, acha que, afastando Belli das filhas, fará com que o 

aceite de volta. Afirma que Belli não é uma boa mãe, não nasceu para a 

maternidade, o que reflete o pensamento da sociedade machista da época. 

Afinal, na visão patriarcalista merece castigo a mulher que busca seus 

objetivos, que não é a esposa obediente, que não permanece em um 

casamento mesmo infeliz, que não deixa de trabalhar fora porque está casada, 

que busca um país melhor para si e suas filhas. O castigo maior para Belli seria 

justamente não ver mais as filhas.  

Um momento em que Belli mostra-se submissa é em seu 

relacionamento com Modesto, quando parece obediente, seguindo-o em todos 

os momentos, não se imaginando sem ele. Belli é uma mulher entregue a 

paixões e o que ocorreu entre ela e Modesto foi avassalador. Ao mesmo tempo 

em que sentia raiva da situação, sentia desejo por ele e isso atrapalhava sua 

vontade de se libertar daquele homem que não a respeitava como mulher. 

Porém, seu amor próprio foi maior e consegue separar-se dele e esquecê-lo. 



 Mesmo em contexto opressor e patriarcalista, Belli já consegue 

expressar certa liberdade em seus versos, que causam escândalo na 

sociedade da época. Falando de desejo, menstruação, sexo, Belli consegue 

transpor para o papel sua ânsia de viver intensamente, sem medo, livre.  

Enquanto a repreendem por causa de sua escrita, outros, contudo, a 

incentivam, fazendo com que siga escrevendo e ganhando prêmios. Isso 

mostra, mais uma vez, a necessidade que Belli tinha de se expressar, se 

desnudar, se sentir livre, dizer o que sente. Belli não podia estar presa, não 

suportava a vida doméstica, não conseguia viver trancada em casa com um 

marido apático; precisava sair, conversar com pessoas interessantes, sentir-se 

viva. 

 Em várias ocasiões é percebida a força do comportamento patriarcal na 

narrativa de Belli: no encontro com o Comandante panamenho Torrijos, que 

queria a todo custo dormir com ela, mesmo essa tendo dito que não estava 

disponível; quando está no hospital grávida de Camilo e os médicos tratam as 

mulheres como imbecis, incapazes de entender qualquer explicação; e mesmo 

após a vitória sandinista, momento em que as mulheres são excluídas do 

poder, apesar de terem dado seu sangue na luta. Isso só reforça a força de 

Belli e muitas outras mulheres citadas no livro, como Leana, diante da qual Belli 

fez o juramento sandinista; Andrea, que juntamente com Belli recrutava 

militantes; Dora María, comandante atuante na luta; dentre outras milhares de 

mulheres anônimas que perderam a vida, filhos, maridos ou se engajaram na 

luta. Trata-se de mulheres que colocavam em primeiro lugar o sonho coletivo e 

não os desejos individuais, pagando altos preços por conta desse sonho 

coletivo.  

 Esse sonho coletivo era tão forte e intenso para Belli, que somente não 

se comparava ao amor que demonstrava por seus filhos. A maternidade era 

algo muito forte para Belli. A cada cinco anos, segundo ela, vinha um desejo 

incontrolável de ter outro filho. Apesar da enorme vontade de estar com as 

primeiras filhas, Belli seguia em frente em seu intuito de lutar por seu país. Até 

porque seu sonho era que, futuramente, suas filhas tivessem um país livre 

onde pudessem viver. O amor pelas filhas a impulsionava. Da mesma forma, 

muitas outras mulheres entraram na luta: pensando nos filhos que mereciam 

um país mais justo onde se viver, livre da ditadura. 



 Analisando vida e obra de Belli, percebe-se o quanto era uma mulher 

que ansiava por liberdade, justiça social e realização pessoal. Observa-se o 

quanto se preocupava com seu país, a ponto de deixar as filhas que tanto 

amava e colocar a Nicarágua em primeiro plano. Embora às vezes pareça frágil 

(quando tem medo de entrar para o sandinismo), obediente aos costumes 

tradicionais (quando aceita casar oficialmente com Sérgio por causa dos pais) 

e submissa (em seu relacionamento com Modesto), o que se vê é que todos 

esses acontecimentos servem para que Belli construa sua identidade como 

uma mulher que busca sua realização seja na esfera pessoal como no campo 

sócio-político.  

Na narrativa de Belli é percebido que a mulher tem participação na 

construção de uma Nicarágua livre e justa, apesar de se acreditar que somente 

os homens têm uma participação ativa nessas situações. O engajamento 

feminino é real e determinante, inclusive na participação na luta armada e não 

somente em trabalhos considerados femininos, como assistência médica aos 

feridos e oferecimento de abrigo aos militantes. Esse engajamento reflete a 

identidade com seu país e o enfrentamento a qualquer obstáculo para 

libertação de sua nação. 

Dentro do sandinismo o desejo era de um movimento autêntico, que 

prezasse por esse sonho coletivo, que desse oportunidade para todos. Belli 

discorda de algumas estratégias dos líderes sandinistas e chega a enfrentar 

até mesmo Fidel Castro, por quem tinha profunda admiração desde criança, 

mas que queria que os sandinistas seguissem suas instruções. Para Belli, a 

Nicarágua não era Cuba e a luta travada em seu país era dos nicaraguenses; 

além disso, ela não concordava com a estratégia de Fidel, que favorecia o 

Terceirismo com mais armas e munição, enquanto os outros grupos ficavam de 

lado. Belli sempre procurou se impor, deixar claro suas idéias e opiniões. Não 

era dona da razão, mas tinha o direito de se posicionar; isso a faz criar atritos 

com os irmãos Ortega, que queriam se impor como líderes sandinistas e não 

dar voz aos outros companheiros. 

A Nicarágua é considerada o símbolo da ditadura latino-americana e 

Belli não consegue ser mera expectadora das injustiças que ocorrem em seu 

país. Ao entrar para o sandinismo, busca realizar o sonho de viver em um país 

mais justo para si, suas filhas e seus irmãos nicaraguenses. Toda a experiência 



vivida enquanto membro da FSLN é aproveitada em suas memórias, em que 

há a junção de memória individual e coletiva, transformando a história da 

ditadura em ficção, a partir de seus relatos. 

As mulheres que, por algum motivo, não se envolvem na luta de frente, 

estão envolvidas em associações e grupos que buscam livrar a Nicarágua da 

ditadura; anseiam por um país com condições igualitárias de vida para si e 

seus filhos, mostrando, assim, que a mulher é politizada e esse espírito 

engajado é demonstrado desde o período colonial, apesar do preconceito 

sofrido. A mulher mostra sua opinião e busca realizar suas idéias mostrando, 

assim, que a mulher participa ativamente da vida política de seu país. 

 É importante que se destaque que O país sob minha pele traz a força 

do relato de uma mulher que sofreu, amou, errou, transgrediu, sendo que esse 

relato revela a construção da identidade dessa mulher que fugiu dos padrões 

tradicionais de uma sociedade patriarcal latino-americana. Essa fuga de 

padrões ocorreu tanto por ser uma militante sandinista, como por buscar a sua 

realização plena como mulher. Não queria apenas um marido, queria um 

companheiro que a fizesse feliz. Queria ser mãe, mas que isso não significasse 

ficar no ambiente doméstico, restrita ao cuidado da casa, do marido e dos 

filhos. Queria um país livre e isso a fez ir à luta. Belli, enfim, escreveu como 

mulher que busca a realização plena, independente dos perigos que iriam 

surgir. 
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