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- 18% da população entre 13 e 18 anos freqüentavam a escola 

secundária; 

- Em média 39% da população entre 6 e 23 anos estavam na escola; 

- 28% dos professores de escolas primárias eram sub-qualificados; 

- 78% dos professores de escolas secundárias eram sub-qualificados; 

- 50% da população com mais de 10 anos era constituída de analfabetos 

absolutos, e no campo este índice chegava a 76%. 

A principal revista que destacava as ações da CNA era La Cruzada en 

Marcha, revista oficial da CNA no Ministério da Educação. Na capa do primeiro 

boletim aparecem pessoas na parte superior comemorando a Cruzada e outras 

sendo alfabetizadas com uma cartilha em que se destaca a foto de Carlos Fonseca 

Amador (fundador da FSLN) (fig. 3).  

 

Figura 3 245 
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 LA CRUZADA en Marcha, 02/1980, nº01, p. 1. Fotografia. 
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Nas demais capas se revezam imagens de brigadistas da CNA reunidos em 

embarcações, caminhões ou a pé, em direção aos locais que iriam alfabetizar. 

Também mostram os alfabetizados com os brigadistas geralmente em lugares 

humildes lendo as suas cartilhas. A Revista La Cruzada en Marcha trabalhava com 

diversas imagens que buscavam transmitir a importância e abrangência da 

alfabetização em massa. 

Na capa da revista La Cruzada en Marcha nº 17 verificamos como na 

realidade funcionava a alfabetização através das palavras soltas na capa: 

Nicaragua, alfabetizar, liberacion, amor, revolucion, Julio 19, Sandino, Fonseca. Elas 

se mesclam com imagem dos brigadistas e pessoas sendo alfabetizadas.  

A alfabetização tinha a intenção de moldar os recém alfabetizados aos ideais 

da política sandinista. Escrever e ler estas palavras eram passos importantes para 

se estabelecer um controle ideológico sobre a população (fig. 4).  

Assim, o principal objetivo da alfabetização em massa era a formação política 

do povo nicaragüense de acordo com os princípios sandinistas. 
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Figura 4 246 
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 Id., 09/1980, nº17, p. 1. Ilustração da capa. 
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No cartaz a seguir, reproduzido na revista Caminante, a alfabetização está 

associada ao processo revolucionário e conduz à libertação do povo. O ambiente de 

um pequeno vilarejo pobre é marcado por frases e símbolos sandinistas nas paredes 

(fig. 5).  

 

Figura 5 247 

 

Os alfabetizados também mandavam cartas de agradecimento à Junta de 

Governo de Reconstrução Nacional, como a que segue abaixo: 

 

Rama Cay, Bluefilds Nicarágua, 9-1-81 
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 CAMINANTE, 11/1980, nº01, p. 16. Ilustração. 
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Junta de Gobierno de Reconstruccion Nacional – Nicaragua Libre. 
Querido señor: 
Doy gracias a la Cruzada de Alfabetización, el que yo pueda 
ayudarme, tanto leyendo como escribiendo. 
Estoy orgullosa de esta oportunidad ha venido especialmente para 
mí y mi gente acá en Rama Cay. 
Si no hubiese sido por esta Revolución, esta oportunidad no hubiera 
venido. 
Amilda Hodgson.248  

 

A revolução era enfatizada como responsável pela alfabetização. A 

associação da educação com a revolução foi uma das estratégias de propaganda 

política sandinista voltada para o exterior. O objetivo desta divulgação da CNA era 

defender essa nova concepção de sociedade. Sérgio Ramirez (vice-presidente 

nicaragüense, durante o governo de Daniel Ortega) se referia a importância da 

educação para fins políticos nos seguintes termos: 

 

O processo de transformação educativa está intimamente vinculado 
ao avanço do processo revolucionário, porque toda relação política é 
uma relação educativa e toda relação educativa é uma relação 
política. Em outras palavras, toda concepção educativa está 
intimamente ligada a uma concepção de sociedade.249. 

 

Mesmo se tratando de um processo revolucionário e anti-imperialista, grande 

parte dos recursos destinados a CNA vieram de países ricos, sobretudo de 

organizações não governamentais dos Estados Unidos, que contribuíram com mais 

de 25% do total de recursos arrecadados no exterior até 15 de agosto de 1980.250 
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 VENTANA, 21/02/1981, nº 10, p. 13. 
249

 POLI JÚNIOR, Ovídio, op. cit., 1996, p. 105. 
250

 LA CRUZADA en Marcha, 09/1980, nº17, p. 5. Recursos arrecadados até 15/08/1980: 

