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constrangido a dedicá-la aqueles que lutaram contra a tirania, o imperialismo e os desmandos 

do capital na Nicarágua. A todos aqueles que lutaram e em memoria de muitos que morreram 

lutando pelo sonho de construir uma Nicarágua livre dedico esta dissertação.    

 Entretanto, dedico não somente a eles. Também a dedico a todos aqueles cuja única 

propriedade é a força de trabalho da qual se desfazem ao vendê-la para que ela seja 

transformada em mais-valia pelo capitalismo. O resultado dessa relação é um drama humano 

que coloca em xeque até mesmo o sentido ontológico de existir. Nesse drama corriqueiro do 

mundo do capital, circunstancialmente o possuidor de ―dinheiro marcha adiante como 

capitalista, segue-o o possuidor de força de trabalho como seu trabalhador; um, cheio de 

importância, sorriso satisfeito e ávido por negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém 

que levou a sua própria pele para o mercado e agora não tem mais nada a esperar, exceto o — 

curtume‖ (Karl Marx, O Capital, Ed. Nova Cultural, 1996, p. 293). 

 Aos sempre explorados, segue o poema Perguntas de um trabalhador que lê de Bertolt 

Brecht. 

 

Quem construiu a Tebas de sete portas? 

Nos livros estão os nomes de reis. 

Arrastaram eles os blocos de pedra? 

E a Babilônia várias vezes destruída - 

Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas 
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Para onde foram os pedreiros, na noite em 
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Na noite em que o mar a tragou. 
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Sozinho? 



 

 

 

 

 

César bateu os gauleses. 
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Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos. 

Quem venceu além dele? 

Cada página uma vitória. 
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Tantas histórias. 
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RESUMO 

 
Em julho de 1979, a Revolução Sandinista triunfou na Nicarágua, constituindo assim um 

marco político de grande relevância para a história do último quartel do século XX. Na 

dianteira do processo revolucionário, estava a FSLN (Frente Sandinista de Libertação 

Nacional), organização fundada no início da década de 1960 inspirada em Augusto César 

Sandino, um nacionalista que lutou contra a dominação exercida pelos Estados Unidos da 

América naquele país no final dos anos 1920 e no início da década seguinte. Sandino foi 

assassinado a mando do então chefe da Guarda Nacional, Anastásio Somoza García, em 1934. 

Em 1937, Somoza assumiu o governo da Nicarágua, inaugurando a mais longa de todas as 

ditaduras da América, que durou até 1979. Associados a diversas ideologias políticas oriundas 

de variados segmentos sociais, a FSLN liderou uma insurreição popular que derrubou a 

ditadura e iniciou um período de intensas disputas e transformações sociais, econômicas e 

políticas na Nicarágua. A tática de transformação econômica foi conduzida pela economia 

mista e o modelo político foi pautado pela pluralidade. Entrementes a Frente Sandinista 

buscou consolidar sua hegemonia mediante a cooptação de organizações populares e de massa 

e também através da constituição de um Exército. Poucos anos após o triunfo revolucionário, 

surgiu uma contrarrevolução armada, o que fez com que se consignasse uma situação de 

guerra que consumiu nos anos seguintes enormes somas  monetárias e uma concentração na 

defesa militar da Revolução. As forças contrarrevolucionárias foram formadas sob a tutela do 

governo norte-americano de Ronald Reagan. Neste sentido, no período entre 1979 e 1990, a 

Nicarágua tornou-se um importante polo da ingerência norte-americana, que aliada a grupos 

opostos a Frente Sandinista, principalmente à burguesia e à alta hierarquia da Igreja Católica, 

constituíram juntos grupos armados, os contras, que travaram com o governo uma guerra 

civil. A Revolução Sandinista durou até 1990, quando a FSLN foi derrotada eleitoralmente 

por uma coalização contrarrevolucionária denominada UNO (União Nacional Opositora), 

financiada pelos Estados Unidos. 

 
Palavras-chaves: Revolução Sandinista; Nicarágua; FSLN; Contrarrevolução; Estados 

Unidos. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
In July 1979, the Sandinista Revolution triumphed in Nicaragua, thus constituting a political 

framework of great importance for the history of the last quarter of the twentieth century. In 

front of the revolutionary process, was the FSLN (Sandinista National Liberation Front), an 

organization founded in the early 1960s inspired by Augusto César Sandino, a nationalist who 

fought against the domination exerted by the United States of America in that country in the 

late 1920s and in the beginning of next decade. Sandino was assassinated at the behest of the 

then chief of the National Guard, Anastasio Somoza García, in 1934. In 1937, Somoza took 

over the government of Nicaragua inaugurating the longest of all dictatorships of America, 

which lasted until 1979. Associated various political ideologies derived from various social 

segments the FSLN led a popular uprising that toppled the dictatorship and began a period of 

intense disputes and social, economic and political transformations in Nicaragua. The tactic of 

economic transformation was conducted by the mixed economy and the political model was 

guided by plurality. Meanwhile the Sandinista Front sought to consolidate its hegemony 

through the cooptation of popular and mass organizations and also through the establishment 

of an Army. A few years after the revolutionary triumph came one armed counterrevolution, 

what made the consigning a war that consumed in huge sums of money following years and a 

concentration in military defense of the Revolution. The counterrevolutionary forces were 

formed under the auspices of the American government of Ronald Reagan. In this sense, the 

period between 1979 and 1990, Nicaragua became an important center of American 

interference, which combined the groups opposing the Sandinista Front, mainly the 

bourgeoisie and the upper hierarchy of the Catholic Church constituted together, armed 

groups,  the cons, who fought with the government a civil war. The Sandinista Revolution 

lasted until 1990, when the FSLN was defeated electorally by a counterrevolutionary coalition 

called UNO (National Union Opposition) that was financed by the United States. 

Keywords: Sandinista Revolution; Nicaragua; FSLN; Counterrevolution; United States.
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INTRODUÇÃO  

 

 A Revolução Sandinista foi o último levante popular na América Latina a triunfar. Ela 

carregou sobre os seus ombros uma quantidade enorme de sonhos e projetos para a esquerda 

latino-americana e também mundial. No entanto, sua derrota ressoou na mesma proporção 

uma década depois. Um grande número de estudos e interpretações buscou explicar as razões 

para a derrota. As condições do triunfo revolucionário que possibilitaram a vitória 

insurrecional, a condução do governo revolucionário, as disputas em torno do controle da 

revolução, as transformações sociais e econômicas e a relação com o governo norte-

americano são questões sobre as quais versa essa dissertação, consciente, entretanto, de que 

analisar um processo revolucionário é uma tarefa absolutamente árdua e complexa, pois a 

imprevisibilidade e o extraordinário podem tornar-se corriqueiros. 

 A crise da ditadura somozista (1937-1979), em meados da década de 1970, gerou uma 

divisão dentro do bloco no poder. O modelo de exploração e dominação se esgotou e as 

contradições em seu próprio interior e em sua conjugação externa levaram o regime à 

debilitação. Os conflitos internos que geraram essa bifurcação propiciaram, por um lado, o 

surgimento de uma oposição dirigida pela burguesia, e por outro, fortaleceram os movimentos 

guerrilheiros que já estavam em curso havia muitos anos.  

A principal organização que liderava as guerrilhas era a Frente Sandinista de 

Libertação Nacional (FSLN), surgida no início da década de 1960. Aproveitando-se dessa 

crise de dominação e da cisão dentro do bloco no poder, a FSLN passou a intensificar os 

ataques e a aumentar a sua base constitutiva. Deste modo, o regime passou a ter duas grandes 

frentes de oposição que continuaram a crescer durante a década de 1970: de um lado, a ala 

burguesa dissidente, ligada a outros organismos da sociedade civil, como a Igreja Católica, 

que passou a exigir um processo de democratização e ampliação de sua participação na 

direção do Estado. O método utilizado para este fim foi a negociação com o governo 

ditatorial, o que resultou, no entanto, em fracasso. Contudo, o movimento ganhou força e 

adesão crescente. De outro lado, a FSLN buscou ampliar sua base urbana e intensificou os 
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ataques armados com o objetivo claro de derrubar o governo e instituir um processo 

revolucionário.   

No final da década de 1970, os dois lados se uniram estrategicamente para derrubar a 

ditadura. Deste modo, ocorreu uma aliança entre a burguesia dissidente e a Frente Sandinista. 

A força política da FSLN impediu que o governo norte-americano negociasse uma saída para 

a crise mantendo um regime subserviente aos seus interesses como era a ditadura somozista. 

A negociação resultou, portanto, na formação de uma aliança revolucionária composta por 

amplos setores sociais, tendo a Frente Sandinista como maior representação política. Em julho 

de 1979, essa aliança triunfou e inaugurou um processo revolucionário denominado de 

Revolução Sandinista que acabou em 1990. 

O caráter heterogêneo da frente revolucionária condicionou a condução da Revolução. 

A condução do processo revolucionário ocupa o espaço primário no âmbito de discussão deste 

trabalho. As disputas políticas, ideológicas e as transformações econômicas ganharam 

relevância porque, em última instância, foi sob esses aspectos que foram concentrados os 

motes fundamentais da Revolução. Todavia, não se trata, é claro, de analisá-los separada ou 

autonomamente: ao contrário, o aspecto da totalidade é a metodologia premente na busca de 

compreender as transformações inerentes ao processo como um todo.  

Deste modo, buscamos empreender uma análise que considerasse o político, o 

econômico, o social, o ideológico e o religioso, etc. como parte do todo e não como instâncias 

separadas do fazer humano. Essa metodologia visa ampliar o leque de compreensão do 

fenômeno revolucionário. Além disso, permite ―ouvir‖ fontes diversas e opostas, 

possibilitando assim que os diferentes sujeitos do processo revolucionário sejam 

considerados.  

Procuramos, então, abordar e analisar a Revolução Sandinista através de fontes de 

diversos atores envolvidos. Assim, em nossa pesquisa trabalhamos com variado elenco de 

fontes, como documentos partidários, governamentais, de organizações da sociedade civil e 

notícias vinculadas em jornais e/ou revistas. Também analisamos entrevistas e depoimentos 

de atores políticos envolvidos no processo. Da mesma forma, alguns trabalhos acadêmicos de 
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pós-graduação em diferentes programas em diversos países foram utilizados como fontes para 

este estudo. 

Grande parte do acervo documental e bibliográfico constante neste trabalho é 

proveniente do Instituto de História da Nicarágua e América Central (IHNCA) em Manágua, 

na Nicarágua. Significativa parte das fontes, sobretudo de revistas especializadas, está 

disponível na internet. É o caso, por exemplo, da Revista Envío, que disponibiliza todo o seu 

acervo de publicação mensal desde a primeira edição, em junho de 1981, até o presente. 

Grande parte dos dados quantitativos foi retirada das bibliografias. No entanto, a fonte mais 

importante nesse quesito, especialmente no que diz respeito aos dados econômicos e 

produtivos, foi o relatório do Banco Central da Nicarágua (BCN, 2009).  

Em um processo revolucionário, o fazer político assume uma condição de primazia, 

pois as diretrizes revolucionárias perpassam pela iminência do poder político. Neste sentido, o 

recorte temporal tem como diretriz os processos políticos. O período de enfoque deste 

trabalho vai de 1979 a 1990, portanto do ano que em que a Revolução triunfou até a sua 

derrota, quando a Frente Sandinista foi derrotada no pleito eleitoral. Entretanto, busca 

compreender o processo insurreicional que precedeu e possibilitou o triunfo revolucionário. 

No presente estudo, também buscamos traçar uma historicidade da FSLN e da crise de 

dominação da ditadura Somozista. Para tanto, optamos por dividir o período revolucionário 

em três fases, perfazendo assim três capítulos. A primeira fase, que vai da insurreição popular, 

passando pelo triunfo, até as eleições de 1984, constitui o primeiro capítulo: ousando sonhar: 

da insurreição popular até as eleições de 1984. A segunda compreende os três anos seguintes 

e compõe o segundo capítulo: a dura realidade da Revolução: do sonho ao pesadelo (1985 – 

1987). Por fim, a terceira fase constitui o terceiro capítulo: entrando pela goela de Saturno: a 

derrota da Revolução Sandinista (1988 -1990).  

O primeiro capítulo aborda, primeiramente, o contexto de constituição da FSLN, a 

crise de dominação da ditatura somozista, a aliança intra-burguesa e a aliança desta com a 

Frente Sandinista. Deste modo, busca compreender como a Frente Sandinista passou de uma 

pequena organização guerrilheira pouco conhecida à principal força da luta contra a ditadura, 

líder da luta insurrecional. Esse processo de transformação ocorreu no bojo da precipitação da 
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crise da autocracia somozista, impetrada pela contradição dos interesses da ditadura e da 

―burguesia patriótica‖. Neste sentido, a crise da autocracia permitiu o surgimento de levantes 

de massas, tendo em vista que uma parcela dos participantes do poder político e econômico, a 

saber, a burguesia dissidente ou patriótica, foram alijados. Em outras palavras, a precipitação 

da crise do bloco no poder que controlava a ditadura potencializou a força revolucionária das 

massas populares, cuja organização principal era a Frente Sandinista. Nesse ínterim, foi 

costurada a aliança da FSLN com as mais variadas posições políticas, tanto de esquerda como 

de direita. Isso resultou em uma adesão maciça do povo advindo das mais variadas posições 

ideológicas, políticas ou de classes, configurando um sujeito social revolucionário 

heterogêneo.  

Em um segundo momento, abordamos a condução do Governo de Unidade Nacional. 

A heterogeneidade dentro do processo insurrecional condicionou a formação do governo sob 

a égide da Unidade Nacional, visando agregar os diferentes grupos que compuseram o levante 

revolucionário. Contudo, a Unidade Nacional acabou por ser dominada pela FSLN e pela 

burguesia patriótica. Nesse momento, o governo buscou empreender uma série de 

transformações no caráter estrutural do Estado, criando um novo Estatuto em substituição à 

Constituição Somozista, caracterizando um pleito de democratização do Estado. 

Concomitantemente, foram tomadas medidas econômicas de caráter estatizante, como a 

nacionalização do sistema financeiro e do comércio exterior. O caráter premente do modelo 

econômico sandinista foi a economia mista que foi gestada nesse momento, como resultado 

da aliança entre a burguesia e a FSLN e como projeto econômico que visava transformar 

economicamente a Nicarágua através de uma conjugação entre o capital privado e o estatal no 

processo de acumulação capitalista. Nesse contexto, deu-se início à Reforma Agrária, que se 

concentrou inicialmente nas propriedades da Família Somoza e de pessoas ligadas 

diretamente à ditadura.  

Pouco tempo após o triunfo, no entanto, a FSLN buscou hegemonizar o processo 

revolucionário, o que condicionou o fim a Unidade Nacional e a consolidação da hegemonia 

sandinista. Através da cooptação de diversas organizações populares, a Frente Sandinista 

conseguiu instituir um caráter de amplo domínio sobre a revolução. As disputas entre a Frente 

Sandinista na busca de construir seu domínio resultaram na constituição de uma força 
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contrarrevolucionária apoiada pelos Estados Unidos. Os Contras, como ficaram conhecidos, 

surgiram entre ex-membros da Guarda Nacional e a partir do fim da Unidade Nacional foi 

constituída uma força interna de apoio a ela. Os Estados Unidos passaram desde esse 

momento a apoiá-la e a financiá-la.  

A partir deste momento, as dificuldades da Revolução Sandinista aumentaram, pois 

além de ter que lidar com suas contradições internas, com seus problemas estruturais e 

conjunturais, com enormes deficiências produtivas, com carências de abastecimento graves 

(em que havia falta de produtos de primeira necessidade como arroz, feijão, sabão, creme 

dental, ovos, leite, pão, entre outros itens), a intervenção imperialista dos Estados Unidos será 

permanente e delineará em importância magna os rumos e os ditames do processo 

revolucionário. Assim, ações como o impedimento de acesso a empréstimos de estrangeiros, o 

financiamento e treinamento militar, a guerra ideológica, o apoio logístico aos contras e às 

intervenções militares diretas impetrados pelos Estados Unidos se converterão em um dos 

mais importantes entraves para o processo revolucionário nicaraguense, pois o governo norte-

americano, além de agredi-lo externamente, foi o principal ponto de apoio da oposição 

interna, isto é, da Contrarrevolução interna.  

 No capítulo II discutimos primeiramente o processo eleitoral de 1984. A eleição teve 

amplos significados e demarcou todo o processo revolucionário sandinista daquele momento 

em diante. Em termos estruturais, a vitória da FSLN resultou no pleito de institucionalização 

da Revolução, inaugurando assim um novo momento para a Nicarágua, pois a Frente 

Sandinista estava então eleita oficialmente, além de legalmente investida para governar, 

conforme as regras da lógica da democracia representativa. Desta maneira, o modus operandi 

da FSLN estava enquadrado dentro de uma coerência institucional, subserviente às regras do 

jogo previamente estipuladas e não mais pautadas pela imprevisibilidade de um processo 

revolucionário.  

No mesmo capítulo também analisamos as medidas econômicas do governo sandinista 

diante da crise econômica que já se assentava desde 1983/1984. As transformações 

empreendidas pela Revolução Sandinista produziram rapidamente avanços significativos em 

setores como educação, saúde, distribuição de renda e ampliação de acesso ao crédito, à 
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moradia e à terra, configurando um progresso no aspecto da vida material, consignado pelas 

transformações econômicas. Contudo, essas transformações se mostraram de pouco fôlego e a 

revolução mergulhou em uma crise econômica a partir de 1984, de dentro da qual jamais 

conseguiu sair. 

 A crise econômica resultou, entre outras consequências, em uma crescente insatisfação 

popular, sobretudo relacionada à posse da terra. A primeira Lei de Reforma Agrária se 

concentrou em expropriar apenas propriedades de pessoas ligadas diretamente à ditadura, o 

que não foi suficiente para atender à demanda popular. A reação do governo sandinista, então, 

foi ampliar a concessão de títulos de propriedade. 

 Essa ação política tinha um objetivo primordial, qual seja, diminuir a adesão 

campesina à Contrarrevolução. Aliás, os Contras ampliaram de maneira significativa sua base 

constitutiva nos anos anteriores. Os Estados Unidos, diante da vitória sandinista, 

intensificaram o apoio e o financiamento à Contrarrevolução, o que exigiu do governo 

nicaraguense somas cada vez maiores para a defesa nacional, o que por sua vez aumentou o 

déficit público e incrementou a crise econômica.  

 Ocorreu então uma mudança no método norte-americano na luta contra o Governo 

Sandinista: a instituição da Guerra de Baixa Intensidade que se consistiu em um ataque 

contínuo em todas as frentes possíveis, desde ataques militares até a disputa dentro da 

institucionalidade, obrigando o governo da Frente Sandinista a reconhecer legalmente a 

oposição ligada aos Contras. A perspectiva do governo de Ronald Reagan (1981-1989) com a 

Guerra de Baixa Intensidade era forçar o Governo Sandinista a concentrar suas forças e 

recursos na defesa, provocando um alto custo econômico que iria se refletir, por exemplo, no 

crescimento da inflação. Desta maneira, o governo tirou o foco da transformação 

revolucionária. A tática, por conseguinte, era implodir a Revolução Sandinista, erodindo suas 

bases de sustentação para então fazê-la cair. Neste sentido, o desígnio fundamental era 

derrubar o governo sandinista, não através de uma intervenção direta, mas mediante a 

implosão do governo dentro da própria institucionalidade vigente.  

Daquele momento em diante, os sandinistas investiram maciçamente no setor de 

defesa, o que contribuiu decisivamente para o agravamento da crise econômica. Assim, a 
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estratégia estadunidense que visava inicialmente derrubar militarmente a Revolução 

Sandinista fracassou. No entanto, por outro lado, a tática de estrangular economicamente a 

revolução se mostrou bem sucedida, pois exigiu do governo um esforço econômico além de 

sua capacidade. A debilitação econômica e o cansaço popular decorrentes do conflito 

forçaram o Governo Sandinista a negociar com os Estados Unidos e a Contrarrevolução.  

É nesse contexto que foram confeccionados os Tratados de Esquipulas I e II em maio 

de 1986 e em agosto de 1987, respectivamente, e o Acordo de Sapoá, em março de 1988,  

objetos de análise do capítulo III. Os acordos foram vistos pelo Governo Sandinista como a 

possibilidade de concretização da vitória de sua revolução, mas significou na prática o início 

de sua derrota.  

O cenário econômico no início de 1988 era de crise generalizada. O PIB estava em 

decréscimo desde 1984, as exportações haviam diminuído significativamente, os salários reais 

haviam sido reduzidos ao patamar mínimo desde o triunfo revolucionário e a inflação estava 

descontrolada, configurando um cenário de hiperinflação. O desemprego era crescente, o 

consumo havia diminuído substancialmente e a dívida externa era exorbitante para uma 

economia pequena e periférica. O projeto econômico sandinista estava, desta forma, em 

derrocada, mostrando-se como um fracasso incontestável. Os níveis de produção agrícola, o 

setor eleito pelos sandinistas para ser o propulsor do desenvolvimento, haviam ficado bem 

abaixo do projetado, assim como as exportações.  

Diante desse cenário, o governo adotou medidas de austeridade semelhantes às 

perspectivas neoliberais, afastando-se definitivamente do projeto inicial da Revolução. A 

partir de fevereiro de 1988, adotou diversas medidas: liberou os preços de todos os produtos 

agrícolas, aprovou a lei de investimentos estrangeiros que garantia repatriação de capitais e 

também flexibilizou o monopólio do comércio exterior e implementou a desvalorização 

monetária seguidas vezes e a unificou das taxas de câmbio.  Essas disposições do governo já 

demonstram uma clara mudança nos rumos da revolução, pois revela afastamento do Estado 

enquanto protetor das necessidades populares, e aproximação da lógica anárquica da 

economia de mercado de caráter liberal. 
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Somadas, a guerra revolucionária, a crise econômica, as medidas de austeridade, as 

disputas ideológicas, produziram uma crise de hegemonia da FSLN sobre as organizações 

populares. Cumprindo o que havia sido estabelecido nos acordos com a Contrarrevolução e os 

Estados Unidos, foi realizada em fevereiro de 1990 a eleição que decretou a derrota eleitoral 

da FSLN. A vencedora do pleito eleitoral foi uma coligação denominada UNO (União 

Nacional Opositora), composta por 13 partidos de diferentes posições ideológicas, que foi 

amplamente financiada pelos Estados Unidos.  

Desta maneira, buscando mapear especialmente as correlações de forças dentro das 

situações da luta política, esta dissertação busca analisar o processo revolucionário sandinista. 

O método de exposição, qual seja, o das situações e correlações de forças, visa empreender 

uma análise do processo político em sua totalidade e de maneira dialética. O objetivo é 

superar, em primeiro lugar, a perspectiva politicista, que explica a política simplesmente pela 

política. Em outras palavras, o politicismo busca explicar o processo político, por um lado, 

como um ato autônomo sendo dirigido pela vontade pessoal dos agentes políticos, e por outro, 

como resultado das relações mecânicas das estruturas e dos aparelhos de dominação, 

revelando uma impessoalidade no processo decisório. Em segundo lugar, sobrepujar a 

explicação economicista, que por sua vez, entende que as decisões políticas resultam 

automaticamente da esfera das estruturas econômicas em que a política é apenas e meramente 

um instrumento funcional dos agentes econômicos.  

Deste ponto de vista, nosso trabalho busca apresentar uma perspectiva distinta de 

algumas análises sobre a Revolução Sandinista. Dois exemplos: Jorge Altamira (1990) analisa 

o processo revolucionário sandinista a partir de uma perspectiva em que as relações externas 

ou as condições estruturais não são consideradas como fundamentais ou como condicionantes 

do processo. Traça um aspecto de análise em que as decisões pessoais ou partidárias emergem 

como prementes.  Manuel Ruigómez (2012), por sua vez, ao analisar a derrota sandinista, 

atribuiu-a fundamentalmente à guerra revolucionária, e esta como resultante apenas das 

decisões ―radicalizadoras‖ do Governo Sandinista no início do governo revolucionário. Neste 

sentido, a perspectiva imperialista norte-americana e as disputas no interior do próprio 

processo revolucionário são renegadas.  
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Por isto, em nossa perspectiva o processo revolucionário sandinista será tratado a 

partir de sua dinâmica e contradições, citando diversos atores que se embrenharam no pleito 

do fazer revolucionário e contrarrevolucionário. Neste sentido, a perspectiva do jogo dialético 

entre necessidade e liberdade, a partir da dimensão da totalidade, configurou-se com norte no 

projeto de analisar a Revolução Sandinista.   
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Capítulo I – Ousando sonhar: da insurreição popular até as eleições 

de 1984. 

 

1.1. O surgimento da Frente Sandinista de Libertação Nacional 

 

Estava em curso na Nicarágua um crescente processo de politização desde meados da 

década de 1950, tanto no meio estudantil como entre as camadas trabalhadoras.  Por um lado, 

o crescimento econômico advindo, sobretudo, da intensificação do cultivo de algodão na 

mesma década deu certa estabilidade política ao regime, mas, por outro lado, aumentou a 

dependência da economia nicaraguense ao capital norte-americano. A abundância econômica 

do cultivo algodoeiro se desenvolveu, entretanto, às expensas do processo de despojamento de 

médios e pequenos produtores rurais que acabaram sendo transformados em proletários no 

campo ou fomentando a mão de obra urbana. Isso provocou diversos conflitos entre a ditadura 

e os camponeses. Na cidade, por sua vez, ocorreu um grande salto na sindicalização e junto 

com ele a gênese de organizações de trabalhadores contra o regime somozista.  Surgiram 

nesse momento sindicatos ligados aos operários do setor de serviços tais como eletricidade, 

estivadores e construtores. Na cidade também começou a surgir entre estudantes 

universitários um crescente sentimento anti-imperialista. De qualquer forma, a década de 

1950 representou a consolidação de diversas organizações e associações que se opunham ao 

regime somozista (SAAVEDRA, 1980).  

A partir da segunda metade da década de 1950, o estopim para o surgimento de 

organizações ou de focos de contestação ao regime somozista foi o assassinato de Anastásio 

Somoza García, que governou a Nicarágua de 1937 a 1956, mesmo não sendo o chefe legal 

do executivo, como entre 1947 e 1950
2
. Em 21 de setembro de 1956, na cidade de Léon, 

                                                           
2
 Durante a Ditadura Somozista (1937-1979) não só os Somozas – Anastasio Somoza García, o pai, Luiz Somoza 

Debayle, o filho mais velho, e Anastasio Somoza Debayle, o filho mais novo - foram chefes do executivo. Nos 
períodos compreendidos entre 1947 – 1950, entre 1963 e meados de 1967 e de maio de 1972 e final de 1974 
(em que uma junta de governo assumiu o poder), os Somozas não foram chefes legais do executivo. No 
entanto, eles sempre estiveram à frente da Guarda Nacional que era de fato a fonte do exercício de poder na 
Nicarágua.  
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durante uma festa, o jovem poeta Rigoberto López Perez
3
 atirou em Somoza, que veio a 

falecer oito dias depois em um hospital militar norte-americano na zona do Canal do Panamá. 

O poeta recebeu uma saraivada de balas da Guarda Nacional imediatamente depois de ter 

atirado e morreu no local. Após a morte de Somoza García, várias atividades guerrilheiras 

foram executadas, quase todas inspiradas na luta de Augusto César Sandino
4
. Desta maneira, 

                                                           
3
 Pascual Rigoberto López Pérez (1929-1956), o poeta que assassinou o fundador da Dinastia Somoza, havia se 

filiado ao Partido Liberal Independente (PLI), que foi fundado por dissidentes do Partido Liberal Nacionalista 
(PLN) no final da década de 1940. Antes do episódio de 21 de setembro de 1956, ele escreveu uma carta-
testamento para sua mãe explicando o que o levou a tomar a decisão de assassinar o ditador. A perspectiva do 
poeta era romantizada e seu ato visava libertar a pátria da tirania do imperialismo: “Mi querida madre: Aunque 
usted nunca lo ha sabido, yo siempre he andado tomando parte en todo lo que se refiere a atacar al régimen 
funesto de nuestra patria y en vista de que todos los esfuerzos han sido inútiles para tratar de lograr que 
Nicaragua vuelva a ser (o sea por primera vez) una patria libre, sin afrenta y sin mancha, he decidido aunque 
mis compañeros no querían aceptarlo, el tratar de ser yo el que inicie el principio del fin de esa tiranía. Si Dios 
quiere que pérezca en mi intento, no quiero que se culpe a nadie absolutamente, pues todo ha sido decision mia  
[...] Espero que tomará todas esas cosas con calma y que debe pensar que lo que yo he hecho es un deber que 
cualquier nicaragüense que de veras quiera a su patria debía haber llevado a cabo hace mucho tiempo. Lo mío 
no ha sido un sacrificio sino un deber que espero haber cumplido. Si usted toma las cosas como yo las deseo, le 
digo que me sentiré feliz. Así que nada de tristeza que el deber que se cumple con la patria es la mayor 
satisfacción que debe llevarse un hombre de bien como yo he tratado de serlo. Si toma las cosas con serenidad y 
con la idea absoluta de que he cumplido con mi mas alto deber de nicaragüense, le estaré muy agradecido. Su 
hijo que siempre la quiso mucho, Rigoberto” (Pascual Rigoberto López Pérez apud ROMÁN, 1980, p. 58).    
4
 Augusto Cesár Sandino (1895-1934), após alguns anos no México durante o início da década de 1920, 

regressou à Nicarágua em 1926, fundou o Exército Defensor da Soberania Nacional da Nicarágua e se juntou à 

organização liberal de Juan Batista Sacasa, que lutava contra a ocupação norte-americana que durava desde 

1912 e perdurou até 1933. Em 1927, rompeu com Sacasa após a aceitação deste das condições impostas pelos 

Estados Unidos, através do acordo denominado Pacto Espinho Negro, que previa, entre outras coisas, a 

permanência do governo de Adolfo Díaz, submisso aos Ianques, no poder, e a continuidade das tropas norte-

americanas no território nicaraguense. A partir desse momento, Sandino liderou um grupo que lutava pela 

consecução da “independência” da Nicarágua mesmo após a eleição de um governo liberal. A organização de 

Sandino, que sob a égide da luta anti-imperialista surgiu com objetivo premente de encampar a libertação 

nacional, ganhou contornos mais radicais e assumiu um caráter de atuação além do nacionalismo. De acordo 

com Carlos Avila (2010), entre 1927 e 1934, ano (qual ano, especificamente?) em que foi morto a mando de 

Anastasio Somoza García, então chefe da Guarda Nacional, podem ser verificadas três fases do pensamento e 

da perspectiva de luta de Sandino: 1) o nacionalismo e anti-imperialismo de orientação étnico-culturalista 

(1927-1929) em que predominaram as noções de “Latino-americanismo”, “Raça” e “Indo-hispanismo”, e 

portanto o apelo ao local e ao nacional em contraposição ao imperialismo norte-americano; 2) o nacionalismo 

e anti-imperialismo de orientação marxista (1929-1931) em que houve uma característica classista e uma 

preocupação com a justiça social calcada nas orientações da Terceira Internacional. Nesse período ocorreu uma 

aproximação maior com os camponeses e os operários. 3) o nacionalismo e anti-imperialismo de natureza 

cooperativo-autonomista (1932-1934).  Essa fase foi caracterizada pela organização de grandes cooperativas na 

região do vale do Rio Coco que fora lograda pelos sandinistas graças a um acordo de paz firmado entre os 

guerrilheiros e o governo de Sacasa que havia vencido as eleições presidenciais de 1932. Augusto César 
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o assassinato do inaugurador da Dinastia Somoza constituiu-se como símbolo da insatisfação, 

especialmente entre as camadas jovens urbanas, principalmente no meio estudantil. Esse 

episódio, contudo, tomou uma dimensão acima do simples aspecto simbólico e estabeleceu-se 

como elemento de profusão da insatisfação e o pontapé inicial para a fundação de associações 

e organizações, militares ou não, de oposição ao regime. Desta forma, o caráter emblemático 

envolto no ―justiçamento‖ contribuiu para a refundação dos movimentos guerrilheiros que 

haviam sido cessados de alguma forma com o assassinato de Augusto Cesár Sandino em 

1934
5
. 

