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Nesta imagem, Jesus é sepultado por populares. As diversas cruzes vistas no
local sugerem que ali foram sepultados mártires nicaragüenses (fig. 33).

Figura 33
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Chama a atenção na última passagem, a imagem de um anjo semelhante a
Carlos Fonseca Amador, um dos fundadores e ideólogos da FSLN. A pintura o
associa também ao sagrado, ao ser representado com asas de anjo e roupa branca
sentado sobre um canhão; na parede está desenhada a sigla FSLN e a data 19 de
Julho. Nesta imagem, as pessoas estão caminhando em direção ao líder sandinista,
e no chão, se vê uma grande quantidade de correntes rompidas, representando a
libertação do povo (fig. 34).

Figura 34
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Detalhes da figura 34
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A seqüência de imagens demonstra a evocação de passagens bíblicas que
legitimam e sacralizam a luta revolucionária.
Sobre outra via sacra produzida na Nicarágua e reproduzida na Alemanha,
Ernesto Cardenal transcreveu o depoimento de uma pintora:

“Pintei o Cristo como um de nós, um homem, quer dizer, um
companheiro guerrilheiro que saiu da montanha e o inimigo
prendeu”.

Cardenal ainda comenta que

“a matança dos inocentes aparece como um massacre de crianças e
jovens que os guardas de Somoza fazem numa aldeia rural. A
expulsão dos mercadores do Templo aparece numa Igreja Católica
de agora, onde Jesus, com seus discípulos camponeses afastam
alguns homens de negócio vestidos com paletó e gravata. O
Sermão da Montanha representa Jesus que fala a um grupo de
camponeses perto do lago de Nicarágua. A Ressurreição é um
Jesus com o rosto de Carlos Fonseca Amador, fundador da Frente
Sandinista, saindo de um sepulcro. O povo da Nicarágua é religioso.
Isto faz parte da cultura popular. Nesta pintura, a história bíblica é a
mesma história do povo. Eles estão dentro da história do Reino.
Jesus é um de nós, um camponês e até um guerrilheiro. A morte e a
ressurreição de Jesus são a morte e a ressurreição do povo. Sem
dúvida estes camponeses já tinham tido relacionamento com a
teologia da libertação, quando durante o somozismo comentávamos
o Evangelho e estes comentários eu publiquei no livro ‘O Evangelio
de Solentiname’.” 226
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CARDENAL, Ernesto, et al., Lições da Nicarágua: a experiência da esperança, Campinas: Papirus, 1984,
pp. 39-40.
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Na imagem a seguir (Fig. 35), temos outra representação do Cristo camponês
crucificado que demonstra a constância na produção de imagens que sacralizam a
miséria e sofrimento do povo.

Figura 35 227
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www.solentiname.org/content/view/2128, 20/12/2007. Óleo sobre tela.
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O “Jesus revolucionário” também era representado em outros desenhos
reproduzidos no jornal El Tayacán e na revista Amanecer (fig. 36).

Figura 36 228

Nesta imagem produzida por Cerezo Barredo vemos Jesus ao lado de um
camponês, deixando para trás símbolos da opressão: cartola (representando o
poder econômico), coroa (poder político), capacete (poder militar) e mitra (poder
religioso). Jesus de roupa remendada utiliza um facão similar utilizado pelos

228

AMANECER, nº60, 05/1989, p. 9. Ilustração. Cerezo Barredo.
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camponeses. Apóia a mão em seu ombro e olha em seus olhos. O desenho sugere
que Jesus guia o camponês e o protege das forças opressoras.
Na imagem a seguir é nítida a relação entre a revolução, a família e a religião,
expressa, sobretudo, pela frase do menino: “Quando nós defendemos, Deus nos
defende”.
A defesa da revolução passa a ser um ato de fé. A mãe abraça um dos filhos
e lhe pede cuidado. O outro filho, mesmo pequeno, utiliza uma arma de defesa: o
estilingue (fig. 37).