Países Doações em Córdobas (C$) 
Estados Unidos C$ 22675163,66 

República Federal da Alemanha C$ 13872491,00 

Suíça C$ 10788168,10 

Suécia C$ 10100000,00 

Holanda C$ 9726143,80 

Brasil C$ 8000,00 

Demais países e organismos internacionais C$19515778,01 

Total C$86685744,57 
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Após a realização da CNA, Fernando Cardenal considerou importante a 

continuidade do trabalho pedagógico. No primeiro congresso de alfabetização, 

Fernando Cardenal assim expôs a importância da CNA: 

 

A Cruzada está nos ensinando o que é capaz de lograr a mística 
revolucionária, o entusiasmo e a dedicação ao trabalho de todo um 
povo, e na Nicarágua faltam, todavia, muitas batalhas a se ganhar, 
muitas cruzadas que realizar.251  

 

Em 1984, o jornal El Tayacán também incentivava os seus leitores a 

participarem da educação popular, através de reportagens, ilustrações e 

fotonovelas. Entre elas temos a Fotonovela Melania a Mestre, que descreve a jovem 

Melania como uma alfabetizadora com muitas dificuldades em lidar com seus 

alunos, mas através da ajuda do alfabetizador Jaime, consegue aprender a se 

comunicar com eles através de lições que tratavam do cotidiano do alfabetizando. 

Porém, Jaime acabou sendo assassinado com o ataque surpresa dos “Contras” e 

Melania acabou dedicando sua vida à educação de adultos em homenagem a 

Jaime.252  

No mesmo jornal, foi valorizada a presença de diversos grupos nicaragüenses 

na missão de alfabetização. Também se deu destaque ao aumento do número de 

estudantes, professores e escolas na Nicarágua.253  

Em 1985, o jornal El Tayacán lembrou e exaltou a generosidade das famílias 

que concordaram com a participação de seus filhos durante a CNA de 1979/1980, 

com o objetivo de apelar para que esses filhos voltassem a participar, mas agora na 

defesa da revolução: 
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 Id., 9 -11/06/1980, nº 9, p. 5, tradução nossa. 
252

 EL TAYACÁN, 1985, ano 4, nº 159, pp. 4, 5, 8 e 9. 
253

 Ibid., pp. 6-7. 
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Custou dizer que sim quando houve a Cruzada e hoje custa dizer 
sim para a defesa. Mas, deste sacrifício está nascendo a nova 
Nicarágua com mais felicidade para todos. 254 

 

Ou seja, o plano educacional também possuía um objetivo claro de formar 

contingentes para a defesa da revolução sandinista. Portanto, a religião e revolução 

também se relacionam com a educação, como mostra o desenho a seguir (fig. 6): 

 

Figura 6 255 
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 Ibid., p. 3, tradução nossa. 

Participantes do processo educacional, segundo o jornal El Tayacán: 

- mães (que segundo o jornal, davam todo o apoio e carinho aos filhos alfabetizadores); 

- Guerrilheiros Urbanos de Alfabetização (no total de 25846 membros); 

- Exército Popular de Alfabetização (EPA) (com 52180 jovens); 

- Milícias Trabalhadoras de Alfabetização (MOA) (com 15000 alfabetizadores); 

Estudantes, professores e escolas: 

- Estudantes: de 501660 em 1978 para 1127428 em 1984; 

- Professores: de 12075 em 1978 para mais de 40000 em 1984; 

- Foram construídas 1404 novas escolas e 48 centros de ensino médio. 
255

 Id., 06 a 08/1986, nº43, p. 15. Ilustração. 
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Nessa imagem anterior percebemos uma família com seus rostos 

aparentando preocupação e fé. A menina, com um caderno em suas mãos, 

demonstra que mesmo sob a tensão de uma guerra civil, não abre mão dos seus 

estudos. A mulher abraçada ao companheiro segura sua cruz, enquanto ele carrega 

sua arma. Aparentam pedir proteção para salvar-se do perigo eminente que os 

afligem, ou seja, dos contra-revolucionários. A família unida desempenha seu papel 

em prol da revolução relacionada à educação e à religião.  

 

 

4.2 PRODUÇÃO CULTURAL 

 

Durante o Ministério da Cultura de Ernesto Cardenal foi definido que a arte 

deveria estar ao alcance de todos e que incorporasse temas relacionados com a 

construção de uma nova ordem social, princípio semelhante ao adotado pelo modelo 

cubano. A construção do Homem Novo tantas vezes citado pelos sandinistas era, na 

realidade, a construção da sociedade nos moldes indicados pelo programa do 

governo sandinista. 

A reprodutibilidade da arte foi um tema que mereceu destaque no jornal 

Ventana. Em vários artigos do jornal afirmava-se que a arte não deveria buscar sua 

reprodutibilidade, pois não poderia ser enxergada como mercadoria. Por outro lado, 

a produção e a reprodução de quadros se intensificaram durante o governo 

sandinista, transformando-se em uma forma de renda para os artistas simpatizantes 

do sandinismo. 