Mesmo que logo após esse fato tenham surgido organizações de oposição, somente no 

final da década é que elas passaram a exercer uma força com consciência e com caráter 

revolucionário, propondo a derrubada da Ditadura e a instauração de uma nova ordem social e 

política mediante o enfrentamento armado. A luta guerrilheira em Cuba, que possibilitou que 

no final de 1958 os guerrilheiros já controlassem Sierra Maestra, e o consequente triunfo da 

Revolução Cubana em 1959 injetou ânimo e um novo paradigma para essas organizações, 

além de ser uma inspiração para novos levantes revolucionários na Nicarágua. Entre 1959 e 

1960, surgiram três organizações estudantis radicais com caráter nacionalista: a Juventude 

Democrática Nicaraguense, ligada ao partido comunista (o Partido Socialista Nicaraguense - 

PSN); a Juventude Revolucionária Nicaraguense e a Juventude Patriótica Nicaraguense. No 

entanto, embora esses grupos representassem uma onda contestatória à ditadura dos Somozas, 

a capacidade de articulação não chegava às massas ou aos trabalhadores, especialmente rurais. 

Com o objetivo de formatar uma organização que tivesse capacidade de incomodar o regime 

                                                                                                                                                                                     
Sandino passou para a História com o título de o General de Homens Livres, confeccionado assim como símbolo 

máximo de luta dos oprimidos.  
5
 A própria FSLN apropria desse episódio e o concebe como de grande importância para o fortalecimento da 

luta contra a ditadura. O termo assassinato foi substituído por justiçamento. Aliás, após o triunfo 
revolucionário Rigoberto López Perez foi alçado a categoria de herói nacional. Legalmente isso ocorreu em 
setembro de 1981 através do decreto nº 825. Além disso, em 1980 a Secretaria Nacional de Propaganda e 
Educação Política da FSLN já havia publicado o livro: “Rigoberto Lópes Perez: el principio del fin”, de autoria de 
José Benito Escobar Pérez, escrito em 1976 em que o autor enaltece o ato do poeta, ressaltando como marco 
inicial da insurreição popular o episódio de 21 de setembro de 1956. “Para compreender a este héroe 
[Rigoberto López Perez] se hace necesario hablar del tirano, Somoza, del pueblo y de él, y ver así la magntud de 
su acción: Rigoberto destruyó un mito, terminó con una tradición y reafirmo un método de lucha. El héroe: la 
acción de Rigoberto remarcó un método de lucha. Para medir la dimensión de esta acción es preciso conocer los 
diferentes aspectos que la rodearon. Rigoberto realizó una acción política, con un antecedente y una 
perspectiva política que tuvo su máxima expresión en la acción misma de ajusticiar el tirano” (PÉREZ, 1980, p. 
11)  
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ditatorial, alguns estudantes, dentre eles Carlos Fonseca Amador e Tomás Borge, em 

associação com pequeno número de trabalhadores, fundaram, em 1961, o Movimento Nova 

Nicarágua (MNN), que passou a agregar em sua base constitutiva diversos focos 

guerrilheiros
6
.  

Essa organização nasceu sob a égide do enfrentamento armado. Em outras palavras, 

para o MNN a luta armada e a guerrilha eram o método que tornaria possível a derrubada do 

regime somozista. Em menos de um ano o nome foi alterado para Frente de Libertação 

Nacional. O escopo do movimento era empreender a derrubada do regime ditatorial que, na 

perspectiva da Frente, era subserviente e submisso aos interesses norte-americanos, e assim 

libertar a nação do jugo estrangeiro. Em 1963, na expectativa de conseguir legitimação para a 

luta a organização, passou ser denominada Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN). 

A referência a Augusto César Sandino serviu como ação política legitimadora da luta de 

libertação nacional que foi o principal baluarte de luta de Sandino contra os Estados Unidos 

nas décadas de 1920 e 1930.  

A primeira investida com objetivo de libertar a nação mediante o método de guerrilha 

foi a tentativa de ocupar a região próxima aos Rios Coco e Bocay no ano de 1963, na costa 

Atlântica, então habitada por índios das etnias sumo e miskito. A perspectiva da FSLN era 

conseguir a partir dali organizar um ataque que pudesse derrubar o governo nicaraguense. A 

operação fracassou, pois a Guarda Nacional descobriu o plano, e armou um contra-ataque, 

capturou e matou um terço dos cerca de sessenta guerrilheiros. O fracasso da ação foi 

atribuído ao mau preparo da ação: os guerrilheiros tinham pouca experiência em combate; a 

capacidade militar não era suficiente, pois apenas metade deles possuíam armas; os 

guerrilheiros não falavam a língua dos indígenas; e o principal, não houver estabelecimento 

de relações sócio-políticas com os camponeses da região. O estabelecimento das referidas 

                                                           
6
 Gustavo Melazzi (1988, p. 36) informa que a partir da morte de Somoza (res)surgiram com grande força 

movimentos de luta contra a ditadura: 1) um movimento guerrilheiro dirigido por um antigo companheiro de 

Sandino, o General Ramóm Raudales; 2) movimento guerrilheiro em El Chaparral em 1959 que teve, inclusive, 

participação de Ernesto Che Guevara em sua elaboração estratégica; 3) levante em Estelí também em 1959 

assim como em Osorí, na região sul; 4) movimento na região montanhosa de Matagalpa na segunda metade de 

1959; 5) em Yumale em dezembro de 1959; 6) os movimentos de Las Trojes e El Dorado nos primeiros meses 

de 1960; e 7) nas regiões dos rios San Juan na Costa Atlântica e do Poteca próximo à fronteira com Honduras e 

do Bijao na região de Matagalpa, no início de 1960, em 1961 em 1962, respectivamente.  
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relações possibilitaria, eventualmente, tê-los ao lado dos insurgentes (ZIMMERMANN, 2006. 

p. 48)
7
.  

Em 1964, Carlos Fonseca Amador foi preso durante o governo de René Shick (1963–

1966). No cárcere, ele escreveu “Desde la carcel yo acuso a la ditadura”, texto que serviu 

como defesa no julgamento ao qual foi submetido em julho de 1964. Este manifesto foi 

publicado no Jornal La Prensa, o principal jornal da oposição ao regime ditatorial. Este fato 

possibilitou à FSLN rápido e relativo sucesso entre as camadas populares, pois o documento 

foi amplamente divulgado, sobretudo por estudantes universitários da Universidade Nacional 

e da recém fundada Universidade Centro-Americana (UCA), sob os auspícios dos somozas. 

No referido documento, a ditadura é acusada de mortes indiscriminadas e de ser uma rapina 

do povo nicaraguense em favor dos interesses do clã detentor do poder e do capital 

estrangeiro, isto é, estadunidense. Deste modo,  

 El asalto de la familia Somoza y sus complices, ha tenido pavorosas consecuencias 

para Nicaragua. Lo mismo puedo decir del asalto yanqui. Tales asaltos, en dos 

palabras, han sentado la base para que se sustente un regimen oprobioso que ha 

convertido en un infierno la vida del pueblo nicaraguense (AMADOR, 1964, p. 

2).  

Essa verificação suscitou e reafirmou o caráter constitutivo da própria FSLN: lutar 

pela libertação da nação dos desmandos da ditatura que estaria a serviço dos interesses da 

família Somoza e de seus cúmplices e do capital norte-americano. Neste sentido, o intento 

fundante foi tornar o povo da Nicarágua, que seria então alijado de qualquer forma e 

possibilidade de poder, em protagonista da nação. 

                                                           
7
 O livro de Matilde Zimmermann (2006) busca analisar o processo de confecção e de configuração da 

Revolução Sandinista desde a fundação da FSLN passando pelo triunfo e concentrando no processo de 

desenrolar da gestão do governo sandinista. Detém nos aspectos mais descritivos da luta revolucionária e do 

significado político da Revolução frente ao imperialismo estadunidense. Escreve ela: “A FSLN, como sua 

predecessora em Cuba, tinha chegado ao poder liderando uma genuína revolução popular, que combinava 

tática de guerrilha rural com levantes urbanos. Como o Movimento Cubano 26 de julho, a FSLN lutava pela 

reforma agrária e pelos direitos dos trabalhadores, e contra a ditadura e a dominação dos Estados Unidos [...] 

Tanto a revolução cubana de 1959 como a revolução nicaraguense de 1979 tiveram um impacto eletrizante, 

que repercutiu muito além de suas fronteiras. A vitória cubana levou a proliferação de movimentos socialistas 

e nacionalistas armados em muitos outros pontos da América Latina, nos anos 1960 e 1970, em especial nos 

países andinos e do Cone Sul. A vitória nicaraguense de 1979 desencadeou uma séria de revoluções na década 

de 1980, em particular em El Salvador e na Guatemala, e tornou a região da América Central o foco de 

combates internacionais entre revolucionários e contra-revolucionários” (pp. 17-18). 
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O documento também foi um apelo à continuidade revolucionária e à ampliação da 

base de constituição da Frente Sandinista. Nele consta a seguinte passagem: ―Hagamos 

esfuerzos por atraernos a la lucha a las mas extensas capas de la poblacion, comenzando por 

supuesto con los obreros, campesinos y estudiantes, pero llegando tambien a cierto sector de 

los ricos”(AMADOR, 1964, p. 4). Este manifesto de Carlos Fonseca tornou-se parte da 

literatura programática básica do movimento revolucionário (ZIMMERMANN, 2006. p. 50), 

sendo, portanto, utilizado como aporte de proselitismo, especialmente entre universitários. 

Após cumprir seis meses de prisão ele foi solto. Depois de aproximadamente dois anos de 

relativo desaparecimento, Fonseca reapareceu em 1966, e a partir desse momento a FSLN 

intensificou o processo de luta contra a ditadura. 

Em 1966, quando o presidente René Schick morreu repentinamente, Anastasio 

Somoza anunciou que seria candidato nas eleições do ano seguinte. Algumas forças da 

esquerda nicaraguense, sobretudo do Partido Socialista Nicaraguense (PSN), que era o partido 

comunista da Nicarágua, aliou-se ao Partido Conservador, que era oposição ao partido do 

governo, o Liberal Nacionalista (PLN) e ao Clã Somoza, com o objetivo de vencer as 

eleições. Essa aliança ficou conhecida como Mobilização Republicana. A Frente Sandinista 

rejeitou essa aliança, pois viu nela apenas uma farsa eleitoral que nada mudaria no país, 

mesmo que ela viesse a vencer as eleições. Sua posição foi empreender um processo 

revolucionário que alterasse radicalmente a ordem político-social prevalecente.  

Na perspectiva da Frente Sandinista, o método para a concretização disso não poderia 

ser outro que não a luta armada com instrumento primário. A primeira grande ação foi a 

operação guerrilheira em Pancasán na região centro-norte do país entre 1966 e 1967. Os 

guerrilheiros se dividiram em três frentes e o objetivo era preparar uma operação militar 

mediante uma guerrilha na selva para derrubar o regime. Desta vez, os combatentes estiveram 

por seis meses na região, familiarizando-se com os habitantes locais antes de deflagrarem a 

operação. No entanto, o resultado fora o mesmo da operação de 1963: uma das colunas 

guerrilheira foi varrida pela Guarda Nacional.  

Contudo, os desdobramentos desta operação resultaram diversos daqueles de 1963. 

Em vez de recuar, a FSLN aumentou a ofensiva política e militar, provocando assalto a 
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bancos e ―justiçamentos‖ (execuções de líderes da Guarda Nacional), além de promover atos 

violentos em diversas cidades. Segundo Matilde Zimmermann (2006), o objetivo da Frente 

Sandinista ao assaltar bancos ia além de arrecadar dinheiro, visando também conseguir fama, 

respeitabilidade, assim como provocar medo e admiração. Ainda segundo a autora, ―foi 

durante esse período que FSLN passou a adquirir sua reputação – deliberadamente buscada – 

de um grupo disposto a arriscar tudo, inclusive a própria vida, para derrubar Somoza‖ (p. 52). 

A partir do início dos anos 1970 a Frente Sandinista se caracterizou pela crescente 

agregação urbana de sua base constitutiva. Uma das razões disso foi resultante dos 

desdobramentos do terremoto de dezembro de 1972, que arrasou a cidade de Manágua, 

provocando a morte de mais de 10 mil pessoas. As doações internacionais foram 

sumariamente embolsadas por Anastacio Somoza Debayle, uma vez que o processo de 

reconstrução do país ficou a cargo das empresas de sua propriedade (ZIMMERMANN, 2006, 

p. 68).  

A partir do terremoto, uma crise econômica se assentou na Nicarágua, resultando em 

desemprego em massa e altos índices de inflação. Isso gerou indignação dos trabalhadores, 

sobretudo os ligados à construção civil. Aproveitando-se disso, a FSLN organizou greves e 

arregimentou diversos trabalhadores para a sua base. Nesse momento ocorreu uma 

aproximação definitiva entre algumas lideranças da Igreja Católica, especialmente as ligadas a 

Teologia da Libertação, com a FSLN. Os Irmãos e sacerdotes católicos Fernando e Ernesto 

Cardenal se filiaram à organização. Além desses, o padre Uriel Molina que prestava serviços 

religiosos em bairros operários de Manágua abrigou diversos rebeldes sandinistas, tornando-

se um ponto de apoio para os guerrilheiros. A partir desse momento, portanto, a Frente 

Sandinista recebeu o apoio de sacerdotes ligados a Teologia da Libertação.  

A crise suscitada em consequência do terremoto fez com que instituições 

conservadoras como a Igreja Católica começassem a criticar o regime (ZIMMERMANN, 

2006). Isso produziu uma divisão definitiva dentro do bloco no poder: a ala burguesa que não 

participou dos ganhos da ajuda internacional protestou e se aliou ao Partido Conservador, 

formando uma coalização em 1974 e anunciando que iriam disputar contra Somoza o pleito 

eleitoral de 1981. Essa crise social possibilitou uma ampliação da base de constituição da 
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Frente Sandinista. Desse momento em diante, as ações militares que nos dois anos anteriores 

tinham tido importância relativa, pois a FSLN estava em ―silêncio estratégico‖, serão 

retomadas, e a sua voz ecoará altissonante para ser abafada apenas após as eleições de 1990. 

 

1.2. A caminho do triunfo revolucionário 

 

Em dezembro de 1974, uma ação militar da FSLN configurou-se como um episódio de 

singular importância para o desdobramento do movimento revolucionário. Dois dias depois 

do Natal de 1974, um grupo de guerrilheiros invadiu a casa de um rico e poderoso empresário 

somozista, ministro da agricultura, José María ―Chema‖ Castillo, e fez diversos reféns, entre 

os quais um cunhado e o ministro da defesa de Anastasio Somoza Debayle, além do 

embaixador do Chile na Nicarágua e do prefeito de Manágua, entre outras autoridades. As 

exigências da FSLN eram: a liberdade de mais uma dúzia de guerrilheiros presos, entres os 

quais Daniel Ortega que estava encarcerado desde 1967; o pagamento do resgate no valor de 

mais de 1 milhão de dólares; passagem segura para Cuba dos guerrilheiros e dos libertados e a 

transmissão via rádio e televisão de dois manifestos sandinistas.  

Esse episódio foi batizado pela FSLN de ―Rompendo o Silêncio‖, pois ela reaparecia 

no cenário político, após relativo anonimato, com grande barulho e sacudindo as entranhas do 

regime (ZIMMERMANN, 2006, p. 71). Além disso, executou vários ataques bem sucedidos à 

Guarda Nacional. Ao romper o silêncio desta maneira, a FSLN demonstrou que o poderio 

militar do regime somozista era superável, ao mesmo tempo em que construiu uma imagem 

positiva de sua competência militar. 

 A partir dos desdobramentos resultantes dessa ação, a ditadura somozista baixou o 

Estado de Sítio, a lei-marcial e a censura como tentativas de abafar os avanços populares e 

garantir a dominação. No entanto, essas medidas agudizaram ainda mais a fissura entre o 

Estado Somozista e a sociedade nicaraguense, produzindo contornos irremediáveis (FSLN, 

04-06/1979), pois gerou um cenário de violência inédito, fazendo com que o regime perdesse 

―o direito de governar‖ mesmo para uma ínfima parcela da população que ainda o apoiava. 
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As ações guerrilheiras da Frente Sandinista se intensificaram e o confronto com a 

Guarda Nacional tornou-se mais agudo. A Guarda Nacional agiu de maneira truculenta no 

interior do país, matando, castigando e destruindo plantações, construções e moradias no 

interior, reduto dos guerrilheiros.  No mês de junho de 1977, religiosos nicaraguenses 

disseram que duzentos camponeses haviam sido mortos nas regiões montanhosas e selvagens 

do norte. Padres norte-americanos informaram que 28 capelas rurais onde atuavam tinham 

sido transformadas em casernas e lugares de torturas pela Guarda Nacional (KIERNAN, 

2009, p. 380). 

Mas o conflito não ficou só entre a Frente Sandinista e a ditadura. Dentro da própria 

Frente instensificou-se um conflito que culminou com a divisão da FSLN em três Tendências 

distintas. Desta maneira, no biênio 1975-1976 ocorreu uma separação e a configuração de três 

tendências distintas: a tendência Guerra Popular Prolongada (GPP) liderada por Tomás 

Borges e Ricardo Morales Avilés, que concentrava suas forças nas guerrilhas rurais, 

sobretudo nas regiões montanhosas do país. Lutava por ter uma presença legal nas áreas 

urbanas atuando junto a estudantes, tornando-se a principal influência ideológica na Frente 

Estudantil Revolucionária e de estudantes cristãos radicais ligados à Teologia da Libertação; a 

Tendência Proletária (TP), liderada por Jaime Wheelock, que diferentemente da GPP rejeitava 

a tática de guerrilha rural e propunha a organização política legalizada dos trabalhadores 

rurais e urbanos; e a Tendência Insurrecional (TI – os Terceiristas), liderada por Humberto 

Ortega, que enfatizava a necessidade de alianças com a burguesia e defendia ações militares 

no campo e em alvos estratégicos nas cidades. Esta última tendência dominava o Diretório 

Nacional da FSLN. As táticas e as estratégias eram diferentes, mas tinham um objetivo 

comum: a derrubada da dinastia Somoza. Essas diferenças só serão resolvidas a partir 1978, e 

definitivamente em março de 1979, com o estabelecimento de um Diretório Nacional 

conjunto, composto por três indivíduos (homens) de cada tendência, com o título de 

Comandante da Revolução, quando a vitória se aproximava e havia a necessidade de 

abandonar as diferenças em nome do triunfo (ZIMMERMANN, 2006, p. 86; EEUWEN, 

1994, pp. 179-180). 

Em setembro de 1977, o regime somozista restabeleceu os direitos constitucionais, 

pondo fim, portanto, ao Estado de Sítio, à censura e à lei marcial. Isso permitiu uma 
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reorganização da oposição reconhecida legalmente. Essa oposição de caráter reformista e 

progressista organizou-se em torno de duas organizações: da UDEL (Unión Democrática de 

Liberación) e do MDN (Movimento Democrático Nicaraguense). A primeira foi fundada em 

dezembro de 1974, por Pedro Joaquín Chamorro, jornalista e empresário, dono do jornal La 

Prensa, mais importante veículo de comunicação escrita na Nicarágua e principal canal de 

expressão da oposição reformista. A UDEL era composta por empresários liberais e 

conservadores anti-somozista, por social-cristãos e pelas duas centrais sindicais opositoras ao 

somozismo: a CGT (Confederación General de Trabajadores) e a CTN (Central de 

Trabajadores de Nicaragua) (END 09/01/2008). A segunda, o MDN, que foi fundado por 

Alfonso Robelo, agregava empresários, executivos e grandes agricultores, todos ligados ao 

INDE (Instituto Nicaraguense de Desarrollo). Vinculado ao setor privado progressista, o 

MDN exigia a destituição imediata de Somoza e propunha a organização de um governo de 

caráter democrático com ampla participação partidária, inclusive da FSLN (EEUWEN, 1994, 

p. 179).  

Apesar de esses movimentos terem sido de grande importância, foram os ataques em 

outubro de 1977 da Frente Sandinista que sacudiram novamente as bases do somozismo. 

Neste mesmo mês, a FSLN fez diversos ataques militares contra a Guarda Nacional, tomou 

alguns distritos e atacou um quartel em Masaya (RODRÍGUEZ; CÉSPEDES et al.,  1986, p. 

146). Esses ataques deram início à efetiva insurreição revolucionária e aprofundou a crise 

política do regime somozista, que culminou com a derrubada da ditadura em julho de 1979. 

Portanto, a partir de outubro de 1977, as ações militares da Frende Sandinista serão crescentes 

e mais intensas. Isso a tornaria, daquele momento em diante cada vez mais conhecida e 

reconhecida perante o povo como capaz de sublevar o regime ditatorial, conferindo-lhe assim 

apoio popular.  

 No entanto, esse reconhecimento não era comungado pelas alas reformistas vinculadas 

ao MDN e à UDEL. O assassinato de Pedro Joaquín Chamorro em Janeiro de 1978 foi o 

estopim para as massas se levantarem definitivamente: o assassinato do líder da UDEL 

significava que ninguém estava seguro e que o regime, se não fosse derrubado rapidamente, 

iria até as últimas consequências para manter-se. Este fato possibilitou a unidade da burguesia 

dissidente reunida, sobretudo nesses dois movimentos que juntos passaram a exigir a renúncia 
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de Somoza (RAMÍREZ, 2011, pp. 191-209). Na tentativa de forçar essa renúncia convocaram 

uma greve nacional que prometiam durar até Somoza renunciar (ZIMMERMANN, 2006, p. 

82).  

Nesse momento, a aliança intraburguesa dissidente tenta operar a retirada de Somoza 

via negociação mediada pelos Estados Unidos. Grande parte da força intelectual da aliança 

intraburguesa era o Grupo de Los Doce, que fora formado através da convocação da 

Tendência Insurrecional (os Terceiristas) da FSLN no início de 1977. Era composto por 

intelectuais, religiosos, empresários e profissionais liberais. Na perspectiva de constituir uma 

frente ampla de oposição à ditadura foi formada em julho de 1978 a FAO (Frente Ampla de 

Oposição) que foi resultado da junção entre UDEL, MDN, Los Doce o Partido Liberal 

Independente (PLI), Movimento Liberal Constituicionalista (MLC), Ação Nacional 

Conservadora (ANC), Partido Socialista Nicaraguense (PSN), Partido Conservador Autêntico 

(PCA), Partido Social Cristão (PSC)
8
, Movimento Democrático Nicaraguense (MDN), 

Partido Popular Social Cristão (PPSC), Confederação Geral de Trabalho Independente 

(CGTI), Confederação da Unidade Sindical (CUS), Central de Trabalhadores da Nicarágua. 

No final do mesmo ano e início de 1979, Los Doce operará a junção efetiva e definitiva da 

oposição burguesa à FSLN (TORRES & CORAGGIO, 1987, p. 26). 

A atuação do Grupo de Los Doce foi de fundamental importância para que a revolução 

triunfasse com as características com as quais triunfou. Os componentes do grupo tinham 

grande aceitação internacional e ganharam o respaldo e apoio dos Estados Unidos. Este 

representava a ala modernizante da burguesia nicaraguense, que ansiava maior participação 

no quadro político do país, algo que lhes era vedado pela ditadura somozista. Sérgio 

Ramírez
9
, presidente do Conselho Superior Universitário Centro-Americano (CSUCA), foi o 

                                                           
8
 Em 1976 o PSC (Partido Social Cristão) se divide em dois e surge o PPSC (Partido Popular Social Cristão). Após 

a cisão, sobretudo durante a década de 1980, o PSC passa ser comumente denominado de PSCN (Partido Social 
Cristão Nicaraguense). 
9
 Sergio Ramírez rompe com os sandinistas definitivamente em 1995 e funda o Movimento Renovador 

Sandinista (MRS) juntamente com os outros sandinistas, especialmente com Dora María Tellez, célebre 
guerrilheira da FSLN à época da insurreição revolucionária. Era escritor e advogado e ingressou na FSLN em 
1975. Foi membro da JGRN e vice-presidente entre 1985 e 1990. Nas eleições de 1996, concorreu à presidência 
pelo MRS contra Daniel Ortega, seu antigo parceiro no governo. Ambos foram derrotados pela chapa 
encabeçada por Arnoldo Alemán, tendo como vice Enrique Bolaños. Estes foram importantes empresários 
nicaraguenses que tiveram papel importante durante a Revolução Sandinista.,Seus papéis serão analisados no 
decorrer dos capítulos que compõem essa dissertação. Em 1999, Sergio Ramírez lança um livro cuja primeira 
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principal articulador do grupo. Além dele, o grupo era composto por: Felipe Mántica, 

industrial e dono de uma cadeia de supermercados; Joaquín Cuadra Chamorro, advogado do 

Bank of América e da Nicaragua Sugar Estate, que era proprietária dos Engenhos San 

Antonio, o maior fabricante de açúcar do país; Emílio Baltodano, grande exportador de café; 

Ricardo Coronel, engenheiro e funcionário dos Engenhos San Antonio; Miguel de Escoto, 

sacerdote católico adepto da Teologia da Libertação e porta-voz de uma organização 

missionária da Igreja Católica norte-americana; Fernando Cardenal, também um sacerdote 

católico ligado à Teologia da Libertação; Ernesto ―Tito‖ Castillo, advogado; Carlos 

Tunnermann, ex-reitor universitário; Arturo Cruz, economista do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID); Casimiro Sotelo, arquiteto; e Carlos Gutiérrez, dentista nicaraguense 

radicado no México (RAMÍREZ, 2011, pp. 121-122). 

A atuação desse grupo foi basilar, uma vez que foi ele quem se tornou o principal 

porta-voz internacional dos insurgentes, além de ser o elo da burguesia com a FSLN. Por 

meio de sua atuação, a união entre a Frente Sandinista e a burguesia dissidente ganhou 

efetivamente contornos concretos cujo objetivo fundamental era o da derrubada da ditadura.  

No mês de julho de 1978 foi constituída uma frente de caráter popular composta 

fundamentamente por trabalhadores, que passou a ser denominada Movimento Povo Unido 

(MPU). A entidade surgiu ligada à Tendência Proletária e à Guerra Popular Prolongada da 

Frente Sandinista e também ao Partido Comunista da Nicarágua (PC de N). Tinha desta 

maneira, um caráter genericamente popular e não apoiava formalmente a aliança com a 

burguesia para a derrubada de Somoza. O movimento funcionou como um lócus da expressão 

da organização das massas para lutarem contra a ditadura somozista e agregarem as camadas 

urbanas desfavorecidas à Revolução liderada pela Frente Sandinista. 

                                                                                                                                                                                     
edição foi lançada em 2011. O livro “Adiós Muchachos: a história da Revolução Sandinista e seus protagonistas” 
(2011), é uma espécie de memória sobre a Revolução. Preocupa-se em abordar aspectos variados do processo 
revolucionário, sobretudo os de caráter mais personalizado, não se detendo às questões conjunturais ou 
estruturais. O seu uso como fonte se justifica por ser um relato personalizado do processo revolucionário e por 
constituir um olhar de dentro da Revolução.Além disso, é uma visão de quem esteve à frente do governo 
revolucionário nos quase dez anos de governo, sem contar os anos de insurreição que precederam o triunfo. 
Desta maneira, a responsabilidade da condução da revolução recai sobre seu próprio governo; logo, é 
importante ver como ele mesmo o interpreta. 
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No dia 19 de agosto de 1978, vinte e cinco guerrilheiros da FSLN se encontraram – 

alguns se conheceram naquele dia – para participarem da ação que desencadearia 

definitivamente a derrubada da ditadura Somozista. Na manhã do dia 22 de Agosto de 1978, 

liderados por Edén Pastora (o comandante ―zero‖), Hugo Torres Jiménez (o comandante 

―um‖) e Dora María Tellez (a comandante ―dois‖), invadiram o Palácio Nacional, o congresso 

nicaraguense, numa ação denominada informalmente de “Operación Chanchera”, referindo-

se ao Palácio Nacional como sendo casa dos chancos, isto é, dos porcos. Oficialmente a 

operação foi batizada de “Operación Muerte al somocismo, Carlos Fonseca Amador". 

Vestidos com fardas da Guarda Nacional, cabelos cortados à semelhança dos soldados 

somozistas, sem as barbas características, com as armas idênticas tomadas em assaltos 

anteriores e divididos em seis grupos, os guerrilheiros invadiram o Palácio. O assalto durou 

aproximadamente 48 horas e fez mais de duas mil pessoas reféns. Entre eles, deputados do 

Partido Liberal, que era o partido governista, e do Partido Conservador, que fazia o papel de 

oposição de fachada, além de membros da burocracia estatal e funcionários do Palácio. 

Embora todos os membros do Congresso fossem importantes, dois eram os principais alvos 

dos sandinistas: Luis Pallais Debayle e José Somoza Abrego, primo-irmão e sobrinho do 

ditador, respectivamente (MÁRQUEZ, 1979, p. 37). 

Com essa ação, a Frente Sandinista visava desestabilizar definitivamente o governo de 

duas formas principais. Primeiro, queria demonstrar que a força militar do regime era 

vulnerável. Segundo, através do cumprimento das exigências, almejava arregimentar mais 

membros para suas fileiras de combate. A FSLN, com a intermediação de três sacerdotes 

católicos, Miguel Obando y Bravo, arcebispo de Managua, Manuel Salazar y Espinosa, bispo 

da cidade de Léon e Leovigildo López Fitoria, bispo de Granada, publica suas exigências 

junto ao governo. Por meio do comunicado, intitulado Operación "Muerte al Somocismo, 

Carlos Fonseca Amador", as exigências da Frente foram expostas: 

1. Amnistía general a todos los prisioneros políticos encarcelados por el somocismo 

en ciudades, poblados, zonas montañosas y en cualesquiera otras partes del país. 2. 

