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Popular de Teologia de Condega. Ela buscava demonstrar como os cursos de 

teologia podiam ajudar na interpretação da Bíblia, sendo ela instrumento através do 

qual o Homem Novo alcançaria a liberdade. 

 

Para llegar a formar el Hombre Nuevo 
muchas metas tenemos que trazar 
dialogando a fondo el Evangelio, 
que nos conduce a vivir en libertad.158 

 

A partir de meados da década de 1980, o tema da vitória revolucionária se 

esgota e a ênfase passa a ser colocada na guerra civil; cabia demonstrar para o 

mundo que um projeto de nova sociedade estava sendo destruído pela agressão 

externa. O pedido de paz simbolizava a necessidade de conseguir manter o governo 

sandinista no poder e demonstrar que a violência estava ligada aos inimigos. 

A mudança nos rumos do discurso cristão-sandinista tinha relação também 

com a rivalidade que se formou dentro da Igreja católica entre os bispos e os 

membros das CEBs e padres progressistas. 

 

 

2.3 A RIVALIDADE NA IGREJA 

 

O Bispo Obando Bravo se tornou a referência máxima, dentro da Igreja 

Católica, de oposição aos sandinistas. As evidências desta oposição são verificadas 

em vários momentos: 

- quando foi nomeado Cardeal, Obando Bravo realizou sua 

primeira missa em Miami, com a participação de Éden Pastora (o comandante 
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“Cero” 159), de Adolfo Calero (líder da Frente Democrática Nicaragüense – 

FDN) e de outros exilados e contra revolucionários; 

- produzia artigos para o jornal La Prensa, de Violeta Chamorro, 

principal jornal oposicionista do governo sandinista; 

- não conseguiu conter sua felicidade quando soube da vitória de 

Violeta Chamorro nas eleições de 1990. 

 

Na figura a seguir (Fig. 5), o jornal El Tayacán apresenta o Cardeal Obando 

Bravo discutindo com os fiéis a alta dos preços. Além do objetivo evidente de criticar 

o Cardeal, o jornal buscava retirar a responsabilidade do governo diante do 

problema inflacionário frente às dúvidas e pontos de vista divergentes dos fiéis. O 

objetivo era demonstrar que a culpa pelo aumento dos preços é dos empresários e 

especuladores.  

 

Figura 5 160 

 

                                                 
159

  O comandante Zero participou do processo de tomada de poder em 1979, porém, por divergências internas 

com a FSLN, saiu da Nicarágua em 1982 e engrossou as fileiras dos contra-revolucionários. 
160

  EL TAYACAN, 1985, ano 4, nº145, p.3. Ilustração. 
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Os conflitos com a ala popular da Igreja e, sobretudo, com as CEBs e os 

padres de esquerda ganhavam destaque nos discursos do Cardeal Obando Bravo e 

de alguns bispos nicaragüenses. A Conferência Episcopal Nicaragüense (CEN) não 

media esforços para criticar o governo e pedir a saída imediata de padres do 

governo sandinista, afirmando que a religião não podia se relacionar com coisas 

materiais, como por exemplo, princípios políticos. A dedicação deveria ser à Igreja e 

não ao governo sandinista. 

Giulio Girardi analisou o discurso dos setores oposicionistas da Igreja e 

mostrou que a Conferência Episcopal Latino-Americana (CELAM), o papa e os 

bispos nicaragüenses consideravam o modelo político sandinista como materialista e 

ateu, e que isso desvirtuava os cristãos para princípios não cristãos. Argumentavam 

que a dimensão central das representações religiosas estaria no espiritualismo 

carismático.  

A revista Amanecer - pró-sandinista - criticava a posição dos bispos em 

relação à revolução e os consideravam responsáveis pela ruptura do povo com a 

Igreja. O discurso dos bispos era representado como oposição ao projeto de Deus 

junto aos pobres, ou seja, contra o projeto da própria revolução sandinista: 

 

A convergência entre cristianismo e revolução se vive entre nós em 
forma muito espontânea, com simplicidade e com ingenuidade 
evangélica. E é a esse povo de Deus o que, com humildade, podiam 
acudir nossos bispos para aprender a reler o Evangelho em uma 
nova sociedade.161  

 