As artes plásticas ganharam um grande impulso com os Talleres de pintura 

primitivista. Elas não se limitavam mais a uma elite, mas eram compartilhadas por 
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todos aqueles que se identificassem com o governo sandinista. Temos assim um 

modelo artístico que se preocupava mais com o conteúdo revolucionário do que a 

qualidade estética. O artista sandinista tinha obrigações com a revolução, cujos 

temas deveriam ser retratados nas suas obras. Em outras palavras, a qualidade da 

obra importava menos do que seu conteúdo político. 

Os sandinistas adotavam o estilo das pinturas primitivistas e valorizavam a 

arte mural. Defendiam a arte engajada na luta contra o capitalismo, o imperialismo e, 

no seu produto local, o somozismo. 

Eles também procuraram divulgar os objetos de arte nos edifícios públicos 

com o objetivo de manter aceso o fervor do povo frente à revolução. 

Quem definia o que poderia ser considerado arte eram os representantes dos 

órgãos oficiais: deveria ser popular, mas acabou se tornando oficial, pois impedia 

que outros pontos de vista e concepções de vida fossem expressos nas produções 

artísticas. Os que não seguiam esta orientação eram considerados traidores da 

Pátria e pró-imperialistas. As estéticas socialista e cristã-revolucionária tornaram-se 

parte da política cultural do Estado. 

 

 

4.2.1 Arte visual 

 

Durante o governo sandinista, era comum nas Igrejas católicas (onde 

atuavam padres progressistas simpatizantes da teologia da libertação) a presença 

de murais com mescla da cultura popular e temas revolucionários. 
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Na pintura mural a seguir (fig. 7), percebemos os soldados sandinistas e os 

camponeses carregando a cruz; as mulheres caminhando ao lado e um Cristo 

Ressuscitado com traços indígenas. O objetivo do mural era demonstrar que os 

favoráveis ao sandinismo é que de fato seguiam e apoiavam Jesus Cristo. 

 

 

Figura 7 256 

 

Ventana considerava este tipo de arte mural como uma arte social, de 

denúncia e de transformação, cumprindo, assim, uma função educativa. Era definida 

como arte do espaço urbano e somente podendo ser realizada em países cujo 

governo representasse os interesses da maioria.  

Muito lembrada pelos sandinistas, a arte mural mexicana era considerada 

uma forma capaz de resgatar a expressão plástica que refletisse os grandes 
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 VENTANA, 13/04/1985, nº193, p. 5. Fotografia da pintura mural. 
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problemas da história. Siqueiros era mencionado como o grande precursor desta 

arte no século XX, porque, segundo os sandinistas, foi o muralista que buscou 

desenvolver um material teórico e ideológico para sua obra. 

A produção da arte mural proliferou na Nicarágua com o triunfo da revolução 

sandinista e com isso muitos pintores muralistas foram convidados para pintar fora 

do país, como Manuel García Moia, um dos muralistas mais conhecidos e 

premiados. Em 1985 realizou um grande mural em Berlim (Antiga República 

Democrática da Alemanha) com o título La lucha de liberación de Monimbó. O mural 

tinha 30 metros de altura por 12 metros de largura (fig. 8).  

 

Figura 8 257 

 

Com o apoio do Ministério do Exterior da Nicarágua e a ONG Movimento 

Laico da América Latina, foi criada, em maio de 1985, a Escola de Arte Mural, que 

tinha como objetivos formar mais pintores muralistas, criar artistas profissionais para 
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 Id., 30/11/1985, nº222, p. 3. Fotografia da pintura mural 
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atuar junto aos arquitetos e engenheiros no trabalho com os espaços da cidade e 

tornar-se o ponto de encontro das artes plásticas. 

Alguns murais retratavam a presença da mulher na revolução, outros 

homenageavam Sandino e Carlos Fonseca. 

A seguir, apresentamos um mural que está localizado na Igreja Santa Maria 

de Los Angeles (Fig. 9): 

 

Figura 9 258 

 

Nela se mesclam imagens representando a história de Cristo com a de pobres 

e trabalhadores contemporâneos, simbolizando a continuidade da luta empreendida 

por Jesus. 

Muitos populares também retratavam nas paredes homenagens aos seus 

heróis revolucionários, como é o caso dos desenhos a seguir que representavam o 

padre Gaspar García Laviana.  
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 www.elnuevodiario.com.ni/portada/1189205393_Devocional/27/08/2006. Fotografia da pintura mural. 
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Percebemos, no primeiro desenho, o padre em ação contra os inimigos: ele 

se prepara para lançar uma granada (fig. 10), e no segundo desenho, Gaspar 

celebra a eucaristia com os colegas revolucionários no próprio campo de batalha 

(fig. 11): 

 

Figura 10 259 

 

Figura 11 260 
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 EL TAYACÁN, 1985, ano 4, nº169, p. 16. Fotografia. 
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Na próxima imagem, vemos um pintor durante a confecção de sua obra de 

arte. O mural proposto retrata a via crucis vigiada por um personagem da época. 