Liberación inmediata de las cárceles de la siguiente lista de prisioneros (adjunta a 

este Parte de Guerra)
10

, los cuales deberán ser enviados en transporte aéreo a los 

                                                           
10

 Junto ao documento das exigências estava anexo outro documento intitulado Parte da Guerra 01, publicado 
de forma separada posteriormente. Nesse documento estavam descritas as ações militares em que a FSLN 
havia sido vitoriosa (FSLN, 10/09/1978). A publicação dessas ações militares tinha como objetivo fundamental 
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siguientes países: Venezuela, Panamá y México. 3. Publicación de todos los medios 

de difusión escritos ("La Prensa", "Novedades", "El Centroamericano ") hablados 

(todas las Radiodifusoras del país en cadena) y en cadena de televisión durante 

todo los días que dure la operación, del presente Parte de Guerra y del comunicado 

que dirige nuestra Dirección Nacional al pueblo de Nicaragua, así como también 

del comunicado sobre "El Nuevo Somocismo". En los medios escritos como La 

Prensa, Novedades, El Centroamericano, los documentos descritos serán impresos 

a ocho columnas, con letra clara y en las primeras páginas de dichos diarios. Los 

medios hablados de Radiodifusión y televisivos deberán leer en voz clara y pausada 

los documentos Sandinistas tres veces al día (6 A.M., 12 meridiano y 6 P.M.) 

durante los días que requiera la operación "Muerte al Somocismo, Carlos Fonseca 

Amador". 4. Ausencia absoluta de Guardias Nacionales o esbirros de civil en un 

perímetro de 300 metros a la redonda de este lugar. El no cumplimiento de este 

punto provocará el ajusticiamiento inmediato de cualesquiera de los rehenes en 

nuestro poder. 5. Aceptar peticiones de FETSALUD de forma inmediata, 

garantizándose a través de decreto, aceptación inmediata de lo pedido por el 

Gremio Hospitalario. 6. El Gobierno Somocista y la Familia Somoza deberán 

entregar al F.S.L.N. la cantidad de 10.000.000 (diez millones) de dólares en la 

forma en que especificaremos a través de los intermediarios que se acuerden entre 

este Comando y el gobierno somocista. Cada paso de la negociación en cuanto a 

este punto deberá hacerse público a través de los medios de difusión del país. Dicho 

dinero deberá ser distribuido según especificaremos más detalladamente a través 

del mediador en los siguientes países: Venezuela, Panamá, México, Cuba, Costa 

Rica y Nicaragua. En el caso de nuestra patria Nicaragua deberá entregarse 

1,000.000 (un millón) de dólares en efectivo al Comando "Rigoberto López Pérez". 

7. Garantías absolutas para una vez finalizada esta operación con el cumplimiento 

de las demandas descritas arriba, este Comando pueda viajar, vía aérea, rumbo a la 

hermana república de Panamá. Las condiciones para el cumplimiento de este punto 

serán dadas a conocer por este Comando a través del intermediario acordado. 

(FSLN, 22/08/1978). 

 

Após três trocas de mensagens com os guerrilheiros, o governo cedeu e acatou as 

exigências dos sandinistas. O documento sandinista foi lido durante duas horas e meia por 

todas as emissoras do país. O governo do Panamá, do general Omar Torrijos, junto com o 

presidente da Venezuela Carlos Andrés Pérez, providenciou dois aviões para a fuga dos 

soldados sandinistas. Os dez milhões de dólares, no entanto, foram reduzidos para quinhentos 

mil. Os sandinistas partiram então rumo ao Panamá. Garcia Marquez (1979) narrou assim a 

saída dos sandinistas do Palácio e o embarque rumo ao Panamá:  

                                                                                                                                                                                     
transmitir a ideia de que a Frente estava sendo bem sucedida em suas investidas contra o regime somozista. 
Isso vinculado nos principais órgãos de informação consignou a ela grande credibilidade. Ainda no mesmo 
documento com as exigências constava o nome de todos os prisioneiros políticos que eram membros da Frente 
Sandinista que deveriam ser libertados. Segundo Gabriel García Máquez (1979) “en realidad, en esa lista se 
habían incluido, con toda intención, veinte presos sandinistas que sin duda habían muerto en las cáceles, 
víctimas de torturas y ejecuciones sumarias, pero que el gobierno se negaba a reconocer” (pp. 43-44). 



40 

 

 

 

 

El jueves, a las 9.30 de la mañana, veinticinco sandinistas, cinco negociadores y 

cuatro rehenes abandonaron el Palacio Nacional con rumbo al aeropuerto. Los 

rehenes eran los más importantes: Luis Pallais Debayle, José Somoza, José Antonio 

Mora y el diputado Eduardo Chamorro. A esa hora, sesenta presos políticos de todo 

el país estaban a bordo de los dos aviones llegados de Panamá, donde todos habían 

de pedir asilo pocas horas después. Sólo faltaban por supuesto, los veinte que nunca 

más se podrían rescatar. Los sandinistas habían puesto como condiciones finales 

que no hubiera militares a la vista ni ninguna clase de tráfico en la ruta del 

aeropuerto. Ninguna de las condiciones se cumplió, porque el gobierno ordenó a la 

Guardia Nacional salir a las calles para impedir cualquier manifestación de 

simpatía popular. Fue un intento vano. Una ovación cerrada acompaño el paso del 

autobús escolar, y las gentes se echaban a la calle para celebrar la victoria, y una 

larga fila de automóviles y motocicletas, cada más numerosa y entusiasta, los siguió 

hasta el aeropuerto. El diputado Eduardo Chamorro se mostró asombrado de 

aquella explosión júbilo popular. El comandante "Uno", que viajaba a su lado, le 

dijo con el buen humor de alivio : "Ya ve, esto es lo único que no se puede comprar 

con plata" (pp. 47-48).  

 

No início de 1979 havia fracassado a proposta de um Diálogo Nacional proposto no 

final de 1977 pelo Arcebisto de Manágua Miguel Obando y Bravo. No final de 1978 o 

Diálogo havia conseguido constituir uma Comissão de Mediação na OEA (Organização dos 

Estados Americanos) formada pelos Estados Unidos, Guatemala e República Dominicana. A 

Comissão propôs a saída de Somoza, mas com a manutenção do partido do ditador, o PLN 

(Partido Liberal Nacionalista), no futuro governo e da Guarda Nacional. Com isso Los Doce, 

o PLI e o PPSC saíram da FAO alegando que isso seria um ―somozismo sem Somoza‖. O 

último esforço da Comissão foi a proposição em outubro de 1978 da realização de um 

plebiscito até o final do ano. A FAO condicionou a aceitação à renúncia de Somoza e que a 

votação tivesse supervisão internacional. No entanto, o pleito não aconteceu e em janeiro de 

1979 ambos os lados rejeitaram a proposta (TORRES & CORAGGIO, 1987, p. 28). 

Em fevereiro de 1979 foi formada a Frente Patriótica Nacional (FPN) composta pelo 

MPU, Los Doce, PC de N, PLI, PPSC e uma fração da CTN. A constituição desse grupo 

separado da FAO é importante para compreender como a FSLN conseguiu constituir-se como 

força primária do processo revolucionário. Essa divisão enfraqueceu a burguesia dissidente 

que estava mais ou menos homogeneamente representada dentro da FAO, mas com a criação 

da FPN ocorreu uma divisão em seu interior, possibilitanto a emergência definitiva da Frente 

Sandinista como organização partidária com força suficiente para hegemonizar o processo.   
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Em dezembro de 1978, as tendências da FSLN comunicaram que entraram em acordo. 

Juntas, as três tendências lançaram em março de 1979 um comunicado convocando a 

solidariedade internacional para ajudar e compreender do processo revolucionário que estava 

em curso. O comunidado tinha o objetivo de explicar e justificar do ponto de vista da Frente 

Sandinista a guerra que estava em curso e com isso, dar sua versão dos conflitos e dos 

levantes populares e guerrilheiros que estavam nesse momento se dissiminado no interior do 

país. As notícias que eram vinculadas internacionalmente eram em sua maioria a partir do que 

era divuldado pelo governo. E na versão oficial tratava-se de uma guerra civil comandada por 

guerrilheiros rurais que seria abafada pelo governo. Deste modo, o comunicado buscava a 

solidariedade internacional para que houvesse de fato uma atenção maior para o processo 

revolucionário em andamento. Conforme o texto:  

Es de vital importancia para quienes desde el extranjero promueven la solidaridad 

internacional con nuestro pueblo, tomar nota del rumbo que copio la revolución 

nicaragüense en estos últimos meses de lucha, explicar como llegamos a la 

insurrección de septiembre y como a partir de este momento se alteran 

sustancialmente las relaciones de fuerzas entre clases. Tenemos que señalar al 

mundo que el fenómeno insurreccional y el carácter popular que se le imprime es 

producto tanto de las actividades militares del FSLN, que señalaron la vía 

adecuada para el derrocamiento de la dictadura, como de una intensa actividad de 

propaganda y agitación, de mítines, huelgas y barricadas, que venían gestándose y 

nutriéndose en un ambiente de empobrecimiento y de represión contra las masas, y 

cómo estas en su practica cotidiana van a ir descubriendo y asimilando la 

necesidad del enfrentamiento con la dictadura, hasta llevar al mas alto grado los 

actuales, niveles de permanente insurrección en que vive nuestro Pueblo (FSLN, 

1979, p. 115). 

 

O título do comunicado “Nicaragua: la lucha popular contra la dictadura” buscava 

demonstrar que a luta revolucionária era de caráter popular e que compreendia quase a 

totalidade do povo nicaraguense contra a ditatura somozista. A partir desta perspectiva o 

documento também buscava constituir um aspecto diverso do que, na própria concepção do 

texto, era vinculado na imprensa internacional de que na Nicarágua estava ocorrendo uma 

guerra civil: “La lucha no es, como interesadamente afirman los medios de comunicación, 

una guerra civil en el estricto sentido de la palabra. Se trata de una guerra del pueblo todo 

contra la dictadura más antigua y una de las más crueles sostenidas por el imperialismo” [...] 

(FSLN, 1979, p.105). 
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No mesmo comunicado, a Frente Sandinista acusava os Estados Unidos de serem os 

principais responsáveis por sustentar a ditadura da Família Somoza na Nicarágua assim, como 

em outros países latino-americanos. Por isso, a transição negociada que era proposta pelo 

governo norte-americano coligado com a burguesia, especialmente a vinculada ao mercado 

internacional, não deveria ser aceita, uma vez que a mediação proposta para a solução da 

guerra revolucionária era apenas um eufemismo para intervir e cessar os levantes 

revolucionários: “Pois así ocurrió muchas veces en nuestra América. Reacuérdese Santo 

Domingo. „Mediación‟ fue también el ataque yanqui contra Sandino, y la intervención 

norteamericana en Cuba. Por eso el Frente Sandinista cierra filas y une todos sus recursos”. 

(FSLN, 1979, p. 105).   

 Com o triunfo a vista faltava, no entanto, decidir acerca da composição do governo 

após a eventual vitória da aliança heteregônea que havia sido formada em nome da vitória 

contra a Ditadura. Reunidos em San José, na Costa Rica, no mês de junho de 1979, a aliança 

anunciou a formação de um governo revolucionário provisório composto de cinco membros, 

dos quais três eram da FSLN: Daniel Ortega, Moisés Hassán, líder do Movimento Povo 

Unido (MPU) que defendia a não aliança com a burguesia e fazia parte da Tendência 

Proletária, e Sérgio Ramírez, também membro dos “Los Doce”; e dois da burguesia: o 

milionário Alfonso Robelo e Violeta Chamorro, viúva de Joaquín Chamorro.  

Essa composição foi um campo de intensas disputas, pois havia dois polos distintos 

objetivando hegemonizar o processo. De um lado, a burguesia que não queria a radicalização 

da revolução; de outro, as massas camponesas e operárias urbanas filiadas à FSLN, com as 

perspectiva de dar vazão às demandas sociais, isto é, transformar o movimento em uma 

revolução que não apenas efetuasse a troca do poder político. Nesse momento, é gestada a 

necessidade de uma coalização revolucionária de caráter popular para a condução do governo 

pós-triunfo. Segundo Sergio Ramírez (2011), na reunião de 1977 o Grupo dos Doce não 

cogitava um governo chefiado pela FSLN, mas havia decidido que Felipe Mántica seria o 

presidente após o eventual triunfo (p. 123).  

Quando, no dia 19 de julho de 1979, os guerrilheiros entraram marchando em 

Manágua, a esmagadora maioria da população os saudava de maneira entusiasmada. A nova 
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junta de governo levado ―ao poder não por meio de eleições, mas por uma insurreição 

popular, tinha  uma legitimidade maior do que qualquer outro governo da América Central‖ 

(ZIMMERMANN, 2006. p. 93). 

Diante desse cenário, quando a FSLN triunfou ela carregava sobre os seus ombros 

uma gama heterogênea de projetos. O seu triunfo foi resultado de alianças com as mais 

variadas orientações políticas e de classe, corroborando o caráter diverso da própria Frente 

Sandinista, cujo interior não era homogêneo, mas comportava diversas tendências políticas. 

Essa heterogeneidade configura o processo de luta contra o regime somozista e de 

escamoteamento da ditadura e, desse momento em diante, delegará o caráter da condução do 

governo revolucionário sandinista. 

A condução desse modelo – de base popular heterogênea – de enfrentamento e 

derrocada do governo somozista possibilitou uma ampliação do processo revolucionário para 

além das mudanças políticas estruturais, passando a congregar em sua base constitutiva 

revolucionária uma dimensão de profundas transformações sociais. Neste sentido, a tarefa do 

governo revolucionário, após a liquidação do regime de Somoza implicava, primeiro, em 

construir um poder de novo tipo com ampla participação popular e, segundo, em romper com 

o elo institucional que reproduzia e expressava a dominação norte-americana e que 

assegurava um governo altamente elitizado com uma concentração plena de poder político e 

econômico (VILAS, 1986, pp. 91-97). 

Essas duas questões levantaram duas problemáticas com as quais a FSLN teve de lidar 

a partir de julho de 1979, que confeccionaram o caráter da Revolução Sandinista: a natureza 

do modelo político-econômico da Revolução – democrático-popular e de economia mista – e 

o problema nacional, ou seja, a autonomia política ou a soberania nacional em relação aos 

Estados Unidos.  

A herança deixada pela ditadura somozista exigia do governo do revolucionário 

liderado pelos sandinista uma resposta imediata em termos de mudanças e de transformações. 

As primeiras medidas foram no âmbito de transformar a estrutura e a natureza administrativa 

do Estado Nicaraguense, pois a Revolução recebeu como herança a estrutura de um Estado de 
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caráter autocrático burguês
11

, na forma de uma ditadura repressiva. Respaldando o caráter 

heterogêneo, a Revolução Sandinista conduziu o processo e o projeto da transformação 

revolucionária, neste primeiro momento, mediante a criação de um Estado democrático-

popular
12

 revolucionário congregando variadas expressões políticas e de classe. Neste sentido, 

ainda que a Frente Sandinista fosse a principal força política da revolução ela não detinha a 

hegemonia revolucionária. 

O bloco no poder que sustentava o somozismo compunha-se da grande burguesia 

nicaraguense, da Guarda Nacional e da tecnocracia vinculada ao aparato estatal e das 

                                                           
11

 Analisando o caráter das estruturas de poder vigentes nos países dependentes da América Latina, Florestan 
Fernandes afirma: “Uma das questões refere-se às tendências autocráticas ou autoritárias do 
superprivlegiamento das posições de classe ‘altas’ e ‘médias’. A sociedade de classes repousa em um sistema 
de poder relativamente aberto e democrático (pelo qual se organiza e se perpetua a dominação burguesa). 
Todavia, se as classes dominantes aceitam a ordem social competitiva em vários pontos, exceto naqueles nos 
quais suas vantagens relativas poderiam ser real ou supostamente “prejudicadas”, tendem a solapar e a 
bloquear, sistematicamente, o funcionamento do sistema de poder, que deveria ser relativamente aberto e 
democrático. Essa é a regra na América Latina. (...) O que interessa pôr em evidência é que existe uma 
completa incompatibilidade entre o superprivilegiamento de classe, como fator de diferenciação social e de 
estabilidade nas relações de poder entre as classes, e a adoção de sistemas políticos constitucionais e 
representativos. (...) O que é importante neste quadro geral é a tendência predominante a preservar o 
superprivilegiamento de classe, apesar (ou através) da constante reformulação constitucional das relações 
autocráicas e autoritárias” (FERNANDES, 1975, pp. 104-105).  
12

 O conceito de democracia popular foi criado originalmente para caraterizar os regimes políticos dos países 
da Europa Oriental após sua libertação do domínio nazista. O conceito designa regimes de caráter antifascista, 
antiimperialista e antifeudal sob direção política operária e camponesa, mas com a participação das classes 
burguesas no governo e a presença da propriedade privada e do mercado, apesar da reforma agrária e da 
estatização de determinados setores econômicos, configurando uma economia mista (INSTITUTO MAURICIO 
GRABOIS, 2014). Na América Latina o conceito de democracia popular passou a designar a partir dos anos 70 
governos e projetos políticos defendidos por partidos de esquerda, de caráter antiimperialista, antimonopolista 
e antilatifundiário, baseados na ascensão política das classes trabalhadoras ao governo numa situação de 
convivência política com a propriedade privada e as forças burguesas e voltados para a realização de reformas 
estruturais no capitalismo dependente, com vistas à criação de condições favoráveis à transição socialista. 
Desta forma, na Nicarágua o projeto revolucionário foi constituído sob a égide da Unidade Nacional, portanto 
com participação de variadas classes sociais em sua condução. No entanto, a perspectiva era de construir um 
processo revolucionário em cujo decorrer se assegurasse a hegemonia popular. Segundo Carlos M. Vilas (1986), 
“a unidade nacional foi constituída a partir de um princípio de classe: a hegemonia popular, expressada 
politicamente através do papel condutor da FSLN. Convoca um amplo espectro de classes, grupos e frações, 
porém os convoca a um projeto revolucionário, democrático, popular, anti-imperialista, no qual a unidade é 
visualizada como o requisito para o avanço da revolução nos termos de aprofundamento da hegemonia 
popular. Consequentemente, a burguesia ingressa na unidade nacional como classe politicamente subordinada 
a um bloco hegemônico de forças populares com condução sandinista. E também ingressa como classe 
desarmada: a liquidação da Guarda Nacional e a criação do Exército Popular Sandinista sobre a base dos 
combatentes da FSLN – e posteriormente a integração das Milícias Populares Sandinistas – significaram a 
desapropriação do poder militar de classe e a constituição de um novo poder armado, expressão do projeto 
revolucionário” (p. 97).  (Para o debate sobre o projeto demcorático-popular no Brasil ver MACIEL, 2012, pp. 
282- 287 e IASI, 2006, pp. 412-442). 
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empresas industriais ou financeiras que, por sua vez, estavam atreladas ao capital 

internacional, sobretudo norte-americano. A grande burguesia e o poder econômico 

nicaraguense na década de 1970 concentravam-se em volta de três grandes grupos 

econômicos: do BANIC (Banco Nicaraguense de Indústria e Comércio), composto por 

grandes produtores de algodão, por industriais e comerciantes subordinados economicamente 

aos gigantes financeiros norte-americanos: o Chase Manhattan Bank, o Morgan Guaranty 

Trust e Multibank and Trust Co; do BANAMERICA (Banco da América), que aglutinava 

pecuaristas, comerciantes, produtores de açúcar e bebidas alcoólicas (burgueses da região de 

Granada, principalmente). Este banco, por sua vez, estava subordinado aos bancos Wells 

Fargo Bank e ao First National Bank of Boston, também norte-americanos; por último, o 

grupo econômico ligado diretamente à Família Somoza, que era proprietária de um grande 

conglomerado de empresas e constituía-se como o grupo econômico mais poderoso do país. À 

sombra do poder estatal do Banco Nacional, do Banco de Centroamérica e vinculados à 

produção industrial, a produção agrícola, aos meios de comunicação, aos transportes aéreos e 

marítimos, à mineração e ao ramo imobiliários, entre outros segmentos econômicos, os 

Somozas construíram uma fortuna estimada, em meados de 1974, no valor de 400 milhões de 

dólares
13

 e quando a ditadura caiu em cerca de 600 milhões (ROMÁN, 1985, pp. 186-201; 

PORTOCARRERO, 1990, pp. 239-270; ROUQUIÉ, 1984, p.189). 

 A Guarda Nacional, por sua vez, cumpria papel fundamental na manutenção do 

regime, pois diante de uma relativa fragilidade da manipulação ideológica à repressão violenta 

cumpria a função de manter os grupos populares desorganizados e com pouca possibilidade 

de mobilização autônoma, ou fora do âmbito legal, que era absolutamente restrito. Além 

                                                           
13

As empresas do clã Somoza atuavam em seguimentos diversos. Construção Civil, vestuário, metais, 
agricultura, pecuária, comércio, turismo nacional e internacional, hotéis exportações e importações, aviação, 
setor financeiro, aviação etc. A fortuna do Clã compreendia mais do que a quinta parte das terras de cultivadas 
do país. Os Somozas possuíam as 26 maiores companhias industriais da nação e interesses em outras 120. 
Segundo Jaime Wheelock Román (1985, p. 196), em 1975 constava no registro público que o presidente 
Anastasio Somoza Debayle era sócio de mais de 500 empresas na Nicarágua.  Eram proprietários, além disso, 
das oito maiores plantações de cana-de-açúcar e de várias refinarias o que lhes possibilitavam serem os 
maiores produtores de açúcar e a deterem o monopólio da produção de álcool. Monopolizava também a 
produção do leite pasteurizado, além de controlarem, em parte, a produção da banana, da carne, do sal e do 
óleo vegetal. O banco da família também atuava no setor imobialirio. “Os Somozas, para os quais nada dava 
pouco lucro, também eram os representantes em seu feudo da Mercedez Benz e outras marcas européias de 
automóveis, além de possuírem a única companhia aérea nacional (LANICA), as companhias de transporte 
marítimo, e terem grandes participações na indústria têxtil e na de cimento” (ROUQUIÉ, 1984, p.189).  
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disso, garantia os interesses econômicos e políticos dos somozas em eventuais disputas com 

os demais grupos econômicos.  Os tecnocratas, por sua vez, assumiam o papel operativo no 

aparelho estatal e na dinâmica administrativa do setor privado.  

Para Jaime Wheelock Román (1985), a burguesia nicaraguense, sobretudo a que era 

ligada ao setor agrário-exportador, estava quase que totalmente subordinada ao capital norte-

americano. Essa burguesia mantinha uma relação de dependência dos Estados Unidos. Essa 

dependência ao longo do tempo não foi apenas financeira, mas também da intervenção 

armada e diplomática. Nesse sentido, a dependência financeira é penhorada pela ação da 

intervenção ditatorial. A ideia fundamental é que a burguesia estava submissa aos ditames do 

interesse imperialista norte-americano. O referido autor escreve acerca dos grupos 

econômicos em torno dos quais a burguesia se concentrava: 

Lo que debe quedar claro después de todo, es que estas agrupaciones, pese a ser en 

sí mismas formas superiores de  organización económica de la burguesía, no están 

expresando ninguna madurez en su desarollo sino todo lo contrario: el 

agravamento de la dependência local respecto al imperialismo por el mismo hecho 

de representar estas estructuras económicas locales, un mecanismo más organizado 

y eficiente para consolidar la dominación norte-americana. Bien podría 

caracterizarse a la burguesía como simple clase intermediaria del imperialismo, 

como burguesía consular. Este “desvalimento” no es um factor para sensibilizar o 

atenuar el carácter explotador interno de la burguesia nicaraguense, antes bien, su 

caráter supeditado y la necesidad de acrecentar a la porción de ganancia que le 

permite su verdadero dueño, agudiza la extensión y la intensidade de la explotación 

que ejerce sobre la clase trabajadora (ROMÁN, 1985, p. 168). 

 

A aliança da FSLN não era uma simples opção, mas um condicionante histórico e 

social. Ou seja, as condições históricas específicas da Nicarágua, principalmente as suas 

características sociais, implicaram uma composição revolucionária não homogênea, no 

sentido político, econômico e de classe. Do ponto de vista dos sandinistas, por um lado, a 

aliança com a burguesia dissidente do somozismo era a única possibilidade real de concretizar 

a revolução. Para a burguesia descontente com o regime dos Somozas, por outro lado, os 

sandinistas era o canal necessário e imprescindível para a derrubada da ditadura, pois a FSLN 

era uma organização estruturada e de amplo apoio popular na segunda metade da década de 

1970. Portanto, esta agregava em sua base constitutiva o apoio e a força necessários para que 
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o levante tivesse capacidade de derrotar o atraso e empreender um regime de novo tipo: 

moderno e nacional.  

Essa burguesia dissidente
14

, também chamada ―burguesia patriótica‖
 15

, tinha seus 

interesses prejudicados pelo somozismo por duas razões principais: 1) o controle quase 

absoluto de boa parte da economia por parte da família Somoza impedia o processo de 

expansão capitalista ou de modernização das atividades econômicas. Esse controle acirrava as 

disputas entre os grupos econômicos: quando os interesses capitalistas dos Somozas eram 

ameaçados por outros grupos econômicos, a Guarda Nacional intervia e garantia o interesse 

somozista mediante a força; 2) os interesses do Estado estavam subservientes em demasia aos 

interesses norte-americanos. Isso implicava atender os interesses estrangeiros em detrimento 

dos interesses da ―burguesia patriótica‖ (BAUMEISTER, 1990, pp. 256-259; 

PORTOCARRERO, 1990). 

Neste sentido a burguesia via na Revolução a possibilidade de empreender um 

processo de modernização e concatenação com o capital global. E de fato essa burguesia 

manteve durante a década de 1980 uma relação estreita com os Estados Unidos, que visava do 

                                                           
14

 A burguesia dissidente estava vinculada, sobretudo ao capital agropecuário, especialmente o cafeeiro e o 
algodoeiro vinculados a UPANIC - União de Produtores Agropecuários da Nicarágua e subordinada 
financeiramente ao BANIC. Além do setor agropecuário havia a burguesia ligada ao setor de mídia impressa, 
cuja figura principal era Pedro Joaquin Chamorro do jornal La Prensa.  À compunha ainda o pequeno capital 
urbano ligado a pequena indústria produtora de bens de consumo, pequenos comerciantes e  grande parte do 
setor de serviços. Expressão organizativa interna dessa faixa burguesa era a COSIP, que posteriormente para a 
ser denominada de COSEP – Conselho Superior da Empresa Privada (MOLERO, 1988, pp. 15-18).  
15

 Optamos por utilizar a terminologia “burguesia patriótica” para nos referirmos à ala burguesa dissidente da 
ditadura somozista que se aliou à Frente Sandinista no processo revolucionário. Essa designação foi utilizada 
pelo governo sandinista, e atualmente diversos analistas do processo revolucionário nicaraguense, como Carlos 
M. Vilas (1986 e 1986b) Eduardo Baumeister (1990), Amaru Portocarrero (1990) a utilizam para caracterizar a 
ala da burguesia que aderiu à Revolução.  A perspectiva do conceito é apenas enfatizar o caráter da aliança 
com a Frente Sandinista dessa ala burguesa em contraste com a parte da burguesia que não aderiu à 
Revolução. Desta forma, não faz referência ao fato de a burguesia ser nacionalista ou patriótica no sentido 
político comum, isto é, de defender os interesses da nação acima dos interesses capitalistas ou de reprodução 
de capital. Isso faz parte do imaginário ou da ideologia sandinista de proclamar que a Revolução de 1979 foi 
antes de tudo uma revolução nacionalista e que, portanto, defendia os interesses da pátria, diferentemente de 
Somoza, que era subserviente aos interesses dos Estados Unidos. Recuperando-se o pensamento de Sandinino 
Sergio Ramírez em discurso de outubro de 1983, pode-se observar que ele enfatiza o caráter de defesa da 
soberania nacional frente ao imperialismo norte-americano: “la tesis sandinista de la defensa de la soberania, 
que Sandino esgrime como su principal bandera frente la ocupación norteamericana, no pierde vigencia en 
Nicaragua en la medida en que esta contradicción permanece” (RAMÍREZ, 1983, p. 18). Em contraposição à 
“burguesia patriótica” estava a “burguesia vende-pátria”, ou seja, a ala burguesa que fez oposição ao governo 
sandinista e, assim estava identificada com a Contrarrevolução (TORRES & CORAGGIO, 1987, p. 65).  
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ponto de vista econômico, conectar o país ao sistema do capital mundializado. Segundo 

Willian I. Robinson (1997), sociólogo estadunidense especializado em assuntos políticos e 

econômicos centro-americanos e que foi correspondente sandinista em Washington
16

,  

estas fracciones, perfectamente distinguibles de los capitalistas Somocistas 

compinches, se mantuvieron ligadas al mercado capitalista mundial durante el 

período sandinista, sustituyendo cada vez más, al estado como el intermediario 

principal entre Nicaragua y esos mercados, y desarrollaron vínculos con las 

emergentes fracciones transnacionales dirigidas por los Estados Unidos. Actuaron 

como puntos de acceso para la penetración transnacional de los Estados Unidos, 

incluyendo una capacidad estructural para imponer políticas sobre el estado 

sandinista, tales como la agroindustria privada y subsidios industriales [...] (p.206). 

 

A FSLN, que era composta por estudantes, camponeses, artesãos, pessoas com ofícios 

definidos (mecânicos, carpinteiros, sapateiros, encanadores, etc.), ambulantes, diaristas, 

pequenos agricultores, desempregados, entre outros
17

, ganhou respaldo de parte da burguesia 

dissidente a partir da segunda metade da década de 1970, especialmente depois de 1977, 

quando o acirramento das contradições entre a ditadura somozista e o bloco no poder que 

configuravam e sustentavam o Estado ditatorial provocou um rompimento definitivo. No 

entanto, a aliança da burguesia com os sandinistas se efetivará apenas quando a estratégia 

burguesa – negociada até o último momento – de derrubada do somozismo fracassa. 