Figura 37 229
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EL TAYACÁN, 1984, nº135, p. 3.
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Como se pode notar essas imagens entrelaçam o político ao sagrado e
identificam o martírio de Cristo com o dos sandinistas que se sacrificam pela
redenção / libertação do povo nicaragüense de todas as formas de opressão.
O messianismo dessa esquerda revolucionária e a simbologia messiânica
relacionada à revolução deram margem a muitas obras de arte que sacralizam as
ações de guerrilha com símbolos do Sagrado.
Durval Muniz de Albuquerque ao analisar fenômeno similar ocorrido no
Nordeste brasileiro, onde militantes de esquerda cristã atuaram junto a movimentos
sociais, afirma que a formação religiosa dos militantes contribuiu para que a visão
religiosa terminasse por dar origem a uma verdadeira mística revolucionária
romântica: verdadeira busca da volta a uma comunidade primitiva de crentes. Dessa
forma a militância se afasta do plano racional tendendo a adquirir uma
transcendência, numa nova religião pela qual se sacrifica até a morte.
Estas reflexões do autor nos ajudam a compreender o significado das
imagens que mostramos no decorrer deste capítulo.230
O resgate de figuras do passado e a eleição dos inimigos do corpo-Uno no
presente, tornaram-se elementos essenciais na propaganda política elaborada pelos
sandinistas. Desse modo, o resgate de Sandino, conferindo-lhe como um
personagem acima de seu tempo e a conversão de tudo em sandinismo, foi a
estratégia utilizada pelo governo revolucionário na busca de uma identificação com a
população.
Além de Sandino, os inúmeros mártires nicaragüenses, se transformaram em
exemplos a serem seguidos. Como peça chave da conversão revolucionária, a
mulher ganhou destaque na propaganda sandinista, glorificando seu papel de mãe e
230

ALBUQUERQUE, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes, São Paulo: Editora Cortez, 3ª
ed., 1996, p. 202.
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revolucionária. Finalmente, Cristo foi transformado em revolucionário, sobretudo pela
identificação entre os membros das CEBs e os líderes sandinistas. As diversas
ilustrações aqui apresentadas tentaram aproximar Cristo com as angústias
populares, colocando-o como o primeiro que assume a causa revolucionária, lutando
até a morte.
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IV. EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL

Neste capítulo, pretendemos aprofundar o trabalho desenvolvido pelo governo
sandinista em relação à educação e a produção cultural. Procuramos enfatizar a
Cruzada Nacional de Alfabetização (CNA) e os trabalhos desenvolvidos no campo
da arte plástica, música e festas populares.

4.1 OS PLANOS PARA A EDUCAÇÃO

Avancemos, brigadistas
Guerrilheiros da alfabetização
Teu facão é a cartilha
Para aniquilar o talo
Da ignorância e do erro.
Punho ao alto! Livro aberto!
Todo o povo na Cruzada Nacional
ganharemos o destino
de ser filhos de Sandino
convertendo a escuridão em claridade. (bis)
Avancemos, brigadistas
Muitos séculos de incultura cairão
Levantemos barricadas
De cadernos e lousas
Vamos a insurreição cultural.231

A educação na Nicarágua sandinista foi marcada pela Cruzada Nacional de
Alfabetização (CNA), voltada para a alfabetização em massa. Este modelo foi
inspirado na revolução cubana e o movimento ocorreu no primeiro ano do governo
sandinista, contando com grande simpatia e apoio internacional.