Porém, aqueles que ajudavam Jesus a carregar a cruz, como podemos perceber em 

seus trajes, eram figuras da atualidade (fig. 12). 

 

Figura 12 261 

 

Os heróis eram constantemente reconfigurados, como mostra o mural a 

seguir de Carlos Fonseca Amador, o fundador da FSLN.  
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 Ibid., p. 16. Fotografia. 
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 VENTANA, 01/09/1984, nº 170, p. 12. Fotografia de projeto de pintura mural. 
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Percebemos que a foto também busca criar nele a figura inspiradora da 

criação do novo, representada pela criança estudante (fig. 13). 

 

 

Figura 13 262 
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 EL TAYACAN, ano 4, nº138, p12. Fotografia de pintura mural. 



192 

 

4.2.2 Expressões sonoras e literárias 

 

No hay cosa más bonita que mirar 
a un pueblo reunido 
que lucha cuando quiere mejorar 
porque está decidido. 
No hay cosa más bonita que 
Escuchar 
En el canto de todos 
Un sólo grito inmenso de 
Fraternidad.263 

 

Em 24 de abril de 1983 ocorreu um grande evento musical que ficou 

conhecido como Abril em Manágua; Ele reuniu 200 cantores de 16 países da 

América. O evento fazia parte do “II Festival de la Nueva Canción Latinoamericana” 

e contou com cerca de 200 mil expectadores.264  

Abaixo, um trecho da canção tema do evento: 

 

somos reserva invicta del futuro 
somos la rosa, armada con la espina. 265 

 

Ao final do espetáculo, os músicos concluíram que o 19 de julho deveria ser 

festejado como uma data continental. 

Antes da realização do festival ocorreu um fórum que procurava criar uma 

frente latino-americana antiimperialista inspirada em poetas e líderes políticos latino-

americanos como Bolivar, Darío, Martí, Neruda e Sandino. No plano artístico, a 

Frente deveria criticar a música dos Estados Unidos definindo-a como música 

enlatada. 
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 GODOY, Carlos Mejía - No hay cosa más bonita. Canto de despedida. 
264

 Entre os diversos cantores e grupos destacam-se: Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Daniel Viglietti, Adrián 

Goyzueta, Luis e Carlos Mejía Godoy, Ali Primera, Chico Buarque de Holanda, Isabel Parra, Luis Rico, Pette 

Seeger, Las Marimbas de Masaya, Pancasán, grupo Libertad, El Quinteto Tiempo de Argentina, Grupo Raíz 

de un Chile en el Exilio, la Sabia Nueva de Bolívia. 
265

 VENTANA - nº 112 - 23/04/83 - p. 4.  
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Segundo Carlos Mejía Godoy a Nova Canção nicaragüense se definiu como 

uma arma do povo contra a ditadura somozista e o Imperialismo. Ela transmitiu 

novas idéias e sentimentos para erradicar os valores morais, espirituais e culturais 

da desigual sociedade burguesa. Neste sentido, o compositor combatia a “canção 

alienada”.  

 

Não existe canção sem ideologia. O objetivo é resgatar a história de 
luta do povo nicaragüense.266  

 

Seu irmão, Luis Enrique Mejía Godoy dizia ter sido influenciado por Victor 

Jara. Luis Godoy buscou criar uma identidade nacional através da música 

nicaragüense. Ele musicalizou poemas de Rubén Darío, Joaquín Pasos, Carlos 

Martínez Rivas, Coronel Urtecho, Ernesto Cardenal, entre outros. 

Uma das primeiras obras de Carlos Godoy foi o disco La misa campesina 

nicaragüense. Conforme comentários da época, o disco tinha na capa uma pintura 

primitivista da comunidade de Solentiname. Era uma recriação de uma missa cristã 

na qual as músicas expressavam entusiasmo revolucionário e denúncia. Retratou, 

em suas canções, a opressão, a luta revolucionária e o processo de libertação 

através do sandinismo e da fé no Jesus humano e trabalhador. 

 

Vos sos el Dios de los pobres, 
el Dios humano e sencillo, 
el Dios que suda en la calle, 
el Dios de rostro curtido; 
por eso es que habló yo 
porque sos el Dios obrero, 
el Cristo trabajador.”267 
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 Ibid., p. 4, tradução nossa. 
267

 EL TAYACÁN - nº 178 - ano 5 - 15 a 21/02/1986 - p. 21. Vos sos el Dios de los Pobres - Carlos Mejía 

Godoy. Esta música possui uma versão em português, muito cantada durante a Campanha da Fraternidade de 

1991, cujo tema era “A fraternidade e o mundo do trabalho”. 
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