Essas contradições entre a burguesia dissidente e a ditadura somozista são produto da 

dinâmica de classe e do processo da expansão capitalista ocorrida na Nicarágua a partir da 

década de 1950, e ganharam contornos mais agudos depois do terremoto de 1972, que arrasou 

Manágua. A expansão capitalista ocorrida nesse período amortizou os conflitos sociais, o que 

deu novo fôlego ao regime ditatorial. Com a diminuição desse crescimento, os conflitos 

aumentaram, sobretudo entre as elites econômicas. A enorme participação familiar na 

condução do regime, com certas restrições à participação da burguesia nativa no processo de 

                                                           
16

 Segundo Jack Colhoum (1994, p. 56) Willian I. Robinson foi correspondente da sucursal sandinista a Agência 
de Notícias da Nicarágua entre 1989 e 1990.  
17

 A composição do sujeito social da FSLN, à época da insurreição em 1979, estruturava-se da seguinte forma: 
estudantes: 29%; pessoas com ofício (artesãos, oficinistas, fornecedores de comida, passadeiras, 
transportadores, mecânicos, carpinteiros, sapateiros, reparadores, etc.): 22%; operários e diaristas: 16%; 
empregados de escritórios e empregados em geral: 16%; técnicos, profissionais, professores de primeiro e 
segundo graus: 7%; pequenos empresários, vendedores ambulantes e pequenos comerciantes: 5%; 
camponeses e agricultores: 4,5% e outros: 0,5% (VILAS, 1986, p. 71). 
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condução da economia e da política nicaraguense durante a ditadura, criou uma fissura 

vertical entre o governo e essa parcela da sociedade que se tornou inconciliável no final da 

década de 1970 (MOLERO, 1988, pp. 15-20)
18

.   

O processo de modernização capitalista empreendido a partir dos anos 1950, que 

produziu um surto de crescimento econômico
19

, não significou a consolidação de uma 

sociedade civil, mesmo nos meandros burgueses. A condução do Estado ficava a cargo 

exclusivo do Partido Liberal Nacionalista, que coligado com a Guarda Nacional, garantia a 

manutenção da ordem dentro da lógica ditatorial. A rede administrativa nacional ou local 

estava submetida coerentemente à repressão do clã somozista (BAUSMEISTER, 1990, pp. 

256-259).  

A ausência de elementos ou de mecanismos democráticos típicos do domínio burguês 

somado ―[à] subsistência prolongada de fórmulas arcaicas e despóticas levaram a uma 

debilitação crônica da vida pública enquanto espaço de homogeneização da diversidade e 

expressão legal dos conflitos sociais‖ (RODRIGUES, 1996, p. 368). Desta maneira, formou-

se uma sociedade civil
20

 débil, politicamente frágil que conjugada com uma ausente estrutura 

organizacional da classe trabalhadora, tanto urbana como rural, consignou atitudes de apatia 

partidária, ideológica e mesmo eleitoral da sociedade nicaraguense diante da ditadura.  

                                                           
18

 O trabalho "Nicaragua Sandinista: del sueño a la realidade (1979-1988)” de María Molero procura analisar o 
processo de emergência da crise do somozismo e da ascensão dos levantes revolucionários cuja principal 
organização foi a FSLN. A autora se debruça sobre a gestão sandinista e verifica como o entusiasmo dos 
primeiros momentos revolucionários em que as alianças e o apoio quase generalizado conduzem a uma 
maneira singular de governar, onde as contradições de classe parecem ser abandonadas ou amenizadas em 
nome da transformação da realidade herdada da ditatura somozista. Entretanto, poucos anos após o triunfo 
revolucionário as contradições se acentuaram e se tornaram insuperáveis. Ao se somar a intervenção norte-
americana que se aliou à Contrarrevolução armada, a realidade se tornou amarga para a Revolução Sandinista, 
fazendo com que o sonho se tornasse um pesadelo calcado na realidade das contradições da própria revolução. 
19

 No primeiro quinquênio da década de 1950, a taxa de crescimento econômico médio foi de 9%, sendo 
reduzida para 2,5% na segunda metade da década. Durante a década de 60, a taxa média foi de 6,97% e de 
1971 a 1977 a média foi de 6% (BCN, 2009, p. 03; CRUZ-SEQUEIRA, 2005, p. 06). 
20

 Com base em Antonio Gramsci definimos a sociedade civil como o conjunto dos aparelhos privados de 
hegemonia, criados e desenvolvidos pelas classes sociais com vistas à obtenção de consenso e à organização de 
sua dominação política e social de modo “voluntário” e autônomo em relação ao Estado em sentido estrito. Por 
isto, os aparelhos privados de hegemonia são distintos, enquanto tais, dos aparelhos estatais (sociedade 
política), apesar de a eles ligados no processo geral de estabelecimento do poder de classe. A unidade entre 
sociedade civil e sociedade política foi definida por Gramsci com o conceito de Estado integral (GRAMSCI, 2000, 
pp. 253-254; 257). 
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A ausência de uma classe burguesa nacionalista que fosse capaz de conduzir o 

processo de derrubada da ditadura – posto que era submissa e subserviente ao capital 

internacional dentro da lógica do capitalismo dependente – mediante  uma revolução burguesa 

democrática nacional, que operasse a transição para a ordem social competitiva dificultou a 

constituição de uma sociedade civil burguesa dentro de uma perspectiva democrática. Na 

Nicarágua não ocorreu, assim, o desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais 

dentro dos meandros da lógica burguesa, que fosse capaz de levar a cabo a transição para uma 

sociedade democrática burguesa clássica dotada de distinção clara de classe.  Dessa maneira, 

a revolução que triunfou em 1979 fez com que o processo da disputa pela construção de uma 

nova ordem se concentrasse não entre os agentes produtivos – burgueses e trabalhadores – 

mas em um embate da parcela da sociedade alijada do Estado – burgueses, camponeses e 

trabalhadores urbanos – contra os donos do poder, ou seja, o clã Somoza e o agente 

internacional, os Estados Unidos. É no resultado desse rompimento que o discurso sandinista 

encontra ressonância, isto é, é com a burguesia dissidente que FSLN arregimenta uma aliança 

que possibilitou a derrubada da ditatura. 

Assim, diante de uma autocracia burguesa que se confundia em grande medida com os 

interesses familiares somozistas, a FSLN representava a organização capaz de levar a cabo o 

projeto de desvelar e derrotar a ditatura e operar a transição para um Estado democrático-

nacional e moderno. Desta forma, a Frente Sandinista operou como um partido revolucionário 

capaz de condensar as mais variadas contradições, dentro de uma lógica orgânica, tendo em 

vista dar vazão e eficácia operativa ao protesto das massas e da ação popular direta. Assim, 

ela foi capaz de levar o povo ao triunfo por ser uma organização estruturada com quase duas 

décadas de experiência de luta. Assim sendo, quando a partir da segunda metade da década de 

1970 as massas tomaram as ruas, a FSLN já estava lá e foi capaz de canalizar o dinamismo 

dos levantes populares e conduzi-los ao triunfo insurrecional (VILAS, 1986, pp. 59-90).   

A incorporação, mesmo que tardia, da burguesia dissidente e da classe média e de 

outras categorias sociais no final dos anos 1970 à FSLN demonstra a capacidade dessa 

organização de  absorver os mais variados projetos e de ser capaz de se transfigurar e deste 

modo significar a possibilidade de superação da ditadura e da confecção de um novo modelo 

de sociedade, bem como evidencia sua posição de vanguarda revolucionária. Permite-nos 
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compreender, por meio disso, que para as massas pobres, tanto as das cidades como as das 

zonas rurais, que se incorporaram a Frente Sandinista a posição revolucionária da mesma, era 

a possibilidade do fim da exploração social, da opressão política e, além disso, a garantia de 

participação da vida política; e para a burguesia e para a classe media urbana significava, por 

ser um movimento com o apoio quase unânime da população, a oportunidade última de 

romper com os desmandos de uma ditatura personalizada e submissa aos interesses norte-

americanos, que impetravam sua vontade de maneira violenta e despótica.  

Neste sentido, mesmo a configuração de ―inimigo ideal‖, como fora Somoza, tanto 

para as massas como para a burguesia devido à exploração social, a opressão política, o 

alienamento ao poder, a corrupção generalizada ou a miséria aguda, condições que 

caracterizam o regime somozista, não foram suficientes por si mesmas para construir um 

projeto de ruptura com o regime político.  A FSLN se apresenta como uma organização 

orgânica que pode superar esse regime ao apresentar a contradição democracia vs. ditadura 

como bandeira fundamental da luta revolucionária. O decodificar dessa contradição torna-se: 

sandinismo igual a democracia; somozismo igual a opressão. Isso contribui decisivamente 

para que conflua, sob a tutela da FSLN, a luta de toda a sociedade alijada de condições do 

poder e de participação política pelo regime somozista (VILAS, 1986, pp. 84-90). 

A ideia fundamental é que o triunfo da Revolução Sandinista em 1979 ocorreu como 

resultado: 1) da precipitação da crise da autocracia somozista, impetrada pela contradição dos 

interesses da ditadura com a ―burguesia patriótica‖. Neste sentido, a crise da autocracia 

permitiu o surgimento de levantes de massas, tendo em vista que uma parcela dos 

participantes do poder político e econômico foram alijados, isto é, a burguesia dissidente. 

Nesse sentido, a ―burguesia patriótica‖ se configurou como um agrupamento em que os 

levantes populares encontraram ressonância o que potencializou a força revolucionária das 

massas populares, cuja organização principal era a Frente Sandinista; 2)  da adesão maciça do 

povo advindo das mais variadas posições ideológicas, políticas ou de classes, configurando 

um sujeito social revolucionário heterogêneo; 3) da longevidade do processo de luta que 

produziu um amadurecimento dos revolucionários e assegurou uma estratégia de luta capaz de 

derrubar militarmente a ditadura. Neste sentido, ainda que o processo da luta insurrecional 

tenha-se agudizado a partir da segunda metade da década de 1970, sobretudo a partir de 1977, 
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com adesão maciça das massas urbanas ao processo revolucionário e com a intensificação das 

ações militares sandinistas foi a longevidade da luta insurrecional que garantiu a ―qualidade‖ 

da luta; 4) e do fato de a força da revolução não ter estado na capacidade estrita de 

organização militar, mas no apoio consistente do povo à revolução e à ação militar  dos 

revolucionários (VILAS, 1986; BAUSMEISTER, 1990; BALTODANO, 2011). 

 

1.3. Os revolucionários no poder e a Unidade Nacional (1979-1980) 

 1.3.1. A constituição da Unidade Nacional  

 

O novo governo, denominado de Junta de Governo de Reconstrução Nacional 

(JGRN), iniciou o processo de efetivação de seu projeto revolucionário transformando a 

estrutura do Estado Nicaraguense. Pelo caráter de aliança que levou ao triunfo e da própria 

composição da junta governamental, a perspectiva era construir um Estado Democrático. O 

período que vai do triunfo revolucionário, em 1979, até as eleições de novembro de 1984, foi 

comandado pela JGRN, que passará por diversas alterações, tanto na composição executiva 

quanto no Conselho de Estado.  

No período que se estendeu do triunfo até final do ano seguinte, caracterizado pelo 

governo da Unidade Nacional, em que as tomadas de decisões passavam pelo crivo da Junta e 

do Conselho de Estado, a correlação de forças e a disputa político-ideológica foram intensas. 

Como já dito, a JGRN e o Conselho de Estado eram formados por membros de segmentos 

diversos, configurando assim um caráter não homogêneo dentro da estrutura administrativa e 

legislativa. Sua composição heterogênea na gestão desse período da revolução significou não 

apenas a participação popular, mas a garantia de um lugar para a burguesia no processo de 

condução do governo revolucionário. 

O Programa de Governo (JGRN: Prog. de Gobierno, 1979) da Junta de Reconstrução 

Nacional, sob a égide da Unidade Nacional, caracterizava-se sob o prisma da criação de um 

consenso nacional estratégico antissomozista fundamentado em três pilares: o pluralismo 
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político (Unidade Nacional), a economia mista e o não alinhamento em política exterior. 

Neste sentido, o governo revolucionário garantia a participação popular e da burguesia no 

aparelho administrativo, bem como assegurava os ganhos econômicos da burguesia e não 

entrava em choque direto com os Estados Unidos. 

O Programa que fora elaborado no início de 1979 visava construir um Estado de novo 

tipo, sob a insígnia da Unidade Nacional. Politicamente, preconizava criar um regime 

democrático com ampla participação popular cuja função executiva era de responsabilidade 

dos cincos membros da JGRN, enquanto o legislativo ficaria a cargo de um Conselho de 

Estado composto por 33 membros, dos quais seis seriam da FSLN, doze da Frente Patriótica 

Nacional (FPN – também denominada Frente Patriótica da Revolução [FPR]), sete da Frente 

Amplio Opositor (FAO), seis do Conselho Superior da Empresa Privada (COSEP), um da 

Universidade Nacional Autônoma Nicarágua e um da associação nacional do clero
21

. Aqui já 

surge uma polarização que dimensionará a esfera da disputa política na Nicarágua 

revolucionária: de um lado, o grupo que controlava a Revolução, hegemonizado pela FSLN e 

que agregava a Frente Patriótica Nacional e, de outro, a oposição a esse domínio, liderado 

pela FAO, que a partir de 1981 terá a CDN (Coordenadora Democrática Nicaraguense) como 

a principal força política.  

Do ponto de vista econômico, o Programa visava reconstruir o país a partir da 

reativação da economia através dos setores chaves: agricultura e pecuária, sistema financeiro, 

comércio exterior ―y las condiciones de vida en los sectores rural y urbano” (JGRN: Prog. de 

Gobierno, 1979). Também visava reduzir o desequilíbrio das transações comerciais externas e 

                                                           
21 Compunham a Frente Patriótica Nacional (FPN), com 12 membros: MPU: 6; Partido Liberal Independente 

(PLI): 1; Los Doce: 1; Partido  Popular Social Cristão (PPSC): 1; Central de Trabalhadores da Nicarágua (CTN): 1; 
Frente Obrero: 1; e Sindicato de Radio-periodistas: 1. Integravam a Frente Amplio Opositor (FAO), com sete 
membros: Partido Conservador Democrático (PCD): 1; Partido Social Cristão Nicaraguense (PSCN): 1; 
Movimento Democrático Nicaraguense (MDN): 1; MLC: 1; Partido Socialista Nicaraguense (PSN): 1; 
Confederação Geral de Trabalho Independente (CGTI): 1; e Confederação da Unidade Sindical (CUS): 1. A COSEP 
era composta por seis membros com a seguinte disposição: Instituto Nicaraguense para o Desenvolvimento 
(INDE): 1; Camara das Indústrias da Nicarágua (CADIN): 1; Câmara Nicaraguense da Construção (CNC): 1; 
Confederação da Câmara de Comércio Nicaraguense (CCCN): 1; União dos Produtores Agropecuários (UPANIC): 
1; e Confederação das Associações dos Profissionais da Nicarágua (CONAPRO): 1. (JGRN – Est. Fund. 20 de julho 
de 1979; RODRÍGUEZ; CÉSPEDES, et al, 1986, pp. 220-221). 
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alterar a política fiscal e cambial e combater tanto a inflação como o desemprego. Outra 

ambição era constituir uma economia de caráter misto, ou seja, baseada na existência e 

convivência pacífica e complementar da propriedade estatal e/ou social com a privada, que 

juntas promoveriam o desenvolvimento mediante investimentos de ambos os lados.  

As ações de caráter mais imediato objetivavam reparar os danos da guerra 

revolucionária como, por exemplo, resolver o problema da disponibilidade e da distribuição 

de alimento, solucionar as questões da fome e da saúde, assim como resolver problemas de 

infraestrutura – estradas, energia, transporte, etc. – danificadas com a guerra. Também foi 

realçado reativar a economia impulsionando a produção agrícola e industrial, o emprego e a 

implementação de uma política financeira que fomentasse o desenvolvimento e melhorasse o 

setor de serviços. Foi determinado o confisco dos bens da família Somoza, cujo objetivo era 

concorrer para “resolver primordialmente el atraso, a miseria y la descocupación que sufren 

las grandes mayorías” (JGRN: Prog. de Governo, 1979). Concomitantemente, a produção 

agrícola teve como ponto importante a preocupação com o abastecimento do mercado interno 

e os recursos naturais passaram a ser controlados pelo Estado que passou a ter a função 

exclusiva de explorá-los. 

Segundo a JGRN a constituição da Unidade Nacional era norteada por três princípios 

ou objetivos fundamentais:  

1. Superar el atraso económico que se manifiesta en nuestro débil desarrollo 

agrícola e industrial y que impide la utilización racional de nuestros recursos 

naturales y humanos; la incorporación de los mismos a un proceso de 

industrialización auténtico, basado fundamentalmente en la transformación de 

materias primas nacionales. 

2. Romper nuestra dependencia económica de las corporaciones transnacionales y 

de los países que apoyan a estas corporaciones, en la medida de lo posible, dadas 

nuestras condiciones de un país pobre, subdesarrollado y pequeño. Nicaragua lucha 

por fortalecer su capacidad para ingresar a distintos mercados y para ampliar las 

fuentes de crédito y de cooperación técnica sobre las que actualmente descansa.  

Alentar asimismo iniciativas de coinversión con los sectores privados y públicos de 

los países interesados en el desarrollo de nuestra economía. 

3. Favorecer cambios en la distribución del ingreso nacional en beneficio de las 

mayorías populares. (JGRN, 1982, p. 79). 



55 

 

 

 

 

O Governo de Reconstrução Nacional garantia, portanto, a participação da burguesia, 

na condução dessa nova configuração estatal. Para tal, o Estado deveria ser democrático-

popular e de economia mista, ou seja, dentro da lógica burguesa de reprodução do capital 

evitando a radicalização da socialização do processo produtivo, ou seja, a estatização
22

 total 

da economia. Isso significou, inclusive, a garantia dos interesses burgueses, não apenas dos 

patrióticos, isto é, dos dissidentes do somozismo, mas também de quase toda a classe 

burguesa nicaraguense e também internacional com investimentos na Nicarágua. A exceção 

fora apenas grupos burgueses vinculados diretamente à ditadura ou à família Somoza. 

A tarefa primária da JGRN seria transformar a estrutura do Estado Nicaraguense. As 

primeiras medidas ocorreram imediatamente após o triunfo de 19 de julho, mediante a 

promulgação do Estatuto Fundamental de Direitos e Garantias (EFDG, 1979) consignando a 

partir de então o caráter transformador do pleito revolucionário. A promulgação do Estatuto 

derrogou a Constituição da ditadura somozista e modificou estruturalmente a natureza do 

Estado em termos legais, pois assegurava o direito de associação e participação política, a 

igualdade civil e jurídica, a liberdade religiosa, o direito à propriedade privada, o pluralismo 

político, e a restruturação dos tribunais que eram ―viciados‖ no ―direito da ditadura‖, ou seja, 

em seus desmandos. 

Além disso, o Estatuto destituiu a Guarda Nacional que era o antro do poder e da 

legitimidade do Estado ditatorial somozista. No Artigo 24 do Estatuto foi determinado o seu 

fim:  

Sustituirá a la Guardia Nacional de Nicaragua, un nuevo Ejército Nacional de 

carácter patriótico dedicado a la defensa del proceso Democrático y de la 

Soberanía e Independencia de la Nación, así como la integridad de su territorio. El 

Ejército Nacional estará formado por los combatientes del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional; por los soldados y oficiales de la Guardia Nacional de 

Nicaragua que hayan demostrado una conducta honesta y patriótica frente a la 

corrupción, represión y entreguismo de la Dictadura y de los que se hayan sumado 

a la lucha por el derrocamiento del régimen somocista; por quienes hayan 

combatido por la liberación y deseen incorporarse, por los ciudadanos aptos que 

oportunamente presenten su servicio militar obligatorio. No tendrán cabida en cl 

                                                           
22

 Neste trabalho nacionalização é utilizado como sinônimo de consfisco de propriedades estrangeiras 
transferindo sua posse para o Estado ou para a propriedade coletiva. Estatização como sinônimo de posse 
exclusiva do Estado. E socialização como sinômino de propriedade coletiva com gestão dos trabalhadores.  
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nuevo Ejército Nacional los militares corruptos y culpables de crímenes contra el 

pueblo.  (EFDG, 1979).  

Para além das mudanças estruturais as transformações revolucionárias alcançaram 

todas as esferas da sociedade, criando uma dimensão inédita de participação social e popular. 

Desta maneira, não apenas a estrutura do Estado mudou, mas toda a sociedade, 

confeccionando e dando um caráter democrático popular à revolução, na perspectiva de 

romper definitivamente com o caráter ditatorial herdado do somozismo. Salvador Martí i 

Puig, (1997)
23

, argumenta que  

En otro orden de cosas, a la par que se establecían los principios y reglamentos de 

la nueva institucionalidad, en la sociedad civil también se gestaba una dinámica 

política acorde con la forma rupturista en que se desarrollaron los acontecimientos. 

Como en todos los procesos revolucionarios, la ruptura violenta con el antiguo 

orden no se hizo sentir solamente en las esferas jurídico-administrativas del 

gobierno, sino en todas y cada una de las instancias del poder. En el sentido 

expuesto, la cuestión clave de las revoluciones sociales no es sólo la construcción 

de una nueva institucionalidad, sino también en la transformación organizativa de 

la sociedad civil -a partir de su encuadramiento y movilización de los diferentes 

colectivos (p. 18). 

 

                                                           
23 A obra de Salvador Martí i Puig intitulada “¿La última rebelión campesina? Revolución y contrarrevolución en 

nicaragua, 1979-1987” (1997) é resultado de uma pesquisa acadêmica de mestrado. A obra procura analisar o 
processo revolucionário sandinista partindo do caráter primário da sociedade nicaraguense, do ponto de vista 
do processo produtivo, qual seja, a natureza agrária, campesina.  Fundamentalmente busca compreender a 
base da configuração da Contrarrevolução que foi consignada entre os camponeses. Dito de outra maneira, o 
escopo primário de seu trabalho é entender quem é o sujeito social campesino que compõe a 
Contrarrevolução e como ele não se submete a um processo revolucionário que em tese lhe era favorável. 
Sobre o processo de investigação ele escreve: “Sobre la base del material que disponemos, en la elaboración de 
la presente investigación partimos de que en las sociedades agrarias tradicionales (como la sociedad de 
“frontera agrícola” que constituye nuestro objeto de estudio) el hogar del campesino supone la unidad básica 
de producción, de consumo y de reproducción – representando así la base de su poder económico, social y 
político. De esta forma, la fuerte conexión existente entre el “hogar” y la “tierra” – que generalmente es 
“patrimonio familiar” del campesino – y su arraigamiento en la comunidad de propietarios y arrendatarios de la 
aldea constituyen un singular sistema de regulación con un amplio margen de autonomía dentro del marco 
regional y local en que la vida del campesino se inserta. En este sistema el proceso social se asemeja a una 
“sociedad parcial”, de tal manera que la distribución y redistribución de los recursos permanecen unidos al 
engranaje compuesto por el ciclo familiar y los parentescos, así como al matrimonio y las diferentes estrategias 
de compadrazgo o reciprocidade. En base a ello se articula una sociedad basada en un sistema propio de 
principios, de producción, de consumo y de reproducción de la unidad familiar campesina que termina por 
determinar el comportamiento y las actitudes de los sujetos sociales de que se compone. Sujetos sociales que, a 
la vez, generalmente deben su origen y desarrollo *...+ al fenómeno del ‘trabajo marginal’ y la ‘autoexplotación’ 
(p. 9). 
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Isso permitiu o surgimento e o desenvolvimento de uma sociedade civil, configurando 

e assegurando um espaço de discussão e organização fora do âmbito estatal, ao menos nos 

primeiros momentos da Revolução. Consentiu, por exemplo, na construção de organismos de 

imprensa de variadas posições políticas e ideológicas e também de partidos políticos diversos, 

com exceção dos prós somozismo, assim como ampliou os direitos sociais, garantindo 

isonomia salarial, direito à educação e à saúde, creches para as mães trabalhadoras, prevenção 

de acidentes de trabalho, cuidados com a saúde no trabalho, além de abolir a pena de morte e 

findar a ―ilegitimidade‖ – filhos sem pai o que provocava grande marginalização e 

discriminação. Conforme Zimmermann (2006), ―Embora alguns desses serviços não 

pudessem começar a ser imediatamente fornecidos devido à crise econômica, os trabalhadores 

estavam encorajados a lutar por eles e os patrões consideravam que suas prerrogativas 

estavam correndo riscos‖ (p. 96). 

A forma como a revolução triunfou, aliançada e apoiada na burguesia, dimensionou a 

participação burguesa nos âmbitos do processo revolucionário. A sua aliança com a FSLN 

deve ser entendida no bojo da construção de uma alternativa por parte dela à proposta feita 

pela ala conservadora aliada do somozismo ante a derrota iminente e que fora apoiada pelos 

Estados Unidos, que propunha uma transição à democracia com a renúncia do ditador. 

Negando essa possibilidade, a burguesia patriótica, juntamente com o FSLN, respondeu que 

isso seria apenas um ―somozismo sem Somoza‖. Diante disso, aliado à Frente Sandinista no 

processo de confecção do Programa de Governo, ficou assegurada a garantia dos interesses 

dessa burguesia em troca do apoio ao processo revolucionário sandinista em nome do 

triunfo
24

. 

                                                           
24

 A FSLN, desde a sua fundação em 1961, por Carlos Fonseca Amador (1936-1976), tinha uma visão de uma 
revolução permanente dentro da lógica marxista-leninista, porém de maneira muito dogmática. Diante das 
alianças com outros setores da sociedade, especialmente com a burguesia, a Frente Sandinista modificou seu 
programa com o objetivo já mencionado de atrair para si a burguesia dissidente do somozismo. “El FSLN es una 
organización politico-militar cuyo objetivo estratégico es la toma del poder politico mediante la destrucción del 
aparato militar y burocrático de la dictadura y el establecimiento de un gobierno revolucionario basado en la 
alianza obrero-campesina y el concurso de todas las fuerzas patrióticas anti-imperialistas y antioligarquicas del 
pais” (Programa histórico da FSLN, 1969). Para corroborar essa perspectiva, Carlos Vilas (1986) cita uma 
entrevista de Carlos Fonseca concedida em 1970, em que alianças variadas não eram descartadas em nome da 
soberania nacional: “Somos conscientes de que o socialismo é a única perspectiva que os povos têm para 
conseguir uma mudança profunda em suas condições de vida. O que não supõe que excluamos pessoas que 
não pensem da mesma maneira que nós, e embora acreditemos que o guia fundamental devam ser os 
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A aliança da FSLN com a burguesia emana de quatro questões fundamentais: 

primeira, agregar força à insurreição popular, uma vez que já estavam constituídas no final da 

década de 1970 algumas organizações ou associações burguesas que também lutavam para a 

deposição da ditadura e que tinham prestígio internacional, além da representatividade urbana 

de relativa importância. Em segundo lugar, os Estados Unidos condicionaram a aceitação da 

revolução sem uma intervenção direta se a mesma mantivesse um caráter político 

heterogêneo, isto é, a Frente Sandinista como a principal força revolucionária não deveria 

instituir o governo de partido único, mas constituir uma revolução democrática com ampla 

participação ideológica. A terceira questão, de âmbito interno, residia na perspectiva 

sandinista de ter a capacidade de dominar o processo revolucionário ainda que tivesse a 

participação de partidos burgueses no pleito. Em outras palavras, a FSLN acreditava, sem 

sombra de dúvidas, na sua capacidade de hegemonizar politicamente a revolução, e através 

disso consignar uma situação de vitória eleitoral permanente. Após o triunfo revolucionário, a 

busca permanente do partido sandinista foi de consignar um caráter de hegemonia sobre todas 

as instituições do Estado e dos movimentos populares. A quarta questão estava atrelada à 

perspectiva sandinista da necessidade de desenvolver as forças produtivas e, portanto, de 

superar o atraso econômico que caracterizava a Nicarágua. Para os sandinistas, a burguesia, 

isto é, o capital privado, cumpriria essa função de transformar economicamente o país através 

do incremento de divisas que seriam produzidas mediante os impostos e o dinamismo da 

economia de mercado, sob a tutela do Estado.   

A Junta de Governo iniciou o processo de transformação econômica pela via 

revolucionária através da estatização de todas as propriedades da família Somoza. O decreto 

nº 3, de 20 de julho de 1979, ordenava o confisco de todos os bens dos somozas, de militares 

e de funcionários do Estado que haviam abandonado o país a partir de 1977. No mesmo dia, o 

decreto nº 38 ampliava o confisco para todas as famílias ligadas ao somozismo e parte do 

capital estrangeiro investido no país. No total foram mais de 168 fábricas e mais de 900.000 

                                                                                                                                                                                     
princípios do socialismo científico, estamos dispostos a marchar juntos com pessoas das mais variadas posições 
interessadas no derrocamento da tirania e na libertação do nosso país” (FONSECA apud VILAS, 1986, p. 174).   
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hectares de propriedade agrícola o que representava mais da metade das fazendas com mais 

de 500 manzanas
25

 confiscadas (RUCCIO, 1989, p.87). 

Essas primeiras ações de expropriação inauguraram o processo de estatização da 

economia sandinista. Segundo David Ruccio (1989, p. 86), no final de 1980 o Estado 

controlava cerca de 17% da produção agrícola, 30% das manufaturas, 44% do setor de 

serviços e 100% do setores mineral, financeiro e de seguros. Isso significava, desta forma, que 

mais de um terço do PIB do país estava sob o controle estatal (Tabela 1.1). Este nível se 

manterá mais ou menos estável até por volta de 1984, com relativas variações. O que disso se 

depreende é que nesse aspecto os interesses da burguesia aliada não foram afetados, isto é, 

não ocorreram expropriações de suas propriedades. Os dados apresentados por Ruccio (1989) 

demonstram o crescimento da participação do Estado na economia em setores chaves dentro 

da perspectiva sandinista. O objetivo de reativar a economia via estatal exigia não apenas o 

incentivo via financiamento, mas uma participação ativa, ou seja, o Estado não apenas como 

promotor, mas como agente do setor produtivo e, portanto dentro da acumulação e da 

reprodução de capital. Neste sentido, a ideia é que o mercado por si mesmo não era capaz de 

promover o crescimento e o desenvolvimento econômico e das forças produtivas que tornasse 

possível a superação do atraso. 

 

Tabela 1.1 

 Participação estatal na economia nicaraguense 1980-1984. Porcentagem  

Ativid/setor 1980 

SP*            PP** 

1981 

SP            PP 

1982 

SP            PP 

1983 

SP            PP 

1984 

SP            PP 

Particip. no PIB 36,2 63,8 37,1 62,9 44,2 55,8 41,2 58,8 42,7 57,3 

Setor primário  16,7 83,3 203 79,7 22,2 77,8 22,0 78,0 24,4 75,6 

Agricultura 17,9 82,1 20,0 80,0 21,9 78,1 20,2 79,8 24,0 76,0 

Pecuária 10,4 89,6 13,0 87,0 21,0 79,0 24,0 76,0 22,3 77,7 

Silvicultura 48,6 51,4 74,4 25,6 34,9 65,1 45,8 54,2 32,9 67,1 

Pesca 59,5 40,5 78,1 21,9 48,7 51,3 68,9 31,1 82,3 17,7 

Setor secundário           

Manufatura 30,1 69,9 31,5 68,5 36,0 64,0 37,2 62,8 37,2 62,8 

                                                           
25

 Uma “Manzana” equivale a aproximadamente 7.000 m². 
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Construção civil 97,2 2,8 87,4 12,6 87,9 12,1 92,9 7,1 92,9 7,1 

Mineração  100  100  100  100  100  

Setor terciário           

Comércio 30,0 70,0 30,0 70,0 45,7 64,3 32,0 68,0 32,0 68,0 

Transp. e 

comunicações 

12,1 87,9 14,6 85,4 66,5 43,5 58,8 41,2 58,8 41,2 

Bancos e seguros 100  100  100  100  100  

Eletricidade e água 100  100  100  100  100  

Outros serviços  10,0 90,0 10,0 90,0 11,5 88,5 11,5 88,5 11,5 88,5 

Fonte: Ruccio (1989), p. 86.  
*SP: Setor Público; **PP: Setor Privado 

 

 

1.3.2. A criação da APP 

 

As Áreas de Propriedade do Povo (APPs) foram criadas por meio do decreto nº 3, nas 

propriedades rurais confiscadas dos Somozas e de pessoas ligadas ao somozismo. Essas 

propriedades que representavam cerca de 20% das terras cultiváveis da Nicarágua não foram 

distribuídas individualmente, mas foram organizadas em cerca de 1.500 fazendas de 

propriedade do Estado que passaram a empregar por volta de 50 mil trabalhadores, 

representando cerca de 13% da mão de obra rural (Revista Envío, nº 340, jul. 2010)
26

.  