A revista Amanecer procurava mostrar que quem não se colocava a favor do 

projeto do governo sandinista estava do lado dos empresários. Neste sentido, a 

Igreja não poderia ser neutra, pois a neutralidade era entendida como a manutenção 
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de uma estrutura opressora, distante dos pobres e também contrária aos desígnios 

de Deus. Portanto, neste ponto de vista, a neutralidade não existia e fingir tê-la era 

uma hipocrisia. Segundo a revista, a Igreja incorporava o discurso capitalista e 

criava uma visão preconceituosa sobre o marxismo e o comunismo: 

 

O medo irracional ao marxismo e os exageros de um anticomunismo 
apaixonado são reflexos capitalistas que incapacitam a Igreja para 
despregar-se do sistema materialista chamado capitalismo; são 
reflexos ‘ideológicos’ impróprios do cristão, reflexos que mantém a 
Igreja afastada do povo.162  

 

Frei Betto identificava a hierarquia católica nicaragüense com os interesses 

da classe dominante, que, mesmo após o Concílio Vaticano II e a Conferência de 

Medellín, manteve uma pastoral centralizada no moralismo doutrinário e no 

sacramentalismo paroquial.163  

Segundo essa pastoral, o clero não podia pronunciar-se e nem realizar 

missas em homenagem aos soldados sandinistas mortos em combate ou membros 

das CEBs. Mas alguns de seus membros não aceitavam esta imposição da 

Conferência dos Bispos da Nicarágua e homenageavam os combatentes. Os 

padres-Ministros também foram proibidos de celebrar as missas. 

Os bispos também incentivavam a “desobediência civil” diante do serviço 

militar obrigatório ordenado pela FSLN. Assim desempenhavam uma forte oposição 

aos sandinistas, denunciando-os como comunistas ateus. Durante o governo 

sandinista, a Igreja difundiu a realização de milagres, aparições da Virgem, imagens 

que vertiam lágrimas, com o objetivo de resgatar a fé católica desmaterializada.164 

Em contrapartida, as celebrações das CEBs mesclavam imagens de Jesus, 
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  Ibid., p. 14, tradução nossa. 
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  BARRICADA INTERNACIONAL: versão em português, 09/1989, p. 24. 
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  EL PAPA: Peregrino da paz?, 1983. VHS, tradução nossa. 
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São Domingos e da Virgem Maria (Puríssima) com as de Sandino, Carlos Fonseca e 

Che Guevara. 

Outro acontecimento importante, que revelou a rivalidade na Igreja foi a visita 

do Papa João Paulo II à Nicarágua. O Papa chegou ao país em 04/03/1983 num 

momento em que a sociedade estava abalada com a morte de 17 jovens soldados 

sandinistas na região da fronteira. 

Compareceram cerca de 700 mil pessoas em León e Manágua (a população 

da Nicarágua era de três milhões de pessoas). 

Os discursos foram assim divididos: discursos protocolares, discursos de 

saudação e despedida, discurso sobre a educação cristã e a homilia sobre a 

unidade da Igreja. Era um discurso pronto, de conteúdo extremamente teológico e 

de críticas sutis aos sandinistas.  

Em seu pronunciamento sobre a educação, o Papa não se referiu à CNA. Em 

nenhum momento ele se referiu aos mortos e nem aos pedidos de paz e também 

não mencionou o trabalho dos leigos na Igreja. 

Segundo depoimento do teólogo Pablo Richard, para diversos membros das 

CEBs as falas do Papa foram decepcionantes. Assim, durante o seu discurso, 

muitas pessoas se pronunciavam gritando: “Poder Popular” e “Entre cristianismo e 

revolução não há contradição”.165 

A seguir, temos trechos do discurso do Papa João Paulo II em Manágua, no 

dia 04 de março de 1983, que refletem claramente sua posição política diante da 

situação nicaragüense: 166 

 

PAPA: A unidade da Igreja é posta em questão, quando os 
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  Ibid, tradução nossa. 
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poderosos fatores que a constituem e mantém a mesma fé da 
palavra revelada, os sacramentos, a obediência aos bispos e ao 
papa. No sentido de uma vocação e responsabilidade comum na 
tarefa de Cristo no mundo. Antepõem-se considerações terrenas, 
compromissos ideológicos inaceitáveis, opções temporais e inclusive 
concepções de Igreja que suplantam a verdadeira. (poucas palmas) 
 
PAPA: A Igreja deverá manter-se unida para se por contra as 
diversas formas diretas ou indiretas de materialismo, já que sua 
missão se encontra no mundo, e que deve estar livre de 
deformações devidas a qualquer ideologia humana ou programa 
político. E o Evangelho assim entendido conduz ao espírito de 
verdade e liberdade dos filhos de Deus. Ao qual não se deve ofuscar 
por propagandas anti-educadoras ou conjunturais, uma vez que a 
Igreja educa o homem para a vida eterna. 
 