231

LA CRUZADA en Marcha, segunda quinzena de março 1980, nº 3, p. 5. Hino da Cruzada Nacional de
Alfabetização. Carlos Mejía Godoy, tradução nossa.
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O modelo educacional projetado pelos sandinistas buscava construir o
Homem Novo baseado no que consideravam os ideais de Sandino, ou seja, uma
cultura política antiimperialista, nacional e popular.
Carlos Alberto Torres comentou que, antes de 1979, os guerrilheiros
nicaragüenses haviam construído propostas alternativas para a educação. Segundo
o autor, Sandino criara um modelo contra-hegemônico com o objetivo de elevar a
consciência para atingir a mobilização popular e o treinamento militar. Já Carlos
Fonseca Amador (fundador da FSLN) também pensou na alfabetização como fator
fundamental para a elevação da consciência política, mas considerava que o
guerrilheiro, antes de tudo, deveria ser um intelectual.232
Sobre os alfabetizados, afirmavam que a palavra tinha para eles “uma nova
dimensão estética. Franca, simples, porém bela”.233
Para os sandinistas a educação seria “o celeiro da nova cultura”. A educação
deveria buscar transmitir conhecimentos a partir do cotidiano dos alunos, para
impedir que eles se tornassem meros receptores de um saber, mas também
participantes do processo educativo voltado para a conscientização política.
Ovídio Poli Junior vê esta experiência histórica de troca social como o
diferencial da CNA:

Talvez o fato mais importante dessa campanha, como apontam
vários autores, tenha sido o seu significado social enquanto
experiência histórica. Ela proporcionou, durante seu transcurso e
mesmo depois, o contato de milhares de jovens oriundos do meio
urbano com camponeses, pescadores, indígenas, mineiros e
também com operários e moradores da periferia urbana.234
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Lourenço de Oliveira, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 132.
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POLI JÚNIOR, Ovídio, A reforma educacional e a política de educação popular na Nicarágua
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A alfabetização em massa envolveu uma grande quantidade de pessoas,
sobretudo jovens de diversas classes sociais. Os alfabetizadores, conhecidos como
brigadistas, eram orientados, antes de iniciarem suas jornadas de alfabetização,
acerca dos padrões (roupas, cartilhas) a serem seguidos, e também como deveriam
lidar com o grupo que os acolhesse. Recebiam informações ainda sobre os recursos
básicos que teriam que dispor para realizar a alfabetização. Um brigadista, segundo
os manuais de orientação deveria:

[...] mostrar-se respeitoso, ser humilde, modesto e sensível, conviver
com os camponeses, integrar-se e ajudar aos trabalhadores do
campo, fazer caminhadas como preparação física, aprender a lição
do campo e tratar de transformar o modo de vida de seus irmãos.235

Os brigadistas elaboravam diários de campo destinados a descrever todas as
atividades como forma de auxiliar futuros brigadistas. A seguir, um diário de campo
escrito pela brigadista A.U.M. que revelava sua experiência de alfabetização na
CNA:
Que verdadeira satisfação sentir-se brigadista, a verdade é que eu
gostaria de ter um montão de alunos, sentir-me útil aos demais e,
sobretudo cumprir um dever cristão. Comecei a dar a primeira lição,
todos deram muita atenção, como que descobrindo um mundo novo,
e creio que eu ganhei a confiança deles. Esta noite passei muito
bem, pensando que estou me livrando do egoísmo, ao não pensar
em meu bem estar, mas sim nos demais (A.U.M.).236

Na ilustração a seguir, a brigadista instrui os camponeses que ouvem com
atenção suas explicações.
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LA CRUZADA en Marcha, segunda quinzena de março 1980, nº 3, p. 4, tradução nossa.
CAMINANTE, 11/1980, nº 1, p. 17, tradução nossa.
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Novamente percebemos a simbologia da pobreza, através das casas com
telhados de palha e o ambiente vulcânico como símbolo geográfico nicaragüense
(fig. 1).

Figura 1 237

A revista Caminante apresentou o seguinte depoimento sobre o papel cristão
da CNA:

Nesse encontro com a realidade popular, temos descoberto Cristo
em cada homem simples de nosso país. Temos aprendido a
descobrir o rosto de Cristo no rosto do irmão e a escutar sua
palavra. [...].238
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Ibid., p. 17. Ilustração.
Ibid., p. 18, tradução nossa.
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Desse modo, Cristo é transfigurado no rosto do pobre e a alfabetização acaba
sendo a construtora do verdadeiro cristão. Na imagem a seguir vemos em primeiro
plano a imagem de Cristo e ao fundo o povo acompanhando os dados sobre a CNA
(fig. 2).