 Além da propriedade rural, foram confiscados e transformados em APP todos os bens 

incluídos nos decretos números 03 e 38, liquidando de vez as propriedades dos Somozas e de 

seus aliados. Conforme Vilas (1987), 

                                                           
26

 A Revista Envío surgiu em 1981 na Nicarágua. Ainda que de caráter independente, apoiava o processo 
revolucionário, apesar de em diversos momentos tecer críticas ao governo sandinista. De publicação mensal, a 
revista é uma importante fonte de análise e de dados sobre o período revolucionário. Faremos uso de diversas 
edições da revista que estão disponíveis através de arquivo digital. Além disso, a leitura da revista nos 
possibilita perceber como houve um movimento quase generalizado, em que quase todos os segmentos sociais 
prestavam apoio à Revolução Sandinista, configurando-se como instrumento privado de construção da 
hegemonia sandinista.  
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Fueron incluidos en ellas los bancos, compañías de ahorro y préstamo, las 

entidades financeiras, las compañías de seguros, ela copio y comercio exterior de 

los produtos tradicionales de exportación (café, algondón, azúcar, carne). Se 

nacionalizaron los minerales de oro y plata propriedad de firmas extranjeiras y 

pasó al Estado el sistema de pesca, y el corte y procesamiento de madera. [...] Fue 

confiscado también el capital somocista en la indústria textil, química y 

agroquímica, de materiales de construcción y metalmecánica, y en el transporte 

aéreo, marítimo y de superfície; las empresas que operaban em los dos primeiros 

fueron estatizadas (p. 213). 

A APP foi criada com os objetivos, segundo os sandinistas, de superar o atraso 

econômico, romper a dependência e possibilitar melhorias nas condições de vida da 

população (JGRN: Prog. de Governo, 1979).  Dessa forma, visava garantir uma participação 

efetiva do Estado na consecução do processo de construção de uma nova composição 

econômica, demonstrando assim um aumento significativo da participação do Estado na 

economia, ainda que a maior fatia continuasse concentrada no setor privado (Tabela 1.1). O 

processo de estatização sandinista visava, do ponto de vista produtivo capitalista, diversificar 

a produção, garantir o abastecimento e inserir a Nicarágua de maneira mais contundente no 

mercado agrícola internacional. 

As medidas de estatização geraram ampla democratização no caráter estrutural da 

propriedade, devido à diminuição drástica na participação do grande capital ocasionado pela 

criação das APP. Neste contexto, surge a primeira proposta de Reforma Agrária dirigida pelo 

INRA (Instituto Nicaraguense de Reforma Agrária). Essa proposta, que vigorou até 1981 – 

quando entra em vigor a primeira Lei de reforma Agrária (a ser abordada logo adiante, ainda 

neste capítulo) – teve um caráter absolutamente limitado, pois se circunscreveu às 

propriedades da família Somoza e de seus aliados mais diretos. Nesse primeiro momento, as 

terras afetadas se concentram na região do Pacífico, que era a região mais produtiva e 

representava a zona de maior dinâmica do setor agrário nicaraguense.  

Esse alcance limitado deve ser interpretado, por um lado, como resultante do embate 

da FSLN com a burguesia dentro da proposta da Unidade Nacional, pois os grupos burgueses 

ligados à produção agropecuária temiam que a reforma agrária alcançasse suas propriedades. 

Sendo assim, negociaram, ancorados pelo governo americano, com os sandinistas para que o 

processo de expropriação não fosse além do confisco das propriedades supracitadas. Por outro 

lado, a FSLN queria ampliar o volume da produção tanto para atender ao mercado interno 
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como para exportar, já que as exportações agrícolas eram a principal atividade econômica de 

inserção da Nicarágua no mercado internacional e esta por sua vez era encabeçada pela 

burguesia agrícola. As exportações, em termos práticos, significavam um importante gerador 

de divisas para o equilíbrio da balança comercial. De qualquer forma, limitado ou não, o 

processo de expropriação dessas propriedades gerou nos burgueses e nos Estados Unidos uma 

preocupação quanto à garantia por parte do governo sandinista da manutenção da propriedade 

privada. Isso contribuiu para o acirramento das disputas no interior da Junta de Governo, 

como veremos adiante. 

A perspectiva sandinista de transformações em etapas, o clássico conceito do 

―etapismo‖, para se chegar ao socialismo, assegurava um modelo econômico pautado pela 

economia mista, isto é, uma aliança entre o setor privado e estatal para promover o 

desenvolvimento, e, por conseguinte, superar o atraso e a dependência econômica. A Área de 

Propriedade do Povo é parte constitutiva desse processo de transformar o atraso em 

desenvolvimento mediante a revolução do setor produtivo da economia.  

El elemento central de esta tarea [de reconstrução e desenvolvimento] y de la 

política de unidad nacional que la impulsa, es el desarollo de una economía mixta 

que conjugaba un Área de Propriedad del Pueblo (APP) y un Área Privada (AP), 

orientada a superar el atraso económico, romper la dependencia y favorecer 

câmbios en la distribuición del ingresso nacional en beneficio de las mayorías 

populares (VILAS, 1987a, p. 212). 

 

 Havia uma perspectiva sandinista de que uma maior participação do Estado sobre a 

economia, sobretudo controlando os meios fundamentais de circulação e reprodução do 

capital – nacionalização do setor financeiro e do comércio exterior (que veremos a seguir) e 

da produção com a criação da APP – garantiria que o mesmo pudesse ser capaz de controlar a 

produção. Todavia, essa visão não se logrou verdadeira, apesar do crescimento econômico dos 

primeiros anos da Revolução fornecer bases para essa falsa ilusão. Carlos Vilas (1987a) 

argumenta que:  

La imagem de una economía controlada por el somocismo, la gran propriedade 

burguesa y el imperialismo, sobre la cual crear un amplio APP que se convirtiera 

em el eje dinámico de una rápida recuperación, probo ser correcta sólo 

parcialmente. La participación del gran capital – nicaraguense y extranjero – tuvo 

lugar sobre todo em actividades de procesamiento, comercialización y 
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financiamiento, y en menor escala em la producción. La creación del APP no podia 

sino reflejar esta situación: en 1980 representaba 41% del producto bruto, pero 

dada cuenta de sólo 25% de la producción material, mientras que en el sector de 

servicios representaba 56%. En otras palavras, la participación directa del Estado 

en la economia era de una magntud similar e incluso menor que la que se 

registraba e otros países de América Latina y Europa (p. 212-213) 

 

 

1.3.3. Nacionalização do setor financeiro e do comércio exterior 

 

O controle absoluto do Estado sobre o setor financeiro advém de sua nacionalização 

ocorrida no início do governo revolucionário. Além do setor financeiro, o comércio exterior 

também foi estatizado, permitindo ao governo revolucionário um controle mais amplo sobre a 

economia. O monopólio sobre o comércio exterior permitiu ao Estado controlar as 

importações e as exportações, o que tornou possível direcionar e focar o processo de produção 

e de distribuição, especialmente do setor agrícola, para o abastecimento do mercado interno, 

diferentemente do somozismo, cujo foco primário da produção agrícola era a exportação.   

A nacionalização do setor financeiro tirou das mãos, principalmente do capital 

internacional, a capacidade de direcionar financeiramente a economia. Entrementes, o Estado 

assumiu o controle e a função das finanças assim como das dívidas dos bancos privados, que 

somavam cerca de 180 milhões em 1980, consignando um indício de quebra (STAHLER-

SHOLK, 1989, p. 192). A nacionalização não configura apenas um projeto político, dentro da 

lógica de socialização da economia, mas é antes de tudo uma necessidade para 

operacionalidade econômica para o viés ou modelo escolhido pelo governo revolucionário 

sandinista, qual seja, de reprodução do capital na extração da mais-valia.  Dito de outra 

maneira, o modelo de economia mista exigia que houvesse um setor bancário com capacidade 

de financiamento, papel que o Estado assumirá nacionalizando o setor financeiro que estava 

em vias de derrocada quando a revolução triunfou. Então, a nacionalização do setor de 

finanças tem duplo sentido ou função: primeiro, salvar o setor financeiro; segundo, garantir o 
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controle do Estado sobre o financiamento do setor de produção, o que lhe garante 

direcionamento do processo produtivo e de distribuição.  

Desta maneira, o controle do Estado sobre setor financeiro foi de vital importância 

para a consecução do projeto de uma economia mista para a revolução sandinista, pois 

permitiu ao governo redirecionar a economia e operar no processo de distribuição de riqueza 

mediante um projeto de financiamento econômico destinado especialmente à produção 

agrícola para o abastecimento do mercado interno.  O Estado assume o papel financiador e 

regulador financeiro da economia da Nicarágua Revolucionária.  Deriva daí o aumento no 

número de áreas financiadas pelo governo, cuja produção destinava-se a atender o mercado 

interno: subiu de 12% em 1979 para 19% no primeiro ano da revolução e manteve níveis 

entre 20% e 30% até 1984 (ENRÍQUEZ & SPALDING, 1989, p.136).  

A nacionalização promoveu grandes alterações nos rumos do setor financeiro. 

Segundo Enríquez & Spalding (1989, p. 143), a grande mudança ocorreu devido ao 

redirecionamento das atividades deste setor: da esfera comercial ele foi transferido para o 

processo produtivo. O Programa de Crédito Rural, que durante o somozismo tinha nível 

restrito de concessão de empréstimos, teve grande impulso após a Revolução. O número de  

famílias beneficiadas pela concessão de empréstimo subiu de 28 mil em 1978 para mais de 

100 mil em 1980. Não apenas a quantidade se modificou, mas o perfil dos beneficiados com 

os empréstimos financeiros também se alterou: em 1980 mais de 65% dos produtores cujos 

terrenos tinham o tamanho de até 10 manzanas receberam empréstimos, o que quer dizer que 

os pequenos produtores foram os mais beneficiados.   

Os mesmos autores apresentam dados comparando a relação área 

cultivada/financiamento dos últimos 18 anos do governo somozista e dos seis primeiros anos 

do governo revolucionário.  Aludem à comparação da relação de áreas cultivadas e ao 

financiamento fazendo uma distinção das áreas plantadas destinadas à exportação ou ao 

mercado nacional. São consideradas apenas as áreas de cultivos dos produtos mais 

importantes para o setor exportador (algodão, café, cana-de-açúcar e gergelim), assim como 

dos produtos agrícolas mais consumidos no mercado interno (milho, feijão, arroz, sorgo).   
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Tabela 1.2 
Uso da terra e o financiamento para o cultivo destinado a exportação e o cultivo destinado ao mercado interno 

Ano  Cultivos para exportação Cultivos para o mercado interno 

Área cultivada % Crédito % Área cultivada % Crédito % 

1960-1961 41 91 59 09 

1961-1962 42 93 58 07 

1962-1963 45 93 55 08 

1963-1964 46 94 54 07 

1964-1965 47 94 53 06 

1965-1966 45 92 56 08 

1966-1967 46 91 54 09 

1967-1968 42 86 58 14 

1968-1969 41 80 59 21 

1969-1970 44 86 56 14 

1970-1971 40 86 60 14 

1971-1972 41 86 59 14 

1972-1973 49 90 51 11 

1973-1974 49 87 52 13 

1974-1975 42 85 58 15 

1975-1976 44 75 56 25 

1976-1977 47 85 53 15 

1977-1978 50 88 50 12 

1978-1979 46 88 54 12 

1979-1980 40 81 60 19 

1980-1981 38 70 62 30 

1981-1982 38 71 62 29 

1982-1983 42 75 58 25 

1983-1984 41 76 59 24 

1984-1985 47 69 53 31 

Fonte: ENRÍQUEZ & SPALDING, 1989, p. 136. 

 

Durante o período somozista havia uma aliança entre os bancos e o setor agrário 

exportador. Desta maneira, a vinculação do crédito ao setor de exportação reforça o quadro da 

dependência e do objetivo subordinado da agricultura nicaraguense ao interesse internacional. 



66 

 

 

 

 

Os cultivos destinados à exportação receberam mais de 90% dos créditos destinados à 

agricultura na primeira metade da década de 1960, apesar de ocuparem menos de 50% da 

produção agrícola geral. Tais características foram mantidas com pequenas variações até o 

final da década de 1970. O Governo Sandinista alterou o cenário e democratizou o acesso ao 

financiamento, o que incrementou a produção destinada ao mercado interno e aumentou o 

tamanho das áreas financiadas, como pode ser visto na Tabela 1.3 (ENRÍQUEZ & 

SPALDING, 1989, p. 143-145). 

 

Tabela 1.3 

Perfil do programa de crédito rural: 1978-1984 

Ano  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Núm. (mil famílias) 28,0 28,2 100,7 87,6 75,0 83,0 80,9 

Área financiada* 88,0 162,3 427,1 245,5 280,1 270,1 332,3 

Fonte: ENRÍQUEZ & SPALDING, 1989, p. 143 
*em milhares de manzanas 

 

O intento fundamental do processo de investimento é a reativação econômica, pois a 

economia foi duramente castigada com a guerra insurrecional. Mas, além disso, para o 

governo sandinista, estava posta a possibilidade de preparar o país para o projeto de constituir 

na Nicarágua um modelo econômico autônomo, especialmente no que diz respeito à produção 

de alimento para abastecer o mercado interno. Além disso, o governo deveria 

fundamentalmente ser capaz de empreender uma economia que fosse capaz de exportar e com 

isso conseguir divisas no mercado externo. Logo após o triunfo, o governo lançou um plano 

de metas para a produção agrícola nicaraguense. 

Tabela 1.4 

Metas e resultados da produção agrícola 1980-1984. 

 1980 1981 1982 1983 1984 

 Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real 

Produção agrícola*           

Algodão Ouro 2.261 1.647 2.394 1.387 1.995 1.758 1.810 1.881 2.027 1.505 
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Café  1.260 1.249 1.472 1.328 1.400 1.568 1.450 982 1.440 1.115 

Açúcar 53 52 66 61 70 60 68 64 69 59 

Banana  2.682 3.626 3.360 3.473 3.099 3.420 2.824 3.512 2.820 

Arroz  1.073 1.352 2.170 1.736 2.205 2.104 2.495 2.173 2.867 1.867 

Feijão 1.030 846 1.800 1.205 1.320 1.101 1.507 1.262 1.419 1.287 

Milho  4.131 4.281 6.120 4.362 5.600 3.919 5.852 4.811 6.072 4.679 

Carne  118 104 109 78 81 92 94 98 99 96 

Fonte: MOLERO, 1988, p. 188. 

* A medida da carne é em milhões de libras – medida equivalente a aproximadamente 0,453 kg . O açúcar em milhões de Quintales – medida 
de peso equivalente a 45,3 kg – o demais produtos em milhares de quintales 

 

 

1.3.4. A gestão de uma economia mista 

 

O que se configurou nos primeiros momentos da Revolução Sandinista foi a 

construção de uma economia mista, isto é, o Estado e a iniciativa privada juntos no processo 

de consecução do projeto econômico. Neste sentido, o enfrentamento inicial do processo 

revolucionário não se deu contra a propriedade capitalista, recaindo mais no âmbito 

antioligárquico e antiditatorial, visto que o alcance das transformações agrárias se concentrou 

sobre as propriedades somozistas ou de seus aliados diretos, sobre bens ociosos ou 

abandonados e em cima de propriedades exploradas de maneira não propriamente capitalista 

(VILAS, 1986, pp. 91-130). 

A ideia central da economia mista era de que o Estado assumisse o controle dos 

ditames e dos rumos da economia, subordinando o setor privado.  O modelo econômico 

produtivo planejado propunha, por um lado, a construção de um setor estatal moderno 

concentrado nas empresas pertencentes à Área de Propriedade do Povo com a participação 

dos trabalhadores, que seria o eixo primário da acumulação de capital. Por outro lado, 

procurava a manutenção de um setor privado ligado às atividades industriais e de exportação 

agrária e também à produção destinada ao mercado interno, centrado em pequenas e médias 
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propriedades. Porém, a exportação agrária não ficou livre da ingerência do Estado, 

considerando que o mesmo a controlava através o domínio exercido sobre o sistema 

financeiro e o comércio exterior.  

Desta maneira, não se planejava controlar a economia mediante a estratégia de deter 

majoritariamente a propriedade dos meios de produção, mas sim por uma combinação entre 

propriedade controlada pelo Estado e setores revolucionários (o campesinato) e o controle da 

circulação para captar excedentes que seriam gerados no setor privado. O controle sobre o 

crédito e a circulação de divisas, conjugado com uma política de preços, encarregar-se-iam de 

orientar as decisões de produção para atender a metas previamente estipuladas (TORRES & 

CORAGGIO, 1987, p. 85). 

Nessa conjugação, o Estado assume o papel de promotor e de gerenciador do 

desenvolvimento, cabendo à burguesia o papel subordinado no processo de reprodução do 

capital e do desenvolvimento capitalista. Deste modo, o Estado garantiria o crédito, taxaria os 

preços, abasteceria o país de matérias primas e tecnologia e comandaria a taxa de câmbio e o 

comércio exterior. Enquanto isso, o setor privado produziria e investiria concomitantemente 

ao Estado, mas a ele subordinado (MARTÍ i PUIG, 1997). 

A economia nicaraguense era majoritariamente agrária e era no campo que se 

encontrava a maior parte da população nicaraguense. Devido a isso a preocupação maior da 

Revolução era com esse setor agrário. Havia pouco menos de cem mil operários de produção 

não agrária na Nicarágua à época do triunfo. Esses operários ocupavam postos de trabalho em 

pequenas fábricas e a grande maioria no setor de serviços. A indústria ocupava apenas 15% da 

mão de obra no ano de 1977, que foi o ápice da produção industrial antes do triunfo. Somado 

ao setor de mineração e de energia o total chegou a aproximadamente 20% no final da década 

de 1970 (ZIMMERMANN, 2006; BRUNDENIUS, 1989; GIBSON, 1989)
27

. 

                                                           
27

 O processo de industrialização da Nicarágua ganhou contornos efetivos a partir da criação do MCCA 
(Mercado Comum Centro-americano) em 1960. Sua criação proporcionou aumento por volta de 21% desse 
setor na economia nicaraguense na virada para a década de 1970. “El crecimiento industrial de los años sesenta 
y setenta fue inducido basicamente por la dinámica y la lógica del MCCA mediante la inserción de Nicaragua 
dentro de la división internacional del trabajo” (BRUNDENIUS, 1989, p. 117). 
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Assim, a intervenção do Estado para criar e conduzir uma economia mista visava, 

sobretudo, as propriedades rurais. Destarte, as medidas que criaram a APP e a Reforma 

Agrária de 1981 não apontavam para a constituição de um processo de estatização da terra e 

nem para a eliminação definitiva da propriedade privada e da exploração capitalista, mas sim 

para permitir ao Estado um acesso a determinada parcela de participação no processo 

produtivo que lhe propiciasse ter um controle sobre a produção. Carlos Vilas (1986) reproduz 

a fala de um comandante sandinista acerca desse processo: 

Nunca dissemos ser inimigos da empresa privada nem estamos a favor do seu 

desaparecimento; o que afirmamos, sob a luz da nossa experiência política, é que 

aqui deve reger a economia mista e o Estado deve assumir o papel reitor, já que de 

outro modo não é possível solucionar os grandes problemas sociais e econômicos 

enfrentados pela maioria da população. A empresa privada... não pode desempenhar 

um papel hegemônico, porque se dedica exclusivamente aos lucros e assim não 

teríamos avanços no campo da educação, da saúde, da previdência social; isto seria 

regressar ao passado, ao jogo livre do mercado, à lei da selva, e que cada um se 

arranje como puder (Tirado Lopez apud VILAS, 1986, p. 102). 

 

A condução de uma economia na qual  haja a participação do setor privado e do setor 

público não é algo inventado na Nicarágua. Neste sentido, a junção de propriedade estatal e 

propriedade privada com o objetivo do desenvolvimento capitalista é algo que configura a 

economia de diversos países. Segundo John Weeks (1989), economista norte-americano que 

trabalhou no ministério do planejamento do governo sandinista entre 1981-1982, a economia 

mista pode ser assim definida, ressaltando que a mesma caracteriza diversos países 

capitalistas: 

Una combinación de propriedade estatal y privada en los sectores productivos de la 

economía ha sido la característica de un gran conjunto de regímes, en países 

desarollados y subdesarollados por igual durante ese siglo. Si tomamos esto como 

una definición de una economia mixta, describiremos a los países de Europa 

occidental y a la mayoría de los países de América Latina. La característica 

fundamental de todas estas economías mixtas es el hecho de que operan en un 

contexto en el que las clases propietarias disfrutan derechos políticos irrestrictos. 

Sostendremos que los derechos políticos irrestrictos para las clases propietarias 

implican que tales clases controlan al Estado en virtud de que son dueñas tanto de 

los medios de producción como de los canales de comunicación. En tales 

circunstancias, su poder político es hegemónico por cuanto pueden restingir las 

alternativas políticas planteadas a la población, de modo que sólo subsistan las que 

sean consistentes com la reproducción y expansión de sus relaciones de propriedad 

(WEEKS, 1989, p. 65).  
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No entanto, em todos esses casos de economia mista as classes proprietárias detêm o 

poder político, configurando o que autor chama de ―economia mista debaixo do controle do 

capital‖ (WEEKS, 1989, p. 65). Este tipo de condução da área econômica caracterizou 

diversos países com regimes políticos distintos, como a Itália e a Alemanha no período entre 

guerras, e até sociais-democracias da Europa Ocidental. A razão da constituição de uma 

economia mista provém da busca de uma solução imbuída e constitutiva do conflito entre 

capital e trabalho. Desta maneira, o processo de nacionalização de diversos setores da 

economia “de Europa occidental se han realizado explícitamente para proteger o reforzar la 

expansión del capital [...] La nacionalización há permitido una reorganización y 

racionalización de la producción que no habría podido realizar el capital privado” 

(WEEKS, 1989, p. 66). 

No caso nicaraguense, a economia mista teve uma distinção premente e fundamental, 

pois ainda que o capital privado fosse dominante, o poder político, em última instância, não o 

pertencia mais. Porquanto estarem divorciados do poder e do controle do Estado ocorreu um 

processo de diminuição dos ganhos capitalistas privados. Contudo, isso não significou que a 

exploração do trabalhador tivesse diminuído. O dilema da natureza do desenvolvimento 

escolhido pela revolução abriu suas portas exatamente nesse batente: justificar a exploração 

do trabalhador, isto é, exigir trabalho além do necessário para a sobrevivência, se a classe 

capitalista não mais controla o poder estatal. Em outras palavras, empreender o 

desenvolvimento capitalista requer acumulação de capital, e este, por sua vez, emana do 

processo de exploração do trabalho, isto é, da extração da mais-valia. Por isso, a missão do 

governo revolucionário foi conciliar esta situação e torná-la ideologicamente compreensível 

ou aceitável para a classe trabalhadora.  

Un aspecto de la reproducción de las condiciones de la acumulación estriba en que 

el Estado provea una ideologia que oculte la naturaleza explotadora de la 

sociedade capitalista [...] Una vez que el capital ya no controla al Estado, la 

justificación de la explotación se vuelve problemática. Es improbable que los líderes 

revolucionarios provean a la clase trabajadora de una ideología oscurecedora; 

desde luego, el FSLN no lo hizo. Pero la explotación debe continuar para que el 

capital sea rentable [...] Frente a esta dificuldad, los líderes del FSLN trataron de 

obtener la cooperación de la classe trabajadora con los capitalistas del sector 
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privado, haciendo hincapié en la necesidad urgente de reconstruir la economía tras 

la guerra devastadora contra la dictadura de Somoza (WEEKS, 1989, p. 71).  

A luta de classes travava, portanto, o funcionamento positivo da engrenagem da 

acumulação capitalista. Isso significa dizer que o campo de batalha na esfera política emerge 

da luta no processo de acumulação de capital. Neste contexto, o dilema ou a problemática 

tomou contornos ainda mais profundos, uma vez que para a classe proprietária a limitação de 

seus rendimentos reduz a acumulação. Por outro lado, o intento da classe trabalhadora que 

agora era representada no Estado era consignar uma situação de menor exploração ou a 

transferência dessa exploração para o setor estatal.  

Las dificuldades que encuentra un estado revolucionario para facilitar la 

acumulación privada subraya la asimetria de una economia mixta bajo el control 

del capital, donde el capital há perdido el poder: la existencia de la clase capitalista 

requiere la explotación; la existencia de la clase trabajadora no la necessita. Una 

vez que el capital perde su poder político, se vuelve cada vez más difícil la  

justificación de la explotación [...] (WEEKS, 1989, p. 71).  

 

Este foi o principal dilema econômico da Revolução Sandinista em sua busca de 

constituir um capitalismo de estado. O impasse residiu em um jogo em que o governo, sob a 

hegemonia dos trabalhadores e das forças de esquerda, buscou por um lado se apresentar 

como caminho para o desenvolvimento e a reconstrução econômica e para a superação do 

atraso, procurando desta forma ganhar os trabalhadores, desviando-os assim de uma 

perspectiva de socialização. Tal plano de ação recebeu o apoio da burguesia. Por outro lado, 

este jogo impos um intervencionsmo estatal que passou a limitar a movimentação do capital, e 

estabeleceu uma certa concorrência com a empresa privada e apontava para a perspectiva de 

superação da própria economia capitalista, caminho com o qual a burguesia não concordava. 

Desta maneira, a contradição entre revolução e restauração tornou-se um campo de batalha da 

luta de classes nicaraguense.  

A constituição da FSLN com um aparato burocrático buscou incidir no processo de 

criar uma autonomia relativa do Estado em relação à classe economicamente dominante. 

Deste ponto de vista, a perspectiva do governo sob a hegemonia sandinista procurou atender 

aos interesses do capital conjuntamente – o desenvolvimento da economia em seu conjunto – 
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e não aos interesses de frações particulares do capital. Devido à necessidade da acumulação 

capitalista, a burocracia estatal buscou impulsionar a superação da concorrência entre as 

unidades dentro do sistema da reprodução capitalista. Em outras palavras, o Estado 

Revolucionário demandou implementar uma política econômica com o intuito de conduzir a 

economia, ou melhor, a reprodução do capital em sua ―totalidade‖,  não favorencendo 

unidades particulares do capital, mesmo considerando que sob qualquer circunstância a 

tendência era pender para as frações da classe dominante
28

.  

Nesse jogo de contradições, o Estado quer manter os ganhos capitalistas visto que eles 

são fundamentais para o desenvolvimento econômico, que por sua vez é o meio de o governo 

transferir renda para atender aos interesses dos trabalhadores e dos segmentos menos 

favorecidos. Ao mesmo tempo, para garantir os ganhos capitalistas, o Estado tem de intervir 

na economia não apenas como produtor de mercadoria, mas também como principal agente de 

financiamento dos investimentos privados. 

Em busca de dar uma ―vazão guiada‖ à acumulação capitalista privada, a revolução 

implementou uma outra medida que visava assegurar o processo: o controle sobre o sistema 

financeiro e sobre o comércio exterior. Neste sentido, o domínio estatal sobre estes dois 

setores configurou uma situação de dependência da empresa privada em relação ao Estado e a 

sua diretriz econômica.  

Deste modo, a concepção econômica sandinista desenhada nesse período teve como 

escopo fundamental o controle do Estado sobre a economia com os objetivos: 1) de 

confeccionar uma economia que garantisse uma distribuição social dos recursos produtivos, 

que se materializava na APP primeiramente e depois nas cooperativas sandinistas e nas 

pequenas propriedades individuais. Essa distribuição, por sua vez, deveria permitir ao Estado 

garantir investimentos em educação, saúde, transporte público e subsídio para a cesta básica; 

2) garantir à Nicarágua uma inserção no mercado internacional, especialmente na produção 

agropecuária, Sendo este o principal objetivo do governo revolucionário sandinista:  

                                                           
28

 Para análise sobre a relação do Estado e o sistema do capital no processo de constituição de uma burguesia 
de Estado ou tecnocracia ver o artigo “Capitalismo de estado, burguesia de estado e modo de produção 
tecnoburocrático” de Helena Hirata (1980, pp. 58-59). 
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Ese era, sin duda, el gran objetivo económico sandinista y, para ello, se dotó de 

amplios recursos, una gran capacidad de maniobra y un enorme peso político a la 

agencia que tenía que llevarlo a cabo, a saber, el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) dirigido por el comandante Jaime 

Wheelock y nutrido por un numeroso equipo de funcionarios, militantes sandinistas 

y expertos (MARTÍ i PUIG, 1997, p. 39) 

Nestes marcos a economia mista visava ainda assegurar a consolidação econômica da 

revolução, que passava, em primeiro lugar, pelo processo de reconstrução do país. Neste 

sentido, as medidas adotadas pela JGRN mediante a economia mista, nos primeiros anos da 

revolução, objetivavam avançar em muitos níveis de uma única vez, segundo o discurso 

sandinista, visto que a guerra revolucionária provocou um processo de descapitalização do 

país, relacionado, de um lado, à destruição e atraso no desenvolvimento da infraestrutura, e, 

de outro,  à fuga do capital estrangeiro e da retirada de capital dos Somozas e da burguesia 

ligada ao somozismo, como pode ser visto na Tabela 1.5.  

Tabela 1.5 

Destruição da infraestrutura e descapitalização durante a Guerra 

Insurrecional (em milhões de US$).  