ALGUÉM DO POVO GRITA: Viva Dom Oscar Romero. 
 
POVO: Queremos a paz! (várias vezes) 
 
PAPA: Silêncio! (4X) 
 
PAPA: A primeira... A primeira que quer a paz é a Igreja! (poucas 
palmas) 

 

O discurso do Papa foi um recado direto aos cristãos e padres inseridos no 

processo revolucionário sandinista. Ele criticava a aproximação da religião com a 

política, lembrando que a Igreja educava o homem no plano espiritual para chegar a 

vida eterna. 

A decepção do povo se evidenciava na escassez dos aplausos167 e a irritação 

do Papa crescia cada vez que pedia silêncio e não era atendido. Finalmente, quando 

se restabeleceu o silêncio, o Papa colocou a questão da paz no interior da própria 

Igreja, recebendo, novamente, poucos aplausos. 

Segundo Carlos César dos Santos, a visita do Papa não representou aquilo 

que o povo esperava, ou seja, que ele fosse um interlocutor entre a Nicarágua e os 

inimigos da revolução, como possibilidade de acabar com a violenta guerra civil. A 

homilia, preparada em Roma, tinha maior preocupação com a unidade da Igreja em 
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torno de uma visão que questionava a teologia da libertação.168  

O Papa representava a esperança de um discurso de paz, porém, a ausência 

do discurso neste sentido, acirrou ainda mais a rivalidade no interior da Igreja 

nicaragüense, bem como entre os sandinistas e os “Contras”. Os “Contras” agora 

usavam o nome do Papa para legitimar suas ações. 

Quando o Papa questionava as “opções temporais”, caminho seguido pela 

esquerda cristã, na realidade buscava ocultar seu discurso político, ao enfatizar o 

plano espiritual. Analisando este modelo de discurso, Bourdieu afirma que para se 

conseguir uma eficácia simbólica no discurso, vários líderes religiosos ocultavam o 

discurso político, o que lhes garantia uma postura profética.169 

 

Durante o governo sandinista, as CEBs se tornaram excelentes aliadas na 

defesa da revolução. Porém, durante o transcurso da década de 1980, percebemos 

um gradativo distanciamento, provocado por diversos fatores: o desgaste da guerra 

civil, o afastamento de diversos agentes de pastoral das CEBs inserindo-se na 

revolução, o aumento de movimentos pentecostais financiados pelos Estados 

Unidos e a oposição dos líderes católicos aos sandinistas. 
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  SANTOS, Carlos César dos, Revolução e Igreja na Nicarágua agredida, São Paulo: FTD., s/d. pp. 56 e 57. 
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III . O IMAGINÁRIO DA REVOLUÇÃO SANDINISTA 

 

Neste capítulo pretendemos analisar as formas de representação política que 

constituíram o imaginário da revolução sandinista. Esse imaginário se compõe de 

formas identitárias através de símbolos, mitos, utopias, representação do passado, 

do futuro, dos heróis e das figuras dos inimigos. Seguindo na linha de interpretação 

de Baczko pretendemos mostrar como esse imaginário, no seu conjunto, se 

configurou como arma de luta na medida em que mobilizou os atores sociais a 

agirem no sentido da revolução, tomada do poder e tentativa de reorganização de 

uma nova sociedade. 

Procuraremos mostrar também a importância da teologia da libertação na 

configuração do imaginário sandinista, onde, através dela se produziu a sacralização 

da política. A propósito dessa questão, nos valemos das análises de Alcir Lenharo 

em A Sacralização da Política. Cabe esclarecer, no entanto, que diferentemente dos 

regimes políticos a que se refere Lenharo, a relação entre política e religião no caso 

da Nicarágua se deve de forma explicita. 