Figura 2 239

Na CNA, muitos cristãos se mobilizaram a partir de suas CEBs, juntando-se a
fileira de vários outros alfabetizadores.
239

Ibid., p. 15. Ilustração e Fotografia.
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O modelo de alfabetização, segundo Poli Júnior, tinha como base os
pressupostos teórico-metodológicos de Paulo Freire (e sua educação libertadora),
do marxismo, das CEBs (inspiradas pela teologia da libertação) e do ideal
revolucionário sandinista (que contestava a ditadura somozista e o imperialismo dos
Estados Unidos). Além dessas bases apresentadas por Poli Júnior, também
percebemos que o modelo de alfabetização sandinista tinha como referência o
modelo cubano, sobretudo em diversos detalhes: a roupa, o uso de lampião, a
denominação brigadista, o uso de palavras da revolução como base de
alfabetização, entre outros exemplos.
A educação popular sandinista deveria ser vista a partir de três dimensões
básicas:
-

dimensão política: organização para a prática do poder popular;

-

dimensão econômica: potencializar as forças produtivas;

-

dimensão cultural: impulsionar e criar novos valores e comportamentos. 240

Para o então Ministro da Educação Carlos Tunnermann, o sucesso da
Cruzada deveu-se a dois fatores principais: “uma decisão política consciente e a
mística que só uma revolução pode gerar”.241
Segundo o sacerdote jesuíta Fernando Cardenal, coordenador da CNA, os
objetivos da Cruzada não eram só ensinar a ler, escrever e conhecer os elementos
da matemática; eram também necessárias à conscientização e à politização de
todos analfabetos através de um amplo conhecimento da história, do país e da
revolução, como processo vital para alcançar a dignidade plena do ser humano.242
Fernando Cardenal também destacava alguns objetivos que pretendiam
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LA CRUZADA en Marcha, fevereiro 1980, nº 1, p. 6, tradução nossa.
242
Ibid., p. 7.
241

176

executar em longo prazo depois de concluída a CNA: recuperar as lendas e contos
populares; elaborar projeto de História Oral da Guerra de Libertação Nacional; criar
cartilhas sobre medicina preventiva e educação sanitária.243
Segundo dados apresentados por Poli Júnior, a CNA obteve um resultado
extremamente eficaz, reduzindo de 50,35% para 12,96% o número de analfabetos.
A seguir, temos a distribuição dos resultados da Cruzada em nível nacional
(Evolução das taxas de alfabetização antes e depois da CNA).244
Departamento
Roma
Rio San Juan
Nueva Segóvia
Madriz
Puerto Cabezas
Estelí
Chinandega
Jinotega
León
Chantales
Bluefilds
Rivas
Granada
Matagalpa
Carazo
Masaya
Boaco
Manágua
GERAL

Inicial
%
75.53%
96.32%
69.12%
67.82%
75.33%
51.67%
47.76%
70.98%
53.01%
59.95%
75.33%
47.43%
41.71%
71.94%
41.92%
47.09%
62.08%
27.24%
50.35%

Final
%
12.72%
36.17%
12.89%
14.25%
21.88%
4.85%
2.23%
25.71%
8.06%
14.13%
31.58%
5.51%
5.49%
36.55%
10.63%
15.88%
32.97%
6.79%
12.96%

Alfabetizados
(nº absoluto)
28638
6729
20784
15966
14833
15834
33692
34453
39111
18373
6229
14842
11274
50301
13964
18851
24294
37958
406056

Comparando estes dados gerais referentes ao governo sandinista com os da
ditadura pode-se perceber a diferença em relação à educação nos dois momentos.
No período de Somoza Debayle durante a década de 1970, observamos que: ·
-
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65% da população entre 7 e 12 anos freqüentavam a escola primária;

Ibid., p. 7.
POLI JÚNIOR, Ovídio, op. cit.,1996, p. 85. Documentos do 2º Congresso, 23 de agosto de 1980. Nilton
Santos, op. cit., p. 153.
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