Infraestrutura  

Física 14,6 

Social  63,4 

Total 78,0 

Produção   

Agropecuária 27,7 

Indústria 150,0 

Comércio 220,0 

Outros  05,0 

Total  402.7 

Descapitalização  

Financeiro  332,5 

Insumos  303,9 

Rebanho  129,9 

Total  766,3 

Elaborado a partir dos dados constantes em. Rev. Envío, nº 37 jul. 1984 
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Diante deste cenário, segundo o discurso sandinista, o papel fundamental nesse 

momento seria constituir uma situação de reconstrução nacional, tanto da infraestrutura como 

e principalmente da economia do país. A razão da economia mista se justificava exatamente 

por isso. Ou seja, para a reconstrução nestes marcos seria necessária a economia mista, visto 

que a mesma conseguiria:   

Movilizar al pueblo en organizaciones sindicales, cooperativas, barriales y 

gremiales de todo tipo; reestructuras las deudas del sector privado, abriendo acceso 

al crédito no solamente al sector privado beneficiado bajo el somocismo sino 

potenciando la capacidad productiva de la amplia burguesía pequeña de 

Nicaragua; hacer llegar la educación y la salud a las masas populares; reactivar el 

20% de las tierras y las industrias confiscadas a los somocistas para crear con ellas 

un sector de propiedad colectiva; nacionalizar y hacer funcionar todo el sistema 

financiero nacional y todo el comercio exterior (Rev. Envío, nº37, julho de 1984). 

 

Em certa medida, o processo de reativação econômica foi conseguido pelo governo da 

Unidade Nacional. Esse processo foi possível devido ao apoio financeiro conseguido pelo 

governo revolucionário dos Estados Unidos até 1980 e de diversos outros países, tanto de 

europeus ocidentais capitalistas como de países socialistas do leste europeu, bem como de 

nações latino-americanas e de Cuba. A tabela 1.6 apresenta dados sobre a reativação 

econômica conseguida pelo governo sandinista até 1981(STAHLER-SHOLK, 1989, p. 200). 

 

Tabela 1.6 

Reativação da economia nicaraguense 1979-1981 (em milhões de dólares). 
                                                       Índice de Reativação                                     Crescimento anual (%) 1979-1981 

  1977 1979 1981 7,9 

PIB 100 67,8 78,5  

Setor primário 100 75,1 82,7 5,1 

Agricultura  100 74,1 91,3 11,5 

Pecuária  100 80,8 70,4 -6,5 

Silvicultura  100 29 59 0,1 

Caça e pesca 100 70,3 58,1 -13 

Setor secundário  100 57.1 72,1 13 

Indústria  100 72,7 88,3 10,7 

Construção  100 15,2 36,4 70 
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Mineração  100 25,6 26,9 2,2 

Setor terciário  100 64,2 80,8 12,9 

Transporte  100 63,6 86,8 18,2 

Comércio 100 53,3 72,5 18 

Habitação  100 72,4 75,8 2,2 

Serviços sociais priv. 100 47,2 64,2 17,9 

Serviços sociais publ. 100 87,7 97,6 1 

Governo central 100 102,6 115,9 6,5 

Fonte: Revista Envío, nº 37, julho/1984, p. 11 

 

O êxito da reativação, no entanto, deve-se ao processo de endividamento do governo 

nicaraguense. Os créditos concedidos para a reativação da economia advieram sobretudo, de 

empréstimos externos, o que provocou um salto na dívida externa da Nicarágua, que em dois 

anos de governo quase dobrou de valor, passando de pouco mais de 1.13 milhão em 1979 para 

2.2 milhões em 1981.  Apesar de cerca de 60% da economia estar concentrada no setor 

privado, aproximadamente 80% dos investimentos no período foram de origem estatal, o que 

reflete um processo de ausência de empenho capitalista privado no objetivo de reativar a 

economia (STAHLER-SHOLK, 1989, pp. 198, 202). 

A despeito de ter tido uma projeção de empreender um processo de industrialização, 

especialmente em indústrias do ramo alimentício, de forma a beneficiar os produtos agrícolas 

e agregar valor às exportações, o projeto econômico sandinista foi devoto do setor agrário, 

diferentemente da maioria de outras revoluções socialistas. (STAHLER-SHOLK, 1989; 

TORRES & CORAGGIO, 1987, p. 85). 

Tabela 1.7 

Metas e resultados dos programas econômicos 1980-1984. 

 1980 1981 1982 1983 1984 

 Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real 

Cresc. PIB (%) 22,5 4,6 18,5 5,4 4,7 - 0,8 6,6 4,4 2,7 -1,4 

Invest./PIB (%) 16,3 16,8 19,3 24,4 22,1 20,2 17,6 21,1 20,1 20,5 

Inflação (%) 22,2 35,3 20,0 23,9 20,0 24,8 30,0 31,1 30,0 35,4 

Exportação* 524 445,1 680 509,3 494 408,2 504 452,0 483 413,0 
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Importação* 700 789,6 865 889,5 899 690,2 877 718,2 821 735,4 

Desemprego 

PEA (%) 

17,0 18,3 13,3 16,1 14,0 19,9 13,8 18,9 18,8 21,1 

* Em milhões de dólares. 

Elaborado a partir dos dados em: MOLERO, 1988, pp. 188-189; BCN, 2009, p. 5. 

 

Assim, a condução do governo revolucionário pela FSLN coligado com a burguesia 

foi constituído sob a insígnia da Unidade Nacional, cujo discurso configurante visava, em 

primeiro lugar, garantir a reconstrução do país e, em segundo, assegurar a defesa nacional 

diante do aumentodas ações contra a Revolução, que fora intensificada a partir de 1981, com a 

eleição de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Desta maneira, a Unidade Nacional visava 

garantir um espaço vital para a burguesia dentro do governo revolucionário, uma vez que ela 

era vista como imprescindível para o processo de reconstrução do país e da defesa nacional. 

Dessa forma:  

A condução político-militar da luta contra o somozismo pela FSLN evitou que a 

imensa ativação popular resultasse limitada a um esquema meramente antiditatorial, 

que se reduzisse a uma mudança de governo sem alterar o sistema social de base; ao 

mesmo tempo, sua política de amplas alianças evitou que os elementos da burguesia 

que apoiavam a luta antiditatorial abandonassem o processo diante do espectro de 

um outubro vermelho (VILAS, 1986, p. 92). 

 

O terceiro aspecto estava na visão sandinista de garantir a ajuda ou o reconhecimento 

internacional, que, por sua vez, passava pelo crivo da não radicalização do processo 

revolucionário, ou seja, que a burguesia tivesse um espaço garantido na composição 

governamental
29

.  

Todavia, o aspecto fundamental era a concepção sandinista de transformação social 

que possibilitaria a construção de um governo socialista. O discurso sandinista era 

                                                           
29

 Assim que a Revolução triunfou, o JGRN procurou encontrar apoio internacional para evitar um isolamento 
em relação aos países capitalistas. A proposta de “não alinhamento” visava demonstrar a não radicalidade do 
processo revolucionário, o que significava, em primeiro lugar, assegurar uma não intervenção imediata dos 
Estados Unidos, e em segundo lugar garantir o reconhecimento internacional, especialmente dos países 
capitalistas europeus. Esse processo permitiu ao governo revolucionário conseguir empréstimos e ajuda 
financeira internacional de vários países, não apenas de Cuba e da União Soviética.  
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anticapitalista: a meta da revolução seria suprimir a lógica das relações de reprodução 

capitalista a favor da lógica de suprir as necessidades das massas. Assim, a aliança com a 

burguesia almejava garantir o desenvolvimento das forças produtivas dentro da coerência 

capitalista para uma posterior transição ao socialismo.Segundo Lygia Rodrigues (1996), para 

os sandinistas: 

[...] proceder à expropriação e estatização generalizada da propriedade, visando 

socializar o conjunto da economia no contexto inicial da transição, seria incorrer 

num grave erro de entendimento da realidade, capaz de acarretar uma desarticulação 

profunda da ordem produtiva, com consequências sociais e políticas desastrosas 

(RODRIGUES, 1996, p. 370). 

 

Desta maneira, no discurso sandinista as ideias da reconstrução nacional e da luta anti-

imperialista assumem um caráter mais elevado do que as contradições de classe. Assim, as 

soluções daí vislumbradas pelos sandinistas são mais importantes que as contradições 

internas, em nível das classes sociais presentes no sistema produtivo, visto que possibilitariam 

a reconstrução da base produtiva e a luta mais aguçada contra o inimigo externo. 

Consequentemente, o conteúdo político da etapa inicial do processo revolucionário teve 

contornos mais intensos e fundamentais no plano político-ideológico do que de classe em si. 

Assim, o eixo aglutinador de forças antagônicas configurava-se muito mais em nome da 

defesa nacional do que nos conflitos das forças produtivas na lógica da sociedade da 

mercadoria. Daí a caracterização de uma revolução de frente popular, isto é, o agrupamento e 

aliança de forças antagônicas – burgueses e trabalhadores – dentro da lógica da luta de 

classes, contra um inimigo comum, e que portanto ameaça a existência de ambas.  

No entanto, era um processo de equilíbrio instável de contradições, onde as tensões 

eram crescentes e as mudanças conjunturais requeriam cada vez mais um jogo de equilíbrio 

no qual a FSLN, que era a junção política que orientava todo processo, teve sérias 

dificuldades em lidar ―uma vez que a construção deste equilíbrio instável de contradições, sua 

preservação no meio de tensões crescentes, sua adaptação a conjunturas mutantes, dependem 

do exercício direto do poder político pela organização que orienta o conjunto do processo‖  

(VILAS, 1986, p. 96). Aliás, como veremos adiante, no decurso desse trabalho, foi certamente 
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essa junção de contradições de equilíbrio instável o próprio lastro de desequilíbrio da 

revolução, cujo resultado foi a derrota em 1990. 

Mesmo com a participação da burguesia, a condução do processo revolucionário 

estava com a Frente Sandinista, cabendo a ela, portanto, o papel de protagonista no pleito de 

transformação. Mario Salazar Valiente (1990) argumenta que, mesmo com a burguesia tendo 

vital importância, a hegemonia na condução do processo revolucionário estava com a FSLN, 

porque era ela a legítima força revolucionária que derrubou o somozismo e protagonizou a 

criação de uma nova história na Nicarágua. Ele escreveu em 1981, (portanto, no início do 

governo revolucionário) que: 

Dentro do projeto político ―sandinista‖ tem um espaço a burguesia. Espaço no 

político, no econômico e no ideológico. Os capitalistas tem liberdade para continuar 

acumulando mais-valia, dentro, é claro, de um ―plano‖ dirigido pelo Estado e dentro 

da base determinada pela revolução triunfante. Isto é, que ―as regras do jogo‖ são 

impostas pelo sandinismo, a FSLN, sujeito histórico que conseguiu a mudança 

radical do país. A burguesia – antiga aliada do regime somozista, por mais que se 

diga – é considerada, com toda honestidade, como uma aliada na etapa de criação de 

uma ―nova Nicarágua‖. A burguesia pode e deve cumprir um papel econômico de 

grande importância quanto à ―reativação econômica‖ (VALIENTE, 1990, p. 288). 

 

A aliança com a burguesia caminhou relativamente bem até o início de 1980. O 

período imediatamente após o triunfo em julho foi de intensas disputas entre os sandinistas e a 

burguesia, aliada aos Estados Unidos. O ponto de conflito era a garantia da manutenção dos 

interesses burgueses e por conseguinte dos norte-americanos na condução do governo. Nesse 

período, o esforço da diplomacia ianque foi no sentido de assegurar que não houvesse uma 

radicalização socialista da revolução, buscando de diferentes formas antecipar a aproximação 

sandinista do governo cubano e da União Soviética. Por isso, a primeira ação do governo dos 

Estados Unidos foi de oferecer ajuda na perspectiva de garantir a aproximação dos 

sandinistas. A primeira leva de ajuda chegou ainda em julho de 1979, uma semana após o 

triunfo, quando aviões norte-americanos aterrissaram em solo nicaraguense carregados de 

medicamentos e alimentos. O primeiro presidente do Banco Central, depois da vitória, Arturo 

Cruz, que havia sido funcionário do BID assumiu através de uma negociação, e de certa forma 

uma imposição norte-americana. Quando de sua posse, só havia cerca de 3,5 milhões de 
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dólares em divisas e o governo americano de imediato garantiu outros 8 milhões em fundos 

(CHRISTIAN, 1985, p.178). 

Os Estados Unidos trabalharam com afinco a fim de conseguir fazer com que os 

revolucionários sandinistas fossem seus aliados. No final de setembro e início de outubro de 

1979, Daniel Ortega, na condição de presidente da JGRN, foi a Washington, sendo recebido 

pelo presidente Jimmy Carter. Após o encontro, ele discursou na Assembleia Geral da ONU. 

O teor de sua fala foi na perspectiva de demonstrar que a revolução era ―não-alinhada‖, isto é, 

não era aliada nem do bloco socialista ou do capitalista. De qualquer forma, em novembro de 

1979 foi solicitada junto ao Congresso norte-americano ajuda à Nicarágua no valor de 75 

milhões de dólares em empréstimo parcelado. Desse valor, 5 milhões eram doados. Como 

veremos mais adiante, os últimos 15 milhões desse dinheiro não foram repassados, pois em 

janeiro de 1981, quando Ronald Reagan, assumiu ele vetou a última parcela iniciando uma 

nova etapa na relação dos Estados Unidos com a Revolução Sandinista, como veremos mais 

adiante (CHRISTIAN, 1985, p. 178). 

O contexto interno, contudo, é de disputas intensas entre a FSLN e as frações da 

burguesia aliada. Desta maneira, as tensões políticas e as pelejas no interior da Junta de 

Governo entre a os Sandinistas e os burgueses provocaram um racha e uma crise na Unidade 

Nacional. Na perspectiva de assegurar a permanência da burguesia no governo os Estados 

Unidos, condicionaram a concessão do empréstimo à manutenção na Unidade Nacional.  

Aliás, em outubro de 1979 e fevereiro de 1980, líderes da COSEP fizeram visitas a 

Washington para encontros com membros do Congresso e do governo norte-americano. Os 

líderes da FSLN entenderam que esse processo poderia implodir a revolução e passaram, a 

partir desse momento, à busca por constituir estruturalmente, desde dentro da burocracia 

estatal, hegemonizar o processo revolucionário, isto é assumiram os principais postos no 

governo revolucionário. Deste momento em diante, a revolução ganhou caraterística de maior 

participação popular e a FSLN se arremeteu sobre os outros segmentos políticos, sobretudo a 

burguesia, com o intento de conseguir protagonismo solo.  

Somados juntos ao Estado e ao Partido, o povo tornou-se o terceiro agente desse 

processo de justificação do poder, isto é, a ideia de vanguarda revolucionária atribuída e 
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assumida pela FSLN, portanto de líder do povo na constituição da insurreição que culminou 

com a vitória revolucionária, tornou-se o álibi de justificação para a conformação do sentido 

de que o Estado é o povo.  Ora, se o Estado é igual a povo, quer dizer que a sociedade civil só 

faz sentido se estiver submissa ao próprio Estado. É nesse sentido e nessa direção que a partir 

de 1980, a Frente Sandinista conduziu sua relação com o Estado, o povo e a sociedade civil. 

Em outras, palavras, a preocupação primária e fundamental da FSLN foi construir um 

processo político-social sob sua hegemonia de modo que o manejo e a submissão de 

organizações de ampla adesão popular visava assegurar o domínio da Frente sobre o Estado.  

Na convergência entre Estado e sociedade civil, o objetivo era fazer com que a última 

tivesse controle sobre a primeira. O sentido disso era que as organizações populares 

exerceriam os mecanismos de controle do poder que culminariam, na prática, na hegemonia 

popular sobre o aparelho de Estado. No entanto, na prática ocorreu exatamente o contrário: 

com a ordem do Estado sendo praticamente igual à FSLN as ocupações de terras no início do 

processo revolucionário foram freadas, as reinvindicações salariais também foram coibidas 

―em nome de uma política salarial que tinha que fazer parte de um plano centralizado, que 

tinha de harmonizar todo o crescimento econômico à medida do possível e não do desejável‖ 

(ARRUDA, 1987, p. 193). 

Neste sentido, as organizações populares deixaram de cumprir a função de ser um 

canal ou instância de aferir e conferir poder ao Estado, mas passaram a ser instância de 

expressão do poder do Estado sobre as massas. A subordinação crescente das entidades 

populares à FSLN conduziu o partido ao exercício de uma hegemonia, não apenas na relação 

com as massas, mas também sobre todo o processo revolucionário, provocando uma fissura 

na Unidade Nacional, cujo outro agente era a burguesia. Para os burgueses, esse pleito 

sandinista de buscar hegemonizar a revolução era um sinal claro de que os acordos entre eles 

estavam sendo rompidos e que estava concretizada uma junção definitiva entre o Estado e a 

Frente Sandinista. 

Esses solavancos políticos no equilíbrio instável de contradições, cujas consequências 

definitivas somente seriam percebidas na derrota de 1990, engendraram ainda mais as 

disputas já acirradas no interior da JGRN. Esses conflitos foram o estopim que geraram a 
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retirada, no início de 1980, de Alfonso Robelo e de Violeta Chamorro da Junta de Governo, 

os quais foram substituídos por Arturo Cruz, economista que fora presidente do Banco 

Central e membro de Los Doces, e Rafael Córdoba, advogado, ambos membros do Partido 

Conservador. Essas renúncias estavam no bojo da transformação ou das medidas de cunho 

transformador cuja perspectiva era assegurar o aprofundamento de um caráter mais  

democratizante e popular da revolução. Também visava garantir hegemonia da Frente 

Sandinista no processo revolucionário. Mas de qualquer forma, o conteúdo das disputas é o 

conflito, ou o melhor, a emergência da luta de classes no interior da Junta de Governo. 

A despeito das tensões políticas, os índices da economia foram relativamente 

significativos, configurando uma situação de prosperidade da economia nicaraguense.  É 

verdade que parte desse crescimento se deve primariamente aos empréstimos externos e ao 

entusiasmo revolucionário, o que produziu uma amenização nas tensões entre a FSLN e a 

burguesia como classe. As taxas de crescimento relativamente altas do PIB – 4,6% em 1980 e 

5,4% em 1981 – somadas aos investimentos do setor público de mais de 23% do PIB, em 

média durante os dois primeiros anos, possibilitaram acordos e entendimentos envolvendo 

ambos os lados (BCN, 2009, p. 05). 

 

1.3. A crise da Unidade Nacional e a hegemonia sandinista 

 

Em agosto de 1980, a Frente Sandinista se declarou autoridade máxima da Revolução, 

atendendo uma reivindicação da Direção Nacional da Frente Sandinista, que era composta por 

nove membros: três de cada uma das tendências revolucionárias. Essa declaração era a 

ratificação do que já ocorria desde abril do mesmo ano quando, através do decreto nº 374, a 

Junta de Governo alterou de 33 para 47 o número de membros do Conselho de Estado
30

. 

                                                           
30  A nova composição do Conselho de Estado configurava da seguinte forma: “I.  Organizaciones Políticas:  

Frente Patriótico:  1.  Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 6 miembros; 2. Partido Liberal 
Independiente (PLI)  1 miembro; 3. Partido Socialista de Nicaragua (PSN) 1 miembro; 4. Partido Popular Social 
Cristiano (PPSC) 1 miembro; 5. Partido Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN) 1 miembro;  Otras 
organizaciones: 6. Partido Conservador (CPD) 1 miembro;  7. Partido Social Cristiano Nicaraguense  (PSCN) 1 



82 

 

 

 

 

Desta forma, o poder da FSLN foi substancialmente fomentado, conferindo a mesma 

hegemonia política no processo revolucionário. No mês de maio do mesmo ano, os membros 

do conselho sobem para 51. A grande maioria dos novos membros do conselho pertencia à 

base popular comandada pela Frente Sandinista por meio de organizações submissas a ela 

(JGRN, Decreto nº 374). 

Essa manobra foi entendida pela burguesia como um golpe de Estado por parte da 

FSLN, uma vez que a modificação no conselho de Estado “no responde a la Unidad Nacional 

sino a los interesses del FSLN”, conforme documento da COSEP, entidade que representava 

a burguesia, sobretudo dos setores de serviços, comércio e indústria (COSEP, 1983, p. 6)
31

. O 

que estava em jogo e em disputa, portanto, era a hegemonia sobre o processo revolucionário. 

Desta maneira, começava a ganhar forma, segundo o discurso sandinista, o projeto da FSLN 

de confecção de uma revolução popular, onde o povo seria o protagonista do processo, tendo 

a Frente Sandinista como sua vanguarda revolucionária. Em novembro do mesmo ano, a 

COSEP se retira do Conselho de Estado, alegando,  que o governo revolucionário deixara de 

                                                                                                                                                                                     
miembro;  II. Organizaciones Populares: 8. Comités de Defensa Sandinista (CDS), 9 miembros por cada una de 
las siguientes regiones del país: Managua, 2 miembros; León y Chinanadega, 1 miembro; Matagalpa y Jinotega, 
1 miembro;  Estelí, Nueva Segovia y Madriz, 1 miembro; Chontales, Boaco, y Río San Juan, 1 miembro; Zelaya; 1 
miembro; Masaya y Carazo, 1 miembro; Granada y Rivas 1 miembro; 9. Juventud Sandinista “19 de julio” 1 
miembro; 10 Asociación de Mujeres Nicaragüenses “Luisa Amanda (AMNLAE) 1 miembro; III. Organizaciones 
Sindicales: 11. Central Sandinista de Trabajadores (CST) 3 miembros; 12. Asociación de Trabajadores del Campo 
(ACT) 3 miembros; 13. Confederación General del Trabajo (CGT) 2 miembros; 14. Central de Trabajadores de 
Nicaragua (CTN) 1 miembro; 15. Confederación de Unificación Sindical (CUS) 1 miembro; 16. Central de Acción 
de Unificación Sindical (CAUS) 1 miembro; 17. Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) 1 miembro; 
IV. Organizaciones Gremiales y Sociales: 18. Fuerzas Armadas, 1 miembro; 19. Asociación Nacional del Clero, 1 
miembro; 20. Consejo Nacional de la Educación Superior, 1 miembro; 21. Asociación Nacional de Educadores de 
Nicaragua (ANDEN), 1 miembro; 22. Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), 1 miembro; 23. Asociación de 
Miskitos, Sumos y Ramas (MISURASATA), 1 miembro; 24. Confederación Nacional de Asociaciones Profesionales 
(CONAPRO), 1 miembro; V. Organización de la Empresa Privada: 25. Instituto Nicaragüense de Desarrollo 
(INDE), 1 miembro; 26. Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), 1 miembro; 27. Confederación de Cámaras 
de Comercio, 1 miembro; 28. Cámara de la Construcción, 1 miembro; 29. Unión de Productores Agrícolas 
(UPANIC), 1 miembro” (JGRN: decreto nº 374). Através do decreto nº 718 de maio de 1981, o número de 
membros do Conselho de Estado subiu de 47 para 51. Os novos membros são: um do Movimento Liberal 
Constitucionalista que havia sido suprimido pelo decreto nº 374; dois membros da UNAG que  havia sido criada 
no mês anterior; e um membro de movimentos ecumênico-religioso (JGRN: decreto nº 718). 
31

 Os documentos da COSEP referidos nesse trabalho estão disponíveis no sítio eletrônico da Biblioteca Enrique 
Bolaños (<http://enriquebolanos.org>). Esta biblioteca leva o nome de Enrique Bolaños Geyer, empresário do 
setor agroindustrial que foi presidente da COSEP entre 1983 e 1988. Em 1985, após críticas ao governo 
sandinista, suas propriedades foram incluídas no programa de reforma agrária, o que foi ratificado pela lei de 
Reforma Agrária de 1986, a qual será discutida no segundo capítulo desta dissertação. 
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ser pluralista. Em março do ano seguinte a JGRN passou a ter apenas três membros: Daniel 

Ortega, Sergio Ramírez e Rafael Córdoba.  

O problema do rompimento entre a FSLN e os grupos burgueses foi ocasionando o fim 

da Unidade Nacional e a consequente adesão de grande destes à Contrarrevolução. Tal 

processo deve ser visto como desdobramento da dinâmica do processo revolucionário que 

levou as contradições ao pico máximo, provocando uma disparidade de projetos entre esses 

agrupamentos políticos. A oposição que se forma em torno dos dissidentes burgueses, 

denominada de centro-direita, que se aliou a contrarrevolução armada, não era homogênea, 

mas tinha um opositor comum: a Frente Sandinista. 

Sobre isso, Torres & Coraggio (1987) afirmam que o objetivo primário da burguesia 

nicaraguense seria impedir a todo custo a cristalização da revolução social que a Revolução 

Sandinista propunha e agora aparentava ter forças suficientes para engendrar. Neste sentido, a 

burguesia labutaria por redimensionar a correlação de forças apelando pela via armada 

concatenada com o apoio estadunidense. 

La oposición de centro-derecha no quiere, en realidad, estabelecer um sistema de 

instituciones democráticas que enmarque su lucha por la hegemonia social. Lo 

quiere es resplantear de imediato la correlacíon de fuerzas, transformar la situación 

actual de poder, antes que la revolución social se cristalice hasta un punto de no 

retorno. Y eso no pueden lograrlo discutiendo una Constituición, ni apelando al 

consenso del Pueblo para su proyeto. Apelan, entonces, a fuerzas políticas externas, 

a las pressiones de gobiernos extranjeros o, finalmente, a la fuerza de la 

contrarrevolución armada, a cuya legitimación intentan contribuir. Y dado que el 

FSLN se ha propuesto, por razones de legitimidade, constituir el nuevo sistema 

político con la participacion de la oposición, pues pretende hacer política por 

métodos hegemónicos y no dictatoriales, entonces hay contradicción (p.120). 

 

A COSEP publicou um comunicado endereçado a Daniel Ortega, este na função de 

coordenador da Junta de Governo, em outubro de 1981, criticando a postura sandinista na 

condução da Revolução que havia diminuído o espaço político dos representantes da 

burguesia filiados à entidade. Além disso, critica a condução da economia, bem como a 

política de estatização, assim como sua política exterior. O que está em embate é a luta de 
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classes ou de interesses antagônicos no projeto de condução da revolução, isto é, do alcance 

das transformações sócio econômicas do processo revolucionário.  

La economia nacional se derrumba. La producción no presenta síntomas de 

recuperación. La paz social no se materializa. El país se endeuda en una esperial a 

la cual no se le ve término y la economia mixta que declara el gobierno, retrocede 

ante el avance de la estatización de la propriedad, enseñando un proyeto trazando a 

espaldas del pueblo. Al flexionar sobre la condución de la política interna de 

gobierno y sobre la política exterior que los gobernantes siguen, identificamos una 

inconfundibile línea ideológica de corte marxista-lenista que se confirma en 

discursos de miembros de la Dirección Nacional. Las actuaciones de los miembros 

de este gobierno y sus discursos dentro y fuera del país, revelam un empeño en 

librar una lucha ideológica de caráter internacional que nos ha llevado a un 

aislamiento casi total de aquellos  países hermanos que apoyaram 

inicialmente la verdadera Revolución Nicaraguense. Aparentemente, ya no importa 

tanto al gobierno, el apoyo de países como Costa Rica o Venezuela, sino el apoyo 

de países como Libia y Cuba, lo cual nos enmarca dentro de un alineamiento bien 

definido y nos expone a sufrir las consecuencias de dicho alineamiento. [...] 

Estamos a las puertas de la destrucción de Nicarágua. Estamos llegando a un ponto 

de no retorno desde el cual, este gobierno dificilmente podrá reclamar legitimidad 

ante su pueblo. El nacionalismo de todo un pueblo está siendo amenazado por el 

internacionalismo de una minoria radical y fanatizada (COSEP, 1981 apud COSEP, 

2012, pp. 11-12). 

No mesmo documento, a COSEP emite algumas proposições ao governo sandinista, 

tentando demonstrar que há uma contradição inerente entre o projeto da Revolução e aquilo 

que o governo capitaneado pela Frente Sandinista faz: 

[...] De que sirve proclamar la economia mixta si continúan confiscando empresas 

ilegalmente. De que sirve proclamar la garantía de la liberdad de prensa, si 

continúam cerrando los medios de comunicación. De que sirve proclamar el 

pluralismo político si a partidos políticos se les impide llevar a cabo 

concentraciones pacíficas lanzando a las turbas “divinas”, como usted mismo las 

califica, para que se tomem el país en un derroche de caos ye violencia. De que 

sirve decir que se garantiza el pluralismo político cuando se entorpecen las 

actuaciones de los sindicatos independientes y se encarcela a sus dirigentes [...] 

(COSEP, 1981 apud COSEP, 2012, p-12). 

 

De qualquer maneira, o projeto da Frente Sandinista era configurar-se como a 

representante máxima de todo levante popular, isto é, o canal de expressão que emanava da 

iniciativa popular. Deste modo, ocorreu uma subordinação da participação popular à FSLN 

em todas as esferas do Estado Revolucionário: no Conselho de Estado, no Conselho Nacional 

de Reforma Agrária, no Conselho Popular Nacional de Saúde, nos Tribunais Populares 
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Antisomozistas, na Chefia de Defesa, no Conselho Nacional Assessor de Educação, no 

Exército Popular Sandinista, entre outras.  Assim, a junção entre Estado e partido se 

configurava no processo revolucionário sandinista, reforçando a tese sandinista de vanguarda 

revolucionária (FSLN: Programa Histórico, 1969). Para a criação de vanguarda, sob a junção 

entre partido e Estado, Salvador Martí i Puig (1997), afirma que: 

Esta concepción vanguardista se vertebró a partir de tres pilares: la presencia de 

una cúpula dirigente indiscutida (la Dirección Nacional); un aparato partidario con 

un número reducido de militantes; y la presencia de un entorno de organizaciones 

sectoriales – las llamadas organizaciones de masas – vinculadas orgánicamente al 

partido. Inevitablemente, todo ello – junto con el impacto de la guerra 

contrarrevolucionaria – empujó al FSLN hacia una conducción vertical y 

centralista de las decisiones partidarias (p. 43). 

 

A primeira instância de sustentação da estrutura partidária da Frente Sandinista era a 

presença da cúpula do partido que interpretava, resolvia e delegava as diretrizes políticas. Isso 

implicava que a maior parte decisões políticas, principalmente as mais importantes, eram 

tomadas pela DN (Direção Nacional) do partido, conferindo desta maneira um caráter vertical 

ao processo decisório revolucionário. A declaração de Bayardo Arce, membro da Direção 

Nacional e secretário geral do partido, ratifica esse caráter: “la conducción política del 

proceso revolucionario corresponde a la vanguardia de la vanguardia, es decir, a la 

Dirección Nacional” (apud MARTÍ i PUIG, 1997, p. 43).  

A DN assumiu função fundamental no processo de condução do governo 

revolucionário sandinista. Os membros do diretório
32

 consignaram, na linguagem de Martí i 

Puig (1997), uma espécie de feudalismo institucional, configurando uma fragmentação na 

estrutura administrativa do Estado, visto que diversos destes comandantes assumiram 

ministérios fundamentais durante o governo, como Jaime Wheelock, que foi Ministro da 

Agricultura e Reforma Agrária, Tomás Borge, Ministro do Interior e grande articulador 

                                                           
32

 Os membros da Direção Nacional da FSLN nos anos 1980 foram: Daniel Ortega, Humberto Ortega e Victor 
Tirado Lopez, que pertenciam à Tendência Insurrecional (TI), os terceiristas; Bayardo Arce Castaño, Tomás 
Borge Martínez e Henry Luiz, membros da GPP (tendência Guerra Popular Prolongada); e Jaime Wheelock, Luis 
Carrion e Carlos Nuñez da Tendência Proletária (TP). 
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político do partido, Henry Ruiz, Ministro do Planejamento, e Humberto Ortega, Ministro da 

Defesa. 