 

 

3.1 USOS POLÍTICOS DO PASSADO: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

SANDINISTA 

 

François Hartog e Jacques Revel organizaram um livro sobre os usos 

políticos do passado170, composto por vários artigos que se remetem ao tema. Os 

artigos propõem maneiras de refletir sobre o uso político da história que implicam na 
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reflexão sobre os debates políticos que se abrem a propósito da história, sobre as 

conseqüências político-culturais que resultam desse debate e na avaliação da 

contribuição historiográfica e pública, para a deformação da história por motivos 

nacionais. 

Todo discurso histórico é passível de usos políticos. Alguns gêneros são mais 

susceptíveis do que outros como é o caso das histórias nacionais que permitem a 

construção de uma política da memória e da vida cotidiana. 

O “uso político do passado pelos sandinistas” teve início durante a ditadura de 

Somoza, mas ganhou forte impulso após o triunfo da revolução.  

Bourdieu apresenta uma reflexão sobre a necessidade de invocação do 

passado. O autor afirma que a revolução política não basta por si mesmo para 

construir a revolução simbólica; esta se mostra carregada de seu passado, com sua 

lógica construída e com seus profetas consagrados. A revolução simbólica parte do 

pressuposto de que uma nova ideologia necessita construir seu profeta, aquele que 

pensa e age antes dos outros e que serve de inspiração ideológica nos rumos de 

uma nova sociedade. A figura do profeta é construída a partir dos sentimentos, 

costumes e palavras que são assimiladas pelo grupo e que favorece a nova 

ideologia que dá suporte à ação. Assim, com relação ao papel do profeta, Bourdieu 

afirmou: 

 

Enquanto a crise não tiver encontrado seu profeta, os esquemas com 
os quais se pensa o mundo invertido continuam sendo o produto do 
mundo a ser derrubado. O profeta é quem pode contribuir para 
realizar a coincidência da revolução consigo própria, operando a 
revolução simbólica que a revolução política requer.171 

 

O resgate da figura de Sandino, feito por Carlos Fonseca Amador, buscou 
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criar além de um herói, um profeta que conduzisse o povo e que, através de suas 

visões de futuro, pudesse estabelecer os parâmetros éticos e políticos que as 

sociedades futuras deveriam seguir em seus modelos políticos. Neste sentido, a 

esquerda católica criou uma identificação com Sandino, buscando extrair de seus 

discursos elementos religiosos e proféticos. 

Michel Löwy também percebeu a importância do resgate de um líder do 

passado em prol do processo revolucionário do presente. Segundo o autor, o 

resgate de Sandino por Carlos Fonseca Amador teria sido fundamental para o futuro 

triunfo dos sandinistas, e acrescenta: 

 

Um movimento sem passado não tem futuro: trata-se de encontrar, 
em cada país, a tradição dos oprimidos (segundo Walter Benjamin) e 
fazer da rememoração dos combatentes e das vítimas do passado 
uma poderosa fonte espiritual das lutas de libertação presentes. 
Alguns exemplos latino-americanos ilustram esta idéia: os 
revolucionários nicaragüenses dificilmente teriam triunfado se não 
tivessem a intuição profunda (por iniciativa de Carlos Fonseca) de 
retomar a bandeira do sandinismo, fundindo sua cultura, marxista 
internacionalista com a tradição e o exemplo do General dos Homens 
Livres, cujo combate antiimperialista tinha permanecido vivo na 
memória, na imaginação e na consciência do povo. 172 

 

Edward Said analisa a relação passado-presente, nos seguintes termos: 

 

A invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns 
nas interpretações do presente. O que inspira tais apelos não é 
apenas a divergência quanto ao que ocorreu no passado e o que 
teria sido esse passado, mas também a incerteza se o passado é de 
fato passado, morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez 
sob outras formas. Esse problema alimenta discussões de toda 
espécie – acerca de influências, responsabilidades e julgamentos 
sobre realidades presentes e prioridades futuras.173   
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A recuperação histórica da figura de Augusto César Sandino constitui um 

ponto central na construção do imaginário revolucionário nicaragüense. Cabe 

analisarmos este aspecto. 