A segunda instância que permitiu essa verticalização foi o caráter ou a funcionalidade 

partidária da FSLN. Essa organização constituiu-se de maneira vertical, controlando assim as 

bases de formação do partido e a participação dentro dele. A organização do partido se 

estruturou em quatro níveis: nacional, regional, zonal e de base. Em nível nacional, o órgão 

máximo era a Direção Nacional, que era composta por três comissões: a Comissão Política, a 

Comissão de Estado e a Comissão de Defesa e Segurança. Essas comissões eram rodeadas por 

sete departamentos auxiliares que configuravam o aparato burocrático do partido. Em nível 

nacional ainda existia a Assembleia Sandinista, composta por membros reconhecidos dentro 

dos quadros sandinistas em número que variava entre 77 e 110 pessoas, dos quais a maioria 

ocupavam quadros administrativos dentro do governo e dentro do partido. Ainda que fosse 

uma instância consultiva e deliberativa, funcionava na prática, com o decorrer do tempo, 

apenas como instância discursiva da Direção Nacional (MARTÍ i PUIG, 1997, p. 45). 

Em nível regional a organização estava a cargo do Comitê de Direção Regional 

(CDR), cujos membros eram nomeados pela DN. A função do Comitê de Direção Regional 

era reproduzir regionalmente a lógica hierárquica da DN. A base constitutiva dos Comitês 

regionais era as organizações locais, os Comitês de Direção Zonal (CDZ), que comandavam 

os Comitês de Base (CdB) e que por sua vez eram compostos, segundo Martí i  Puig (2009), 

por cerca de 20 pessoas que eram comandadas por um membro efetivo da FSLN. Para 

ingressar na FSLN, era necessário formular uma petição e integrar os CdBs na categoria de 

aspirante, condição que durava entre seis e quinze meses (MARTÍ i PUIG, 1997. p. 45).  

O processo de recrutamento permitiu um crescimento exponencial em número de 

membros nos anos 1980 da Frente Sandinista. Estima-se que em 1981 o total de afiliados era 

de pouco mais de 1500, cifra que subiu para 16 mil quatro anos depois para atingir o montante 

de mais de 50 mil membros em 1990. Vale ressaltar que havia processos de expurgamentos 

constantes, o que em certa medida diminuiu o total de membros (MARTÍ i PUIG, 2009, p. 

108).  



87 

 

 

 

 

Sendo assim, a FSLN se consolidou mediante uma crescente burocratização e não 

necessariamente como um partido de expressão das massas populares. Em outras palavras, 

ocorreu cada vez mais uma identificação entre o Partido e o Estado, em que o primeiro tinha a 

função de legitimar as ações do último. Por ser um partido burocrático, o processo de 

hierarquização era rígido e exigia a obediência absoluta aos princípios estipulados sem, 

portanto questionamentos ou propostas alternativas ao delineado pela alta hierarquia 

partidária. O partido modelava as massas, doutrinando-as, não funcionando, portanto, como 

um espaço de expressão do anseio popular, mas como um aparato de construção ideológica. 

Daí a necessidade de uma hierarquia forte e verticalizada e de uma estrutura rígida a qual não 

permitisse acesso aos ditames partidários ou políticos livremente, mas sob o controle da 

ideologia partidária
33

.  

A ideologia em uma revolução é absolutamente fundamental, especialmente quando o 

processo revolucionário é imerso em profundas contradições, como foi o Sandinista. Partindo 

dessa prerrogativa, o governo revolucionário forjou diversas organizações com capacidade de 

concentrações em massa, o que contribuiu para o crescimento do número de seus membros e 

deu à FSLN a capacidade de penetrar nos mais recônditos lugares sociais e geográficos da 

Nicarágua.  

 

 

 

 

                                                           
33

 Essa verticalização, que operou dentro de uma lógica seletiva para composição dos quadros da FSLN, 
sobretudo administrativos, produziu um fenômeno que demonstrou “según un estudio realizado, después de 
1981 más del 30% de los militantes sandinistas eran profesionales, a la vez que en las cúpulas partidarias nunca 
faltaron la presencia de apellidos de rancio abolengo” (MARTÍ i PUIG, 1997, p. 47). A expressão – rancio 
abolengo – faz referencia à ascendência nobre, isto é, de privilégios conotando um sentido pejorativo e irônico 
ao mesmo tempo. O processo de consolidação da FSLN criou em seus quadros diretivos indivíduos que 
assumiram uma postura autoritária o que , por sua vez contribuiu para a verticalização administrativa do 
partido. Pertencer aos quadros de direção era, portanto, sinal de prestígio.  
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Quadro 01 – Organograma da Direção Política da FSLN 

 

 

Fonte: MACIEL (2013), p. 110. 

 

Uma das principais organizações que surgiram a partir disso foi Exército Popular 

Sandinista (EPS), criado logo após a vitória de julho. O EPS constituiu-se como grande força 

para a formação de uma ideologia pró-sandinista. Neste sentido, o exército corroborava com a 

perspectiva de constituição dessa forma de pensar, pois o mesmo passou a ser símbolo da 

defesa da ―nação‖, o que significava defender a revolução comandada pela FSLN, isto é, 

defender os interesses do partido como se eles fossem interesse de todos. Neste sentido, Fred 

Maciel (2012) escreve que:   

O Exército Popular Sandinista (EPS) emergiria, então, com base nas colunas 

guerrilheiras e nas milícias populares criadas ainda na chamada ―guerra 

antiditatorial‖, principalmente nos momentos finais da ofensiva insurrecional. 

Declarado por líderes sandinistas como ―braço armado do povo‖, o EPS estaria 

muito mais associado à própria Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) do 

que à nação nicaraguense, inúmeras vezes respondendo interesses partidários (p. 2). 
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 A capacidade ideológica do EPS era imensurável, pois participar dele era participar 

do processo revolucionário que, por sua vez, tinha o sentido de construir e constituir uma 

nova nação radicalmente oposta à herdada do Somozismo. Para os sujeitos participantes do 

EPS, seu papel era fundamental e sublime, tendo em vista que sua luta não era contra um 

inimigo qualquer, mas contra o mais poderoso de todos: os Estados Unidos que se 

encarnavam nos Contras
34

, o que conferia um sentido sobrevalorizado de sua importância. 

Deste modo, o soldado era a cara, a face, o corpo do símbolo da defesa nacional e da 

soberania do povo nicaraguense, a saber, o Exército Popular Sandinista. De acordo com o 

Programa de Governo da JGRN o novo Exército teria a seguinte característica: 

Se organizará un nuevo Ejército Nacional, cuyos principios fundamentales serán la 

defensa del Proceso Democrático y de la Soberanía e Independencia de la Nación, 

así como la integridad de su territorio. Este Ejército estará formado por los 

combatientes del FSLN; por los soldados y oficiales que hayan demostrado una 

conducta honesta y patriótica frente a la corrupción, represión y entreguismo de la 

Dictadura y por los que se hayan sumado a la lucha por el derrocamento del 

régimen somocista; por todos los sectores de la Nación que hayan combatido por la 

Liberación y deseen incorporarse al nuevo Ejército y por los ciudadanos aptos que 

oportunamente presten su servicio militar obligatorio. En este nuevo Ejército 

Nacional no tendrán cabida los militares corruptos y culpables de crímenes contra 

el pueblo. [...] El Ejército Nacional mantendrá una permanente vinculación con las 

necesidades de la población civil y participará activamente en las tareas de 

reconstrucción y desarrollo. Sus integrantes serán formados en diferentes 

especialidades técnicas o profesionales. Habrá un servicio obligatorio y cuadros 

mínimos permanentes, con el propósito de permitir, en todo momento, el adecuado 

cumplimiento de sus funciones. Su gradual disolución se producirá en la medida y 

oportunidad en que se garantice la adecuada defensa de la Soberanía Nacional y no 

subsistan reductos militares beligerantes del régimen somocista (Prog. de Gob. 

JGRN, p. 6). 

 

 

 O EPS se configurou como o vetor que se catalisou em volta da FSLN, sob a insígnia 

da Defesa Nacional. Neste sentido, agregar-se ao Exército era dizer sim à mudança, à 

esperança e, portanto, submeter-se à soberania da Frente Sandinista. A base constitutiva do 

EPS era de caráter popular, ou seja, eram recrutados entre as massas populares: campesinos, 

operários, trabalhadores rurais, etc. Somente quando o processo de agregação ao Exército 

Sandinista passou a ser obrigatório para homens entre 18 e 24 anos, com a criação do Serviço 

                                                           
34

 Os Contras e a Contrarrevolução serão utilizados como sinôminos nesse trabalho. De maneira geral, são os 
que se contrapuseram ao processo revolucionario sandinista compreendendo uma variada gama de segmentos 
sociais, organizações políticas e militares e de pessoas, como veremos mais adiante.  
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Militar Patriótico (SMP) obrigatório em setembro de 1983, a base constitutiva do EPS se 

alargará um pouco mais. Os homens de 25 a 40 anos estavam atrelados ao Serviço Militar de 

Reserva. Mulheres entre 18 e 40 anos também podiam servir voluntariamente ao Exército. Era 

obrigatório servir por dois anos prorrogáveis ou reduzidos em 6 meses.  Vale ressaltar que o 

Serviço Militar obrigatório surgiu no contexto de intensificação das ações da 

Contrarrevolução e dos Estados Unidos (Rev. Envío, nº 28, out/1983).   

São as organizações com capacidade de agregar multidões que permitiram à Frente 

Sandinista consolidar sua hegemonia a partir de 1980. Essas organizações constituirão, 

destarte, o terceiro pilar de sustentação da hegemonia sandinista no processo de condução do 

governo revolucionário. A relação com as Organizações de Massas possibilitou à Frente 

Sandinista, mesmo que essas organizações não estivessem filiadas diretamente a ela, uma 

vinculação orgânica que permitirá uma articulação com a sociedade. Essa articulação 

funcionava através da representatividade política funcional mediante as organizações gremiais 

– que veremos a seguir – no âmbito do Conselho de Estado.   

Deste modo, a Frente Sandinista vai canalizar a força de diversas organizações – 

muitas das quais já existiam fora de seu âmbito – para debaixo de suas asas e transformará a 

Frente no canal de expressão dessas organizações. Esse processo funcionou, portanto, dentro 

de uma lógica de cooptação, isto é, a Frente Sandinista potencializou a força revolucionária 

dessas organizações, inclusive algumas que tinham projetos distintos dos seus, o que 

possibilitou à FSLN dar a dimensão dirigida a essas organizações.  A ideia fundamental era de 

que a hegemonia política sandinista conseguida com o aumento dos membros do Conselho de 

Estado somente havia sido possível com a agregação e cooptação dessas entidades que 

agregavam grandes massas populacionais.  

  

Além do EPS, diversas outras organizações de base popular possibilitaram maior 

acesso e agregação mais ampla ao processo revolucionário. Dentre essas, estava o CDS 

(Comitê de Defesa Sandinista), que era responsável direto pelo aparelhamento local das 

demandas sociais: organizava no atendimento à saúde, a reconstrução de casas, além de 

assumir o papel de distribuir alimentos e terras após a Reforma Agrária. Foi também a 

principal entidade responsável por coordenar a Cruzada de Alfabetização – assunto que 
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veremos logo adiante. Os Comitês funcionaram como uma espécie de olhos da Revolução ou 

do partido Sandinista, ou ainda como uma extensão do Estado, visto que representavam uma 

autoridade perante o povo. 

Os CDS substituíram os Comitês de Defesa Civil, surgidos durante a Guerra 

Insurrecional. Eram comitês eminentemente urbanos e cumpriam o papel de criar uma rede, a 

nível nacional, a partir de uma organização de bairro. Dito de outra maneira: cada Comitê 

cobriu um bairro que se interligava com outro CDS que cobria outro bairro e assim por diante, 

até se configurar em uma rede interligada de alcance nacional. Desta maneira os CDS, que 

segundo o Jornal Barricada Internacional (JBI), órgão oficial do Governo Sandinista, “son 

las manos, los ojos y los oídos de la Revolución”, têm as seguintes funções:  

a) Mantener un apoyo militante a la Revolución por medio de demostraciones y 

manifestaciones políticas, haciendo saber a todo el mundo nuestra disposición 

combativa; b) Mantener las actividades de defensa de la organización popular... la 

vigilancia revolucionaria del pueblo debe estar orientada a detectar y combatir a 

los enemigos de la construcción de la nueva patria; c) Participar en la solución de 

los graves problemas que nos dejó la podredumbre de la dictadura; d) Consolidar 

las Organizaciones de Masas para asegurar los logros de la Revolución (JBI, 

23/09/1979). 

Os CDS, compostos então por vizinhos, chegaram a ter durante os anos 1980 mais de 

450 mil membros, segundos estimativas (MARTÍ i PUIG, 1997, p. 48). Este número era 

bastante expressivo, uma vez que a população urbana da Nicarágua em 1980 era 

aproximadamente de 1,6 milhão e em 1985 subiu para pouco mais de 1,8 milhão de pessoas, 

conforme dados da CELADE
35

 (CEPAL, 2007). Desta forma, os CDS cumpriram a função de 

construir uma rede que permitiu à FSLN adentrar os meandros da maioria da população 

urbana nicaraguense.  

Tabela 1.8 

População da Nicarágua 1979-1990. Em milhões. 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

3.157,6 3.249,4 3.341,3 3.434,1 3.526,9 3.618,7 3.708,7 3.794,8 3.877,6 3.960,2 4.045,6 4.136,6 

Elaborado a partir dos contidos em: BCN, 2009, pp. 5-6. 

 

                                                           
35

 CELADE (Centro Latino-americano e Caribenho de Demografia) é uma organização ligada a CEPAL (Comissão 
Econômica para a América Latina), cuja principal função é pesquisar questões relacionadas questões sociais e 
demográficas.  
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A Associação dos Trabalhadores do Campo (ATC) agregou mais de 150 mil pessoas e 

tinha a função de ser o braço da Frente Sandinista junto aos trabalhadores do campo. A 

Central Sandinista dos Trabalhadores (CST) agregou mais de 110 mil trabalhadores urbanos; 

a Federação dos Trabalhadores da Saúde (FETSALUD), mais 15 mil trabalhadores da área da 

saúde; a Associação de Mulheres Luisa Amanda Espinoza (AMLAE), cerca de 60 mil 

mulheres de diversas origens e profissões; a Associação Nacional de Educadores da 

Nicarágua (ANDEN) agregava cerca de 22 mil pessoas; a União Nacional de Agricultores e 

Pecuaristas (UNAG), composto por campesinos, pecuaristas e membros de cooperativas, mais 

de 70 mil; a União Nacional dos Empregados (UNE), formada por funcionários públicos, 

continha por volta de 36 mil pessoas; a União dos Jornalistas da Nicarágua (UPN) composta 

por jornalistas, chegava ao número de 800 pessoas; e a Juventude Sandinista 19 de Julho 

(JS19), que em 1983 contava com um número entre 30 a 40 mil membros, composta por 

jovens com a função de proteger com armas e educação a Revolução Sandinista (MARTÍ i 

PUIG, 1997, p. 46; Rev. Envío nº 28, out/1983).  

Muitas dessas organizações de massa precederam o triunfo revolucionário, tendo, 

portanto, no início uma relação fluída com FSLN, Foram, dessa forma, posteriormente 

agregadas e submetidas aos ditames do partido sandinista a partir de 1980 e, sobretudo, após 

1981, com o advento da guerra contrarrevolucionária e da agressão norte-americana. Esse 

processo deve ser entendido dentro do contexto de formação de um pleito de defesa da 

Revolução. Aliás, isso foi de vital importância para que a FSLN conseguisse cooptar esses 

movimentos coloca-los sob sua influência. Ademais, o entusiasmo do triunfo começou a 

decair já no início de 1980, provocando uma onda de protestos contra JGRN e de greves. Para 

os grevistas e protestantes, o problema do não avanço da revolução se devia ao caráter 

pluralista na condução do governo, que conformava em seus quadros a burguesia
36

.  

                                                           
36

 Diversas medidas adotadas pela FSLN que desagradaram a burguesia se devem, em grande parte, às pressões 
populares que ocorreram no início de 1980. As medidas de reativação econômica que incluía sacrifícios 
enormes por parte dos trabalhadores, como o não pagamento do 13º salário ou o confisco de parte dos 
salários, geraram enormes protestos ante as medidas que beneficiavam a burguesia, como um financiamento 
de mais de 30 milhões de dólares. Uma onda de greves ocorreu no país, exigindo avanço do projeto 
revolucionário, ao que a Frente reagiu concedendo em certa medida aos interesses dos grevistas, mas os 
convenceu muito mais mediante manobras políticas, como, por exemplo, o aumento do número de membros 
no Conselho de Estado (CECI, 2003; ALTAMIRA, 1990). Dito de outra maneira, mesmo que tenha ocorrido a 
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A Coordenadoria Sindical da Frente Sandinista, diante desse cenário, agiu rápido: 

organizou o processo sindical e sob seu controle submeteu de maneira orgânica os dois 

principais sindicatos nicaraguenses, objetivando garantir o plano de governo dentro dos 

limites da economia mista. Acerca dos trabalhadores urbanos filiados a CST, Alexander Ceci 

(2003), argumenta que: 

Através das Assembleias de Reativação Econômica (reuniões instrumentalizadas 

pelo governo sandinista com o objetivo de reconstruir a economia nacional) em cada 

fábrica, com delegados da Central Sandinista, além de administradores de empresas, 

representantes de órgãos ligados ao ramo de produção de cada fábrica e à direção do 

sindicato, buscava-se cooptar o trabalhador para essa visão, estabelecendo-se uma 

espécie de co-gestão em cada setor econômico, como se fosse possível agradar 

capitalistas e trabalhadores ao mesmo tempo, sobrando para estes últimos, como 

sempre, o preço da conta social (p. 73). 

 

 Essa lógica estratégica foi ratificada por Bayardo Arce, que além de membro da 

Direção Nacional da FSLN era o coordenador dos assuntos políticos do partido. Ao comentar 

sobre essa característica de domínio sobre os trabalhadores em nome da reativação 

econômica, argumentou que não foi apenas um mecanismo de controle político, mas o 

caminho necessário para salvação e a sobrevivência da economia nicaraguense dentro do 

processo revolucionário.  

Para esses nossos companheiros, no fundo, teria sido mais fácil se converterem em 

líderes carismáticos e, talvez, colocarem-se a frente dos operários, quando esses 

começaram a pedir aumentos salarias e a ocupar as fábricas. Mas isso teria 

significado arruinar a economia nacional e levar ao fechamento das indústrias. 

Assim, coube aos nossos quadros lutar pelos interesses dos operários, mas ao mesmo 

tempo, eles tiveram de os convencer de que suas reivindicações não eram razoáveis 

(Bayado Arce apud INVERNIZZI, 1985, p. 49). 

 

                                                                                                                                                                                     
diminuição da participação política da burguesia na JGRN, isto não significou que o governo revolucionário 
tenha mudado substancialmente a orientação econômica: economia mista e de promoção dos interesses 
privados mediante o incremento de financiamentos destinados às empresas capitalistas e limitação da Reforma 
Agrária de 1981 (que veremos logo a seguir), para citar dois exemplos basilares e paradigmáticos. Cabe 
ressaltar que essas greves foram coordenadas por trabalhadores do campo vinculados à ATC como resultado 
da medida do governo de tomar as terras que tinham sido ocupadas por eles durante a guerra insurrecional e 
transformá-las em APP. Os trabalhos de Alexander Ceci e Jorge Altamira, “Revolução e contra-revolução na 
Nicarágua: lições para a esquerda e para os trabalhadores no Brasil de Lula” e “Porque o sandinismo 
fracassou”, respectivamente, citados durante este trabalho são textos militantes partidários. Isto é, são 
trabalhos,  com perspectiva de um compromisso militante antes de qualquer outra coisa.  
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O processo de cooptação das massas operado pela FSLN tem um conteúdo altamente 

ideológico, e se articula sobre dois eixos fundamentais: a reativação econômica e a guerra 

contrarrevolucionária. Sob esse prisma ela conseguiu bloquear as demandas sociais por 

avanço do projeto revolucionário e o transformou em apoio à condução do governo 

revolucionário, sob a tutela da Frente Sandinista. Neste sentido, ela adaptou uma retórica 

segundo a qual a Contrarrevolução não tinha outra origem e não expressava outros interesses 

que não o de frear o processo transformador encabeçado por ela. Tudo isso serviu como mola 

de contenção das contradições, conferindo-lhe possibilidade de governar e de ter a 

hegemonia, mesmo diante de um projeto revolucionário cujo alcance social fora bastante 

limitado e conseguir sair vitoriosa no pleito eleitoral de 1984.   

Fundamental também para que a FSLN tivesse essa receptividade e conseguisse 

hegemonizar o processo revolucionário foi a Cruzada Nacional de Alfabetização (CNA) 

realizada no ano de 1980, denominado de ―Ano da Alfabetização‖
37

. Concebendo a educação 

como instrumento de vital importância para a formação política, assim que assumiu a chefia 

do processo revolucionário, a Frente Sandinista fez da educação seu principal instrumento de 

construção de uma ideologia revolucionária. Deste modo, a Cruzada definiu-se como um 

grande Seminário Político que deveria chegar a todos os recantos do país e confeccionar uma 

consciência revolucionária com dimensões de massa (VALLECILLO, 1987, p. 69). 

Em 23 de março de 1980, deu-se início à Cruzada com previsão de cinco meses de 

duração, com encerramento para 23 de agosto do mesmo ano. Mais de 59 mil pessoas 

participaram diretamente como professores no projeto educacional e diversas organizações de 

massa como a ATC (Associação dos Trabalhadores do Campo), a CST (Central Sandinista 

dos Trabalhadores), o CDS (Comitê de Defesa Sandinista), a Juventude Sandinista 19 de 

julho, entre outras, participaram ativamente da CNA. Desses participantes, vários eram 

estrangeiros que viam na Revolução Sandinista uma esperança de transformação frente a 

                                                           
37

 A Revolução Sandinista, utilizando-se de metáforas, e como instrumento da busca de constituição da 
ideologia revolucionária, batizou os anos revolucionários: 1979: “Año de la liberacion”;  1980: “Año de la 
Alfabetización”; 1981: “Año de la defensa y la producción”: 1982: “Año de la unidad frente la agresión”; 1983: 
“Año de la lucha por la paz y la soberania”; 1984: “A 50 años... Sandino vive”; 1985: “Por la paz, todos contra la 
agresión”; 1986: “A 25 años, todas las armas contra la agresión”; 1987: “¡Aquí no se Rinde Nadie!”; 1988: "Por 
una Paz Digna, ‘Patria Libre o Morir’"; 1989: “Año del Décimo Aniversario”.  
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dominação imperialista (SANTOS, 1990). De alguma forma, quase todos na Nicarágua 

estavam convocados a participarem de maneira entusiasmada da CNA, de modo que ―todo 

nicaraguense que, podendo, não alfabetizar, não será considerado nicaraguense; a 

organização, instituição ou empresa que não participar da Cruzada não será considerada nem 

patriótica e nem revolucionária‖ (Humberto Ortega apud CARDENAL, 1987, p 51). 

Evidentemente a Cruzada assumiu funções humanitárias, pois as condições 

educacionais na Nicarágua quando a Revolução triunfou eram absolutamente precárias. Cerca 

de 50,3% dos nicaraguenses acima de 10 anos eram analfabetos, totalizando mais de 700 mil 

pessoas que não sabiam ler nem escrever. Na região da Costa Atlântica a taxa de 

analfabetismo chegava a 78%. O censo feito em outubro de 1979 detectou ainda que havia 

cerca de meio milhão de pessoas alfabetizadas que tinham baixíssimo nível educacional – 

haviam sido apenas alfabetizadas ou apresentavam apenas os primeiros anos de ensino. Ao 

final da campanha, mais de 400 mil pessoas foram alfabetizadas, reduzindo a taxa de 

analfabetismo para cerca de 13% da população (CARDENAL, 1987; SANTOS, 1990). 

Efetuar um programa educacional pertencia à FSLN desde seu gênesis. A educação 

fazia parte do projeto revolucionário sandinista e foi a incorporada ao seu programa histórico 

antes do triunfo revolucionário: “La Revolución Popular Sandinista asentará las bases para 

el desarrollo de la cultura nacional, la enseñanza popular y la reforma universitaria. 

Impulsará una campaña masiva para exterminar en forma inmediata el „analfabetismo‟” 

(Prog. Histórico del FSLN, 1969). 

Segundo a tradição sandinista, Carlos Fonseca Amador, o fundador máximo da Frente, 

teria dito durante a preparação de uma coluna guerrilheira quando os camponeses estavam 

sendo ensinados a utilizar armas: ―E também ensinem-lhes a ler‖. Desta maneira, a Cruzada 

foi a concretização do compromisso da FSLN para com o povo da Nicarágua de lhes ensinar a 

ler a escrever. Sobre esse assunto, o sacerdote jesuíta Fernando Cardenal, que era o 

coordenador do projeto educacional, e a partir de 1984 assumiu como Ministro da Educação, 

assinalou: 

Assim, esta Cruzada Nacional de Alfabetização é um compromisso da Frente 

Sandinista de Libertação Nacional. Deste ponto de vista, não se pode vê-la apenas 
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com um ato humanitário. Algo como cumprir o dever elementar de ensinar a ler e 

escrever, mas para além disto, um ato político e um compromisso de nossa 

revolução para com o nosso povo (CARDENAL, 1987, p. 51).  

 Acerca do caráter político e ideológico da Cruzada, Ernesto Vallecillo (1987), também 

membro do corpo diretivo da CNA, argumentou que a proposta educacional do Governo 

Sandinista seria consolidar a ideologia revolucionária, pois através dela seria possível 

materializar uma perspectiva política nova diversa da do somozismo:  

A Revolução Popular Sandinista propõe um novo modelo de Educação a partir de 

uma outra perspectiva ideológica e política. A educação deve servir para possibilitar 

o crescimento e o desenvolvimento de um novo modelo econômico, e deve ser uma 

base para se transmitir e fixar uma nova concepção política e ideológica no país. 

Assim, por um lado, a educação contribui para tornar possível um novo modelo de 

desenvolvimento econômico em termos de preparação dos quadros que a sua 

realização exige. De outro lado, a educação responde também à transmissão e 

consolidação de uma ideologia revolucionária (VALLECILLO, 1987, pp. 63-64). 

Reconfigurar sua imagem perante o camponês era de vital importância para a FSLN, já 

que com o objetivo de combater o avanço revolucionário sandinista nos anos 1970 a ditadura 

somozista impetrou uma campanha, segundo o próprio Ernesto Vallecillo (1987), de 

difamação da FSLN que a associava à conspiração comunista e esta ao ateísmo e à subversão 

dos valores principalmente religiosos estabelecidos. 

Então, para além do objetivo simples de ensinar a ler e a escrever, a Cruzada assumiu 

um caráter essencialmente político, pois era a oportunidade singular de a Frente Sandinista 

propagar sua ideologia e criar uma consciência revolucionária que a legitimasse como arauto 

de toda a Revolução. Além disso, a Cruzada permitiu um fortalecimento das organizações de 

massa, porque a mesma era conduzida por essas entidades populares cuja maioria de seus 

membros eram jovens que passaram a participar da cruzada como voluntários. Acerca dos 

jovens participantes, Fernando Cardenal (1987, p. 57) escreveu que isso favoreceria o 

processo de conscientização quanto ao caráter e à urgência revolucionária, uma que vez que 

esses jovens entrariam em contato com a realidade, sobretudo dos campones, e poderiam 

compartilhar da experiência desses moradores rurais. Outro fator importante impetrado pela 

Cruzada seria sua eventual contribuição na formação de mão de obra qualificada para o 

futuro.  
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1.5. A Reforma Agrária sandinista 

 

O controle exercido pela FSLN sobre ATC e a UNAG, que fora constituída em abril 

de 1981 com o objetivo e auxiliar e construir políticas econômicas para a agricultura e a 

pecuária, deve ser entendido à luz da implementação da Reforma Agrária. Essas duas 

instituições exerceram papel fundamental no processo de hegemonia sandinista sobre a 

revolução. Essas organizações que estavam, portanto, submissas à Frente Sandinista, 

exerciam o controle sobre os trabalhadores e sobre grande parte dos produtores agropecuários 

nicaraguenses. Em volta dessas duas organizações se constituíram as Cooperativas Agrárias 

Sandinistas (CAS), vinculadas à produção, as Cooperativas de Crédito e Serviços (CCS), com 

a função de financiar e auxiliar a produção agrícola, e as Cooperativas Agrárias de Defesa 

(CAD), localizadas nas fronteiras da zona norte, cuja função primordial era a defesa contra os 

ataques da Contrarrevolução. Além da vinculação política subjacente ao processo, o modelo 

da organização produtiva estava submisso à lógica sandinista que controlava o processo 

produtivo através das Empresas de Reforma Agrária (ERA). 

Em comemoração ao segundo ano do triunfo revolucionário, o governo anunciou a 

Ley de Reforma Agraria que provocava uma transformação no regime e no usufruto da 

propriedade na Nicarágua. A coordenação da Reforma coube ao Ministério de 

Desenvolvimento Agropecuário e Reforma Agrária (MIDINRA) que, por sua vez, contava 

com um instituto especializado em estudos agropecuários: o Centro de Investigação para a 

Reforma Agrária (CIERA). O MIDINRA surgiu como resultado da fusão do MIDA 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário), que já existia no governo somozista, e do INRA 

(Instituto Nicaraguense de Reforma Agrária), que fora criado logo após o triunfo insurrecional 

(JGRN – Decreto nº 696, Reforma Ley Ministerios de Estado y Crea MIDINRA).  

A Lei de Reforma Agrária, resultado do decreto nº 782 da JGRN, foi promulgada no 

dia 19 de julho de 1981, cercada de uma grande reunião pública em celebração ao segundo 

ano do triunfo revolucionário. A lei estabelecia o caráter da Reforma Agrária sandinista e 

delimitava o alcance social do programa. Em seu segundo artigo a lei formatava a natureza 
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das propriedades que poderiam ser afetadas, demonstrando uma característica limitada no 

aspecto social e que assegurava os interesses da chamada burguesia patriótica.  