 

 

3.1.1 O “General de Homens Livres”: A História de Sandino 

 

[...] Desceram vestidos de branco, disparando dólares e tiros. 
Mas ali surgiu um capitão que lhe disse: 
‘Não, aqui não impões tuas concessões nem tua garrafa’. 
Prometeram-lhe uns retratos oficiais com luvas brancas, faixas de 
Presidente, e sapatos novinhos de pelica. 
Sandino tirou as botas, se meteu pântano adentro, na selva, colocou 
a faixa úmida da liberdade e, com tiro a tiro, respondeu aos 
‘civilizadores’. [...] 
Mas quando nem fogo, nem sangue, nem dólar conseguiram destruir 
a torre altiva de Sandino, 
Os guerreiros de Wall Street fizeram a paz, convidaram para celebrá-
la ao guerrilheiro, 
Mas um traidor de aluguel o assassinou com seu fuzil. 
Chama-se Somoza. E até hoje é o rei da Nicarágua: 
Os trinta dólares cresceram e aumentaram em sua barriga. 
Esta é a história de Sandino, Capitão da Nicarágua, encarnação 
dilacerada de nossa terra atraiçoada, dividida e acometida, 
martirizada e saqueada. 174  

 

Cabe esclarecer ao leitor quem foi Augusto César Sandino. “O General de 

Homens Livres”, como era conhecido. Sandino nasceu em Niquinihomo, vila do 

Departamento de Masaya em 18/05/1895. Em 1921 vai trabalhar em Honduras, 

como zelador de um Engenho, no ano seguinte muda-se para a Guatemala, onde 

trabalha como Mecânico da United Fruit e, finalmente, em 1923 muda-se para a 

cidade de Tampico no México, no qual trabalha como mecânico da empresa 
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Huasteca Petroleum Company, cuja sede ficava nos Estados Unidos.175 

Neste período, o México ainda estava sob o efeito da revolução de 1910, os 

operários discutiam constantemente as suas condições e não aceitavam o domínio 

econômico dos Estados Unidos. Freqüentemente, Sandino ouvia os mexicanos 

chamarem os nicaragüenses de vende-pátrias, tendo em vista o intervencionismo 

norte americano neste país. Este período no México muda o comportamento de 

Sandino. 

Em 1926 voltou à Nicarágua e recruta seus primeiros companheiros de luta 

em San Albino (fronteira com Honduras), onde se fazia contrabando de armas e 

munições. No início, só conseguiu levar consigo 30 homens. 

Um dos objetivos de Sandino era a derrubada dos conservadores, por isso 

procurou o liberal Sacasa e se prontificava a colocar seu exército à disposição, o 

que não foi aceito pelo general liberal Moncada. 

Mesmo assim, Sandino empreendeu a sua luta, conseguindo reunir 200 

homens em Las Segovías. Enquanto Sandino conseguia vitórias, caminhando pelo 

lado norte da Nicarágua no sentido do Pacífico, o exército liberal de Moncada 

amargava derrotas no trajeto pelo sul. 

Com ajuda de Sandino, os conservadores se enfraqueceram. Neste momento 

surgiu a interferência dos Estados Unidos com promessas a Moncada de que nas 

próximas eleições os liberais assumiriam o poder. Sandino considerou isso uma 

traição e manteve o seu movimento revolucionário, mas a partir de então contra o 

intervencionismo norte americano.  

Finalmente, em 1933, os marines dos Estados Unidos se retiram e Sacasa foi 
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eleito presidente. Prontamente, Sandino assinou um acordo de paz e voltou para a 

região norte da Nicarágua. Em 1934, Sandino se dirigiu a Manágua, a convite do 

presidente e amigo Sacasa para selar a paz. Porém, quando Sandino saiu do 

encontro com o presidente foi surpreendido pela Guarda Nacional (sob liderança de 

Somoza) e assassinado junto com dois companheiros no dia 21/02/1934. Na mesma 

noite, seu irmão foi assassinado e a Guarda Nacional atacou bruscamente o exército 

de Sandino, que não teve como reagir. 

A luta de Sandino pela libertação da Nicarágua foi derrotada com seu 

assassinato articulado pelos políticos liberais e conservadores com apoio dos 

Estados Unidos. Sandino morreu, mas renasceu através do mito criado pelos 

sandinistas. 

 

 

3.1.2 Sandinismo: A construção da memória 

 

A atuação de Sandino coincide com o período de ocupação dos marines na 

Nicarágua. Carlos Fonseca Amador176 (fundador da FSLN) resgatou Sandino como 

o grande herói nicaragüense e o responsável pela expulsão dos marines. Dessa 

forma, o líder nicaragüense tornou-se, além de herói nacional, o “Libertador” latino 

americano, que lutava por justiça e igualdade no continente. 

As CEBs também se apropriaram dessa imagem de Sandino, explorando o 

fato de que fora um homem profundamente cristão, incorporando esses valores a 
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sua luta: 

 

Para destruir a injustiça tem sido necessário atacá-la, e por isso 
temos visto muitos retornarem com essa missão sobre a terra, entre 
eles está Jesus. E todo homem que luta pela libertação dos povos é 
um continuador daquelas doutrinas.177  

 

Sandino defendia a unidade da América Latina contra o imperialismo dos 

Estados Unidos. Acreditava na possibilidade de uma verdadeira independência e 

incentivava os povos latino-americanos a seguirem os ideais dos antepassados que 

lutaram por esta liberdade. 

Sobre a esperança de expulsão dos estadunidenses da Nicarágua, Sandino 

assim escreve para a sua esposa Blanca Arauz em 06 de outubro de 1928: 

 

Não há dúvidas sobre o nosso triunfo, pois Deus não só favoreceu a 
nossa causa, como também ficou do nosso lado. Que todas as 
riquezas que ostentam os imperialistas não lhes deslumbrem, porque 
as grandezas de Deus são nossas protetoras. Os ianques irão 
embora do nosso território e nem eles mesmos poderão explicar 
depois a razão da própria derrota. 178  

 

Calderon Ramirez dizia que a frase abaixo teria sido proferida por Sandino na 

noite de seu assassinato, segundo afirmação do Monsenhor José Arias Caldera. 

Aqui começamos a perceber o uso da imagem e discurso de Sandino para fins 

políticos: 

 

Creio que há uma força divina que comanda os atos humanos; 
alguns chamam de coincidência; eu a chamo de Providência.179 
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Os jornais e revistas vinculados aos sandinistas (Ventana, El Tayacán, 

Amanecer,...) realizaram constantemente homenagens a Sandino, rememorando os 

seus atos através de depoimentos e da construção de imagens e poemas que 

exaltavam o chamado “General de Homens Livres”.  

Sandino foi representado de diversas formas durante o governo sandinista. A 

seguir, verificamos uma dessas representações denominada “Sandino Negro” (fig. 

1).  

 

Figura 1180 

 

O sandinismo tinha grande força na Costa do Pacífico nicaragüense. Porém, 
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na Costa Atlântica não possuía tanta expressão. A utilização da imagem do 

“Sandino Negro” aproximaria esta população (com alta porcentagem de negros) com 

os ideais de Sandino. 

Na imagem a seguir observamos a popularização da imagem de Sandino, 

utilizada até mesmo para identificação pessoal com o sandinismo como mostra a 

figura a seguir (fig. 2).  

  

 

Figura 2 181 

 

Os poemas exaltavam Sandino, atribuindo à figura qualidades de um grande 

herói, como se pode observar no Soneto que segue, escrito por Alberto Ordóñez 

Argüelo: 

 

Bajo ala de sombrero mejicano, 
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su ceño acero y la mirada triste. 
Las altas botas guerrilleras viste. 
Pistola al cinto a punto de la mano.  
  
Hélice al viento de rumor cercano, 
una ave rauda su vivac embiste. 
Mas disparando, el hombre se resiste 
hasta caer abatido al aeroplano.  
  
Alta en ‘El Chipote’, su figura 
habrá de perpetuar en escultura 
el espíritu antiguo de la raza. 
  
Allá siempre estará con sus banderas, 
diciendo a las naciones extranjeras 
que hay un Sandino en pie por cada plaza.182  

  

Na imagem a seguir verificamos que a cruz colocada ao lado do nome de 

Sandino busca construir a sacralidade do herói dos sandinistas, aproximando-os do 

catolicismo (fig. 3).  

 

 

Figura 3 183 

 

O grande objetivo dos sandinistas era construir a imagem do “novo homem” 

nicaragüense espelhado em Sandino, demonstrando que o “verdadeiro” 

nicaragüense era aquele que lutava pela nova Nicarágua, que dava continuidade à 
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luta de Sandino, que se integrava na FSLN e que não se vendia ao imperialismo e 

nem aos “Contras”. 

Sandino tornou-se símbolo do resgate da honra e da identidade nacional. 

Sistemas de televisão e rádio, associações de trabalhadores e de camponeses, 

polícia e exército, sindicatos e grupos artísticos, passaram a incorporar a palavra 

sandinista. O passado de Sandino acabou sendo resgatado a partir dos objetivos do 

presente.  

Na imagem a seguir, temos a reconstituição dos referenciais sandinistas do 

passado e do presente. Nela aparece Sandino (o herói nicaragüense), Carlos 

Fonseca Amador (fundador da FSLN) a máscara (símbolo da cultura popular 

nicaragüense), as crianças (representando a nova sociedade) e as bandeiras da 

Nicarágua e da FSLN (representando a nacionalidade) (fig. 4).  

 

Figura 4 184 
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Em 1984, para lembrar os 50 anos da morte de Sandino, foram preparados 

diversos eventos, como publicações para divulgar as idéias de Sandino na 

Nicarágua e no mundo; programas de rádio e televisão para criar uma dimensão 

histórica e política do “General de Homens Livres”, concursos, congressos, 

destinados à juventude; cursos de capacitação com o objetivo de demonstrar a 

ideologia antiimperialista e internacional de Sandino; finalmente divulgar a ideologia 

da revolução popular sandinista, como assinalou o jornal Ventana: 

 

Com o triunfo da Revolução Popular Sandinista, a figura de Augusto 
César Sandino se converteu no símbolo de nossa nacionalidade, na 
expressão do espírito de luta e anseios de liberdade do povo 
nicaragüense.185   

 

Os discursos atribuídos a Sandino faziam referência constante à integração 

da América Latina; mas dentre todos os discursos rememorados, nenhum ganhou 

tanta ênfase como o que aborda o tema do antiimperialismo e seu maior 

representante, os Estados Unidos. Sandino realizou um discurso para as crianças, 

explicando o cuidado que devem ter com os Estados Unidos nos seguintes termos: 

 

[...] E depois deste conto, vou fazer-lhes uma revelação também 
fantástica: os 30 dinheiros de Judas, aquele que vendeu Cristo, de 
quem seguramente haveis ouvido falar, não se perderam. 
Reproduziram-se maravilhosamente nos cofres dos banqueiros de 
Wall Street. E por isso, amiguinhos, eu lhes peço de todo o coração 
que, quando fordes homens, não permitam que nossos governos 
peçam ou aceitem empréstimos dos Estados Unidos da América do 
Norte. [...] Porque, por trás de cada dólar, marcha um soldado 
ianque, armado até os dentes, ameaçador como um lobo ansioso por 
devorar. E ai do país que tenha aceitado ou pedido ajuda dos seus 
30 dinheiros! [...] Se por acaso não encontrardes em minhas palavras 
a força moral suficiente, perguntai a vossos pais. Eles, que sabem, 
falarão por mim.186   
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3.2 IMAGENS DO INIMIGO 

 

Para se elaborar uma nova identidade através de um processo que produza 

ruptura com o passado construído, é comum o apelo a heróis nacionais, como 

também a construção da imagem do anti-herói: o inimigo do povo, do bem, da paz, 

daquele que o herói dedica a vida combatendo em nome da justiça. Estes elementos 

são constitutivos da identidade que conforma os imaginários sociais. No imaginário 

da revolução sandinista a figura do inimigo ganha destaque e os representantes dos 

Estados Unidos estavam presentes nas caricaturas. 

Durante a década de 1980, existia o medo constante de uma possível nova 

guerra mundial. Vivia-se ainda o contexto da “Guerra Fria”, e Ronald Reagan não 

media esforços para demonstrar o poder bélico dos Estados Unidos. A figura a 

seguir representava a corrida armamentista como orgulho do governo Reagan; nela 

o povo observa os diversos mísseis fabricados no período (fig. 5).  

 
Figura 5 187 
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