Art. 02 Se declaran afectas a la Reforma Agraria: 

a) Las propiedades ociosas o deficientemente explotadas en manos de personas 

naturales o jurídicas que sean propietarios de más de 500 manzanas, en la Zona A, 

y más de 1,000 manzanas en la Zona B. 

b) Las tierras que a la fecha de emisión de la presente Ley estén dadas en arriendo 

o cedidas bajo cualquier otra modalidad, cuyos propietarios posean más de 500 

manzanas en la Zona A, y más de 1,000 manzanas en la Zona B. 

c) Otras tierras que a la fecha de emisión de la presente Ley no están siendo 

trabajadas directamente por sus dueños sino por campesinos en mediería, 

aparecería, colonato y precarismo u otras formas similares de explotación 

campesina, así como por cooperativas u otras formas asociativas; se exceptúan 

únicamente aquellos casos en que el propietario de la tierra posea menos de 50 

manzanas en los Departamentos de Chinandega, León, Managua, Masaya, Carazo, 

Granada y Rivas o menos de 100 manzanas en el resto del país; 

d) Las propiedades en abandono.  

(JGRN – Decreto nº 782) 

 

 A Lei, no artigo 6, continou a explicar os tipos de propriedades que poderiam ser 

afetadas pelo processo reformista. As propriedades ociosas e abandonadas visavam, em certa 

medida, afetar, fundamentalmente, as terras que tinham sido abandonadas por indivíduos 

ligados ao somozismo ou que tinham fugido temendo o processo revolucionário. Acerca das 

propriedades deficientemente exploradas, visavam garantir o processo de ocupação da região 

da Costa Atlântica que era pouco ocupada e o processo produtivo era na sua maioria nos 

moldes tradicionais. 

Arto. 6. Para los efectos del Arto. 2 se consideran: 

a) Propiedades Ociosas: Aquellas cuyas tierras siendo susceptibles de uso agrícola 

o ganadero, hayan permanecido incultas durante los últimos dos años consecutivos. 

b) Propiedades Deficientemente Explotadas: 1) Aquellas en que la extensión 

cubierta de plantaciones permanentes, pastos naturales o artificiales o utilizadas 

para cultivos estacionales corresponden a menos del 75 % de la superficie apta 

para agricultura o ganadería. No se considerarán para la determinación de 

superficie total las áreas destinadas expresamente a la explotación o reserva 

forestal; 2) Las propiedades ganaderas que tengan menos de una cabeza por cada 

dos manzanas, en la Zona A y las que tengan menos de una cabeza por cada tres 

manzanas en la Zona B; 3) Aquellas en que se exploten inadecuadamente el suelo, 

las aguas y demás recursos naturales. 
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c) Propiedades en Abandono: 

1. Las propiedades con plantaciones permanentes donde no se realizan las 

labores culturales indispensables para el mantenimiento de las mismas; 

2. Las propiedades agrícolas de cultivos anuales donde por dos ciclos agrícolas 

sucesivos no se realizan las labores de preparación de los suelos en la fecha 

oportuna o se interrumpen las labores de cuidado de los cultivos; 

3. Las propiedades ganaderas que se encuentran en proceso de deterioro por 

falta de mantenimiento de cercas y potreros o por franca disminución de hato 

ganadero; 

4. Las propiedades cuyos equipos y maquinarias se encuentran por falta de 

reposición o mantenimiento impedidas de desarrollar las labores agrícolas 

correspondientes. Se exceptúan los casos en que las situaciones descritas en los 

incisos anteriores ocurran por razones no imputables a los propietarios. 

(JGRN – Decreto nº 782) 

  

Percebe-se, desta maneira, que o processo de transformação da propriedade agrária na 

Nicarágua instituída pela Lei de Reforma Agrária teve uma característica fundamental, a 

saber, a preocupação em manter os interesses da ―burguesia patriótica‖, pois apenas uma 

pequena parcela dela tinha propriedades superiores a 500 manzanas. Além disso, suas 

propriedades não estavam abandonadas e nem em caráter de ociosidade ou incapacitadas de 

produzirem. Ademais, demonstrava um caráter mais antioligárquico do que anticapitalista, 

como argumenta Carlos Vilas (1986, p. 161). Dito de outra maneira, a preocupação principal 

da reforma agrária era expropriar grandes propriedades, e estas, por sua vez, em sua maioria 

perteciam à família Somoza ou a seus aliados mais próximos. Neste sentido, a preocupação 

premente não foi constituir uma revolução que se configurasse como contrária à propriedade 

privada, mas apenas avessa a uma variante da mesma, isto é, grandes propriedades 

particulares ou vastos latifúndios.   

Segundo dados apresentados por Marti i Puig (1997, p. 59), entre 1981 e 1984 mais de 

349 latifúndios foram expropriados, o equivalente a mais de 467.228 manzanas. Até o final de 

1982, as APP respondiam por 70% das terras expropriadas e destinadas à Reforma Agrária; 

em dezembro de 1983 esse número decresce para 65% e no fim do ano seguinte para 57%. No 

mesmo período as terras destinadas às cooperativas subiram 25, 33 e 40%, respectivamente, 

enquanto as destinadas às propriedades individuais representavam, respectivamente 5,2 e 3%.  
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Percebe-se, assim, que ocorreu uma modificação substancial no caráter da propriedade na 

Nicarágua com a implementação da Reforma Agrária sandinista. A tabela 1.9 demonstra 

como ocorreu essa modificação. 

 

Os dados demonstram que o processo de Reforma Agrária alterou de maneira 

significativa o caráter da posse da terra. No entanto, percebe-se que o mesmo teve a 

característica de preservar os interesses burgueses sobre a posse da terra. Desta maneira, a 

Reforma tornou-se limitada pela política econômica sandinista, de caráter misto onde a 

aliança com o capital burguês era imprescindível. 

Conforme o programa de Governo da JGRN, a agropecuária desempenharia um papel 

fundamental no processo da transformação revolucionária. Para cumprir tal papel, a 

agropecuária tinha três metas principais: o abastecimento do mercado interno, a geração de 

divisas através da exportação e a organização social e também política da produção. Isso era 

uma visão clara da realidade econômica nicaraguense, pois o setor era o principal da 

Tabela 1.9 

Evolução da estrutura da propriedade na Nicarágua – em milhares de manzanas (1978-1984) 

Setor  1978 – área 1978 – % 1984 – área 1984 – % 

     - Individual  8.073 100 5.125,2 64 

+ de 500 mzs. 2.920 36 1.025,7 13 

200 a 500 mzs. 1.311 16 1.021 13 

50 a 200 mzs. 2.431 30 2.391 30 

10 a 50 mzs. 1.241 16 560,5 7 

Menos de 10 mzs. 170 2 127 1 

    - Cooperativo    2.947,8 17 

CCS   804,3 10 

CAS   636,6 7 

    - Estatal (APP)   1516,9 19 

Total  8.073 100 8073 100 

Elaborado conforme dados apresentados em: MARTÍ i PUIG, 1997, p. 59. 



101 

 

 

 

 

economia, representando 80% da produção material e a quarta e quinta parte dos valores das 

exportações (VILAS, 1986, p. 91). 

Para cumprir tais objetivos, as ERA, já em 1979, tornaram-se fundamentais, pois a 

produção das APP e das Cooperativas eram determinadas por elas. Neste sentido, a produção 

era coordenada pelo Estado no contexto do crescimento estatal no setor econômico
38

. As 

cooperativas que em 1982 contavam com mais de 65 mil membros representavam cerca de 

50% dos campesinos e ocupavam 22% das terras cultiváveis e 78% de sua produção eram de 

grãos básicos (arroz, feijão, milho e sorgo) e 53% da produção era destinada à 

comercialização (MARTÍ i PUIG, 1997, pp. 70-71).  

Na relação da FSLN com as Cooperativas, a UNAG teve um papel fundamental, uma 

vez que ocorreu uma onda de abandonos aos programas e as diretrizes governamentais no 

biênio 1980/81 de afiliados às cooperativas que foram criadas em 1979 e em 1980 vinculadas 

ao governo, e ao mesmo tempo, uma afiliação à União de Produtores Agropecuários da 

Nicarágua (UPANIC), que era uma cooperativa da burguesia. Assim, o papel da UNAG foi de 

auxiliar o pequeno produtor que não queria se submeter integralmente aos ditames do 

governo. Contudo, a fragilidade de seu papel na criação de uma ideologia pró-hegemonia 

sandinista começou a ficar clara e a degringolar definitivamente com a enorme adesão destes 

campesinos à contrarrevolução. Aliás, tanto o pequeno proprietário rural, quanto os 

campesinos pobres e sem propriedade, afiliados à ATC, constituirão a base social dos contras, 

como veremos nos capítulos seguintes desta dissertação
39

.  

Boa parte da insatisfação dos campesinos pobres assistidos pela Reforma Agrária 

estava na natureza da condição da posse da terra: era fornecido apenas um título, ao passo que 

o campesino queria a posse verdadeira da terra. Segundo Sergio Ramírez (2011), que era o 

membro da Junta de Governo e depois se tornou vice-presidente, foi exatamente esse o erro 

                                                           
38

 Em 1977, o Estado era responsável por volta de 10% do PIB; em 1980, esse número passou para 
aproximadamente 36% e em 1983 correspondia por cerca de 45% (VILAS, 1986, p. 100; RUCCIO, 1989, p. 86). 
39

 Aqui cabe uma explicação: as estruturas administrativas tanto da ATC como da UNAG, apesar de estarem 
vinculadas e submissas à FSLN, eram mais flexíveis, principalmente da UNAG. Os membros da UNAG subiram 
de cerca de 45.500, em 1981, para mais 75.000 em 1985, representando um aumento de 40 mil afiliados 
durante o período (MARTÍ i PUIG, 1997, p. 73).  
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que levarou os Sandinistas a perderem uma imensa parcela desses campesinos para a 

Contrarrevolução.     

Essa característica do processo agropecuário sandinista deve ser compreendida dentro 

da lógica do projeto de Reforma Agrária da Revolução: ela visava antes garantir a produção e 

o abastecimento que a distribuição de terras. Em outras palavras, o caráter limitado e 

altamente controlado do processo da Reforma Agrária por parte do governo, que não a tornou 

de fato popular, consignando assim o atendimento dos interesses dos campesinos, está no bojo 

do escopo da própria Reforma, qual seja, assegurar que o abastecimento de gêneros 

alimentícios não fosse prejudicado. Além disso, tinha como objetivo garantir a acumulação de 

capital, pois o setor agrário era o mais dinâmico da economia sandinista.  

O governo, sob a hegemonia sandinista, destinou investimentos maciços para o setor 

agropecuário. Mediante os empréstimos concedidos aos campesinos individualmente, aos 

grandes produtores e as cooperativas ligadas as APPs, em média, o governo investiu mais de 

6,5% do PIB no setor agropecuário entre 1980 e 1984. Contudo, esses investimentos foram 

destinados aos médios e grandes produtores rurais e a áreas administradas pelo Estado. 

Segundo Martí i Puig (1997):  

[...] a la política de crédito, una vez nacionalizada la banca, se conformó un 

Sistema Financiero Nacional capaz de dirigir la política crediticia y el flujo de 

divisas. [...] En 1978 sólo 28.000 campesinos recibían el 4% del crédito, mientras 

que para 1982 87.600 campesinos usufructuaban un 31% del crédito agropecuario 

a corto plazo. Con todo, si comparamos el sector estatal, los grandes y medianos 

productores, y los campesinos – en cuanto a las áreas de cultivo financiado con 

crédito – veremos que el campesinado tuvo una proporción muy inferior a los otros 

dos sectores; y, dentro de los campesinos, los cooperativizados retuvieron la 

mayoría del crédito (p. 63).  

 

Neste sentido, a política de crédito concedida sob a tutela do Estado permitia ao 

governo maior controle, mediante o MIDINRA, sobre o setor agropecuário, sobretudo das 

cooperativas, pois para receber o crédito era necessário estar submisso aos planos e metas 

estipuladas pelo Ministério. O processo ocorria da seguinte maneira: os planos e metas 

deveriam ser aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BDN), a compra de 
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insumos precisaria ser feita nas agencias estatais
40

 e a comercialização só poderia ocorrer 

através da ENABAS (Empresa Nacional de Grãos Básicos). A empresa estatal comprava a 

produção e dava cabo a todo o processo, uma vez que o crédito liberado pelo Estado para a 

consecução da produção era descontado no momento do pagamento.  

As modificações implementadas pela FSLN a partir de 1980, com um caráter de maior 

agregação das massas populares a um governo mais popular, punha em xeque a aliança 

política com a burguesia, agudizando a luta de classes. Os somozistas, alijados do poder, 

viram no triunfo revolucionário uma chance de constituir definitivamente um projeto de 

destituição do processo revolucionário sandinista mediante a consolidação de uma grande 

coalizão contrarrevolucionária. O governo norte-americano aproveitou-se disso, fomentou a 

fissão e constituiu uma verdadeira frente de contraposição ao regime sandinista, 

confeccionando então o arquirrival da Revolução Nicaraguense, que se mostrará invencível 

em um escasso espaço de tempo: começou a contagem, o tic-tac regressivo para a derrocada 

do processo revolucionário.   

 

 

1.6. Os Estados Unidos e os contras: a formação da Contrarrevolução  

 

No início do processo revolucionário, o governo norte-americano buscou se aproximar 

da Revolução Sandinista e os revolucionários, por sua vez, a despeito da retórica, também 

procuraram sacramentar um entendimento com os Estados Unidos. Diante da tentativa 

fracassada por parte dos norte-americanos de conduzir a saída de Somoza e substituí-lo por 

um governo pró-ianque, forçou o Governo Carter a procurar constituir esse entendimento 

                                                           
40

 As agencias estatais destinadas a abastecer o setor agropecuário eram: a PROAGRO (de fertilizantes e  
pesticidas, principalmente), a EMPROSEM (de sementes), a AGROMEC (de máquinas agrícolas) e a SUMAGRO 
(de insumos para o processamento agrícola). 
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imediatamente após a vitória revolucionária. O embaixador de Washington na Nicarágua, 

Larry Pezzullo, disse:  

―Desde o início, chegamos à conclusão de que não tínhamos muitas opções no trato 

de uma situação como aquela. Um regime caíra, um novo governo estava tomando 

posse. [...] Ou adotávamos a atitude positiva de tentar ser útil e ajudar a construir um 

novo relacionamento ou passaríamos o resto da vida torcendo as mãos‖ (apud 

CHRISTIAN, 1985, pp. 175-176). 

 

Como dito anteriormente, em novembro de 1979 o Departamento de Estado dos 

Estados Unidos fez uma solicitação de ajuda ao Congresso no valor de 75 milhões de dólares 

para a Nicarágua, demonstrando uma busca de entendimento com o governo revolucionário. 

Entretanto, o objetivo político da ajuda imediatamente após o triunfo é antecipar a ajuda 

soviética ou do bloco socialista. O governo norte-americano partiu do pressuposto de que 

tendo graves problemas econômicos o governo revolucionário seria aliado de quem a ajudasse 

a solucionar suas adversidades. Segundo Shirley Christian (1985), Viron P. Vaky, Secretário 

Assistente de Estado, declarou o seguinte:  

O curso futuro da Nicarágua, e certemante suas relações com outras nações, será em 

grande parte determinado pela relevância dessas nações para a solução de seus 

problemas. Esse fato crítico é tornado meridianamente claro ante a energia e rapidez 

com que Cuba tem fornecido professores, médicos, técnicos e assessores militares. E 

confirmado pelas contribuições significativas em gente e dinheiro, dados por outros 

países – México, Alemanha, o Pacto Andino, a Espanha (Viron P. Vaky apud 

CHRISTIAN, 1985, pp. 178-179). 

Os 75 milhões de dólares, segundo a proposta norte-americana, seriam destinados não 

para o governo sandinista, mas para o mercado, isto é, para a iniciativa privada nicaraguense. 

Do total, 40% teria como destino órgãos de serviços voluntários não oficiais e os outros 60%, 

o custeio de importações para o setor privado da economia. Isso já demonstra o interesse de 

fortalecer a burguesia para que ela tivesse primazia na economia da Nicarágua. De qualquer 

forma, o governo norte-americano ofereceu ajuda ao governo revolucionário na perspectiva 

de constituir uma aproximação, o que eventualmente possibilitaria um dericionamento do 

processo revolucionário.  

O ponto frisado pelo governo e os proponentes da ajuda no Congresso era que não 

dar assistência equivaleria a abandonar o campo antes do jogo ser decidido. Claro 
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estava que, embora houvesse necessidas humanas na Nicarágua, a intenção da ajuda 

era tanto política quanto humanitária. Era, como disseram rudemente alguns 

congressistas, um investimento a fim de impedir que a Nicarágua se ‗tornasse 

comunista‘, embora muitos achassem que eram poucas as possibilidades de se evitar 

isso (CHRISTIAN, 1985, p. 179). 

 

Mesmo com essas tentativas, o rompimento ou não entendimento foi inevitável, 

sobretudo quanto às tensões entre o governo e a burguesia, expressadas especialmente nas 

disputas no interior da Junta de Governo. A partir de abril de 1980, essas tensões são levadas 

a cabo e ocorre o rompimento definitivo de parte dessa burguesia, que é seguida pelo governo 

norte-americano, com o governo sandinista. Após esse momento, inicia-se a constituição de 

uma força contrarrevolucionária, que passou a configurar-se como o principal entrave para o 

processo revolucionário sandinista, pois demandou atenção primordial no sentido político e 

econômico durante quase toda a Revolução. A contrarrevolução conformou-se, também, em 

certa medida como o lastro sob o qual se modelou a relação da FSLN, através de suas 

instituições com a sociedade nicaraguense. Além disso, consumiu vultosa soma de dinheiro e 

exigiu do governo crescente investimento na defesa nacional até a derrota em 1990.   

O estopim para o fim da lua de mel entre os sandinistas e a burguesia foi a proposta 

sandinista de aumentar os membros do Conselho de Estado de 33, como estabelecia o Plano 

de Governo de Reconstrução Nacional, para 47 membros. Em uma reunião feita no dia 16 de 

abril de 1980, com a ausência de Daniel Ortega, a votação terminou empatada: Alfonso 

Robleo e Violeta Chamorro votaram contra e Sergio Ramírez e Moisés Hassan a favor. A 

decisão, contudo, acabou sendo pelo aumento. A partir desse momento, surge a 

Contrarrevolução interna, que com o apoio do governo norte-americano constituirá uma frente 

ampla de oposição à Revolução Sandinista.  

A contrarrevolução se estruturou durante a primeira fase do governo revolucionário 

(1979-1984) basicamente sob a orientação das seguintes organizações: Força Democrática 

Nicaraguense (FDN), comandada por Enrique Bermúdez, um coronel da Guarda Nacional, 

antigo aliado norte-americano que participou da invasão de Santo Domingo em 1965; Forças 

Armadas Revolucionárias da Nicarágua (FARN), liderada por Fernando Chamorro 

Rapaccioli, parente de Joaquín Chamorro e que fora chefe do Estado Maior do governo 
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revolucionário em 1979. Ele foi o fundador do Partido Social Democrata (PSD), que surgiu 

como resultado da fissão do Partido Conservador; e a Aliança Revolucionária Democrática 

(ARDE), formada em 1982, resultante da aliança entre o Movimento Democrático 

Nicaraguense (MDN) de Alfonso Robelo, ex-membro da JGRN e a Frente Revolucionária 

Sandinista (FRS), fundada por Edén Pastora, um ex-dirigente da FSLN, o ―Comandante 

Zero‖, que conduziu a invasão ao Palácio Nacional em agosto de 1978
41

. Edén Pastora, do 

governo revolucionário em julho de 1981, exilou-se na Costa Rica e em abril de 1982 

anunciou que lutaria contra a revolução, tendo como alvo principal a DN da Frente 

Sandinista. Outra organização contrarrevolucionária era a MISURASATA
42

, que fora 

estruturada por um pastor morávio
43

 de nome Steadman Fagoth que fora membro do 

Conselho de Estado (EEUWEN, 1994, p. 215).  

                                                           
41 Edén Pastora rompeu com o governo sandinista em abril de 1982, alegando que a revolução havia perdido 

seu sentido original, isto é, o que estabelecia o Estatudo Fundamental da República. Em pronunciamento no 
dia 15 de abril, ele declarou: “O estatuto fundamental da república, o estatuto dos direitos e garantias dos 
nicaraguenses, não é cumprido quando, à luz do dia ou sob as sombras da noite, as ocupações, confiscos e 
expropriações abatem-se sobre somocistas e anti-somocistas, revolucionários e contra-revolucionários, 
culpados e inocentes. Nas prisões, contra-revolucionários se acotevelam com revolucionários marxistas, sendo 
os últimos castigados pelo grave crime de interpretar Marx de forma diferente da de seus camaradas no poder. 
Com tristeza, vejo que a intranquilidade reina entre meu povo, e também a aflição, o medo, a amarga 
frustação, a insegurança pessoal. Nossos índios miskitos, sumos e ramas são perseguidos, presos ou 
assassinados. E imprensa e rádio não podem denunciar ao mundo esse regime de terror que a temida 
Segurança do Estado cria na Costa Atlântico e em toda a Nicarágua” (Edén Pastora apud CHRISTIAN, 1985, p. 
396). Após o rompimento, ele fundou a Frente Revolucionária Sandinista (FRS) e passou a compor a Aliança 
Revolucionária Democrática (ARDE) em 1982. Em meados de 1984, ele se desligou dessa aliança 
contrarrevolucionária, após sofrer um atentado em La Penca, Costa Rica, que fora determinado pelo governo 
Sandinista. Essa é uma informação divulgada recentemente pelo jornalista sueco Peter Törbiornsson, 
simpatizante da revolução sandinista, e que esteve presente no dia e até contribuiu para a execução do 
atentado. Esta revelação esta no documentário “Él último capítulo: Goodbye Nicarágua” (2010). Edén Pastora, 
à época do desligamento dessa aliança contrarrevolucionária, justificou seu rompimento por se opor a “meter 
en la misma bolsa a los revolucionarios progressistas [a FSLN], los ex guardiãs y los contrarrevolucionários” 
(Edén Pastora apud EEUWEN, 1994, p. 216).  
42

 A palavra MISURASATA é um acrônimo para Mosquito ou Mískitos, Sumo, Rama Aslatakamka, povos 
indígenas que habitavam a região atlântica da Nicarágua. (Outras fontes a denominam apenas de MISURATA – 
ver JBI: 22/10/1987, por exemplo). Segundo dados apresentados por Vilas (1992, p. 26), a população indígena 
estimada – o ultimo censo feito na região fora em 1971 – que habitava essa região em 1982, era de mais de 66 
mil Mískitos, mais de 4.800 mil sumos e pouco menos de 700 ramas. O processo revolucionário sandinista teve 
sérias dificuldades de estender ou estabelecer vínculos com e  sobre essa região.  
43

 Os morávios se estabeleceram na Costa Atlântica em meados do século XIX, resultado do convite de um 
cônsul britânico de que estes conhecessem a região. “Esta visita fue el inicio de la presencia morava en la 
Costa, de una intensidade y amplitud no iqualadas por ninguna outra instituición de cualquer índole que sea. En 
el curso de menos de dos geracones, la Iglesia morava se convirtió en la principal forma de expresión de la 
identidade étnica de las poblaciones costeñas tanto indígena como creole” (VILAS, 1992. p. 89).  
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Entretanto, a principal organização nesse período foi a FDN com bases em Honduras e 

em Miami, nos Estados Unidos, onde se estabeleceu grande parte da elite política e 

econômica da Nicarágua que havia fugido em decorrência do triunfo revolucionário. Essa 

organização teve como comandante Adolfo Calero, a partir de dezembro de 1981, como parte 

da exigência de (re)estruturação exigida pela CIA (Agência Central de Inteligência dos 

Estados Unidos). Adolfo Calero era gerente da Coca-Cola em 1979, foi diretor da COSEP e 

secretário do Partido Conservador, e segundo Roberto Bardini (1986, p. 38), o governo 

sandinista afirmava que era agente da CIA desde 1961, quando desempenhava a função de 

diretor da Câmara de Indústria e membro da Fundação Nicaraguense para o Desenvolvimento. 

Enrique Bermúdez, a partir desse momento, assumiu a função da direção operacional e 

técnica da organização, pois tinha vasta experiência militar e conhecimento de engenharia.  

A Contrarrevolução, contudo, teve capacidade operativa efetiva a partir da intervenção 

norte-americana, sobretudo depois de 1981, com a posse de Ronald Reagan. A primeira 

medida de Reagan na presidência, em relação à Nicarágua, foi barrar a última parcela de 15 

milhões de dólares de um empréstimo no valor total de 75 milhões aprovados na segunda 

metade de 1980, ainda no governo Jimmy Carter (1977-1981). Neste mesmo ano, o governo 

norte-americano anunciou que não concederia mais de 9,5 milhões de dólares, cujo fim seria a 

compra de trigo (RAMÍREZ, 2011, p. 337). No ano seguinte, ocorreu o bloqueio do 

empréstimo de 500 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

Essas medidas estavam no bojo do processo de desestabilização econômica da  

revolução sandinista. Nessa perspectiva, a interrupção de financiamentos empreendidos pelo 

governo norte-americano, a tentativa permanente de não permitir empréstimos estrangeiros, 

bem como o financiamento aos contras que provocaram destruição de infraestrutura, assim 

como de fábricas e plantações, configuram ações que visavam desestruturar a Revolução.  

A partir deste momento, as dificuldades da Revolução Sandinista aumentaram, pois 

além de ter que lidar com suas contradições internas, com seus problemas estruturais e 

conjunturais, com enormes deficiências produtivas, com carências de abastecimento graves 

(em que havia falta de produtos de primeira necessidade como arroz, feijão, sabão, creme 
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dental, ovos, leite, pão, entre outros itens), a intervenção imperialista dos Estados Unidos
44

 

será permanente e delineará em importância magna os rumos e os ditames do processo 

revolucionário (Revista Envío, nº 27, set/1983). Assim, ações como o impedimento de acesso 

a empréstimos de estrangeiros, o financiamento e treinamento militar, a guerra ideológica, o 

apoio logístico aos contras e as intervenções militares diretas impetrados pelos Estados 

Unidos se converterão em um dos mais importantes entraves para o processo revolucionário 

nicaraguense, pois o governo norte-americano além de agredir externamente foi o principal 

ponto de apoio da oposição interna, isto é, da Contrarrevolução interna.  

A (re)estruturação conduzida pela CIA na principal organização contrarrevolucionária, 

a FDN, no final de 1981, estava no bojo da consecução do plano da aliança do governo norte 

–americano com os contras. Em novembro deste mesmo ano, secretamente foram concedidos 

os primeiros financiamentos à Contrarrevolução. A título de operações secretas da CIA, quase 

20 milhões de dólares foram destinados aos contrarrevolucionários. A descoberta de que esse 

montante, aprovado pelo Conselho de Segurança, era destinado à Contrarrevolução na 

Nicarágua, somente ocorreu no ano seguinte, mediante a denúncia de alguns meios de 

comunicação (RAMÍREZ, 2011). Em dezembro de 1982, mais 30 milhões de doláres foram 

concedidos, ao passo que em 1983 mais de 24 milhões foram destinados a apoiar direta ou 

indiretamente as ações militares dentro da Nicarágua (VERZI, 1986, p. 31). 

                                                           
44

 Combater a Revolução Sandinista tornou-se fundamental para os Estados Unidos, primeiro porque é uma 
prática recorrente na História norte-americana combater toda e qualquer forma de organização político-
econômico-social que questione sua lógica; em segundo lugar, permitir que um processo revolucionário se 
desenrole em uma região que há muito funcionava como uma espécie de extensão de seu próprio território era 
inegável, pois perder essa região era oferecer um atestado de ineficiência de seu pretencioso poderio de 
vigilância mundial; em terceiro lugar evitar um possível efeito dominó na região, pois El Salvador e Guatemala 
viviam a iminência de um processo semelhante ao nicaraguense. Em quarto e último lugar, o investimento e a 
gana norte-americana em derrotar o governo revolucionário sandinista deve ser entendido no contexto da 
reconfiguração da política externa norte-americana nos anos 80 que vivia a ressaca do Vietnã. Neste sentido a 
Era Reagan é uma tentativa de recuperar o prestígio perdido com a humilhação da derrota para os vietnamitas. 
Assim, qualquer oportunidade de demonstrar poder – político, econômico e militar – é vista como de vital 
importância (HOBSBAWM, 1995).  Então, nesse cenário de encenação de um novo capítulo da Guerra Fria um 
reaquecimento da corrida armamentista e das disputas ideológicas em relação ao binômio capitalismo e 
socialismo. Neste sentido, a Era Reagan imprime uma faceta nova na maneira de construir essa oposição 
configurando um palco singular no modelo de operar a disputa ideológica e na confecção de uma imagem 
negativa do opositor. Nesse ínterim, todas as formas de consecução ideológica são utilizadas, fazendo de todo 
e qualquer veículo que seja capaz de transmitir ideias um canal de expressão. O cinema e mídia são exemplos e 
lócus privilegiados disso (KELLNER, 2001; SÁ, 2012). 
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Em maio de 1984, a Nicarágua apresentou queixa contra os Estados Unidos no 

Tribunal Permanente dos Povos.  Para isso foi elaborado um relatório sobre o processo de 

agressão estadunidense sobre a Nicarágua, principalmente as ações de destruição da 

infraestrutura econômica e da violação dos direitos humanos. Este documento foi a peça de 

acusação contra a intervenção dos Estados Unidos, que comprometia a autodeterminação 

nacional e promovia a violação de garantias mínimas de sobrevivência humana.  

Segundo o relatório apresentado no Tribunal Permanente dos Povos (TPP), que se 

reuniu em Bruxelas, na Bélgica, entre 05 e 08 de outubro de 1984, para julgar o processo 

interventivo dos Estados Unidos, mediante os contras, sobre a Nicarágua, do início do ano de 

1981 até setembro de 1984 foram registrados 922 combates, 345 ataques, 289 infiltrações, 42 

casos de rapto, 30 assassinatos, 64 casos de sequestro, 98 ações de sabotagem e 445 

provocações, totalizando 2.475 atos de agressão (TPP, 1985).  

Além disso, ocorreu um atentado a bomba no aeroporto do México, operado pelos 

contras contra um avião da empresa nicaraguense de aviação, a Aeronica, em 1981; outro 

atentado a bomba no aeroporto Augusto César Sandino em Manágua, que resultou em quatro 

mortos e três feridos, em fevereiro de 1982; tentativa da FDN de conquistar a cidade de 

Jalapa, em duas ocasiões: final de 1982 e abril de 1983; bombardeiro do aeroporto Augusto 

César Sandino, por um avião do ARDE; bombardeio de dois portos em setembro de 1983; 

ataque naval ao depósito de combustível do Puerto Corinto e contra o Puerto Cabezas e 

atentado a bomba ao oleoduto de Puerto Sandino; ataques da Marinha Militar de Honduras 

contra navios nicaraguenses (TPP, 1985; Rev. Envío, nº 11, abril/ 1982).  

Segundo MARTÍ i PUIG (1997): 

Las ofensivas de mayor envergadura que realizó la Contra, en esa época, fueron 

cinco: 1) En diciembre de 1982 fuerzas de la FDN intentaron tomarse la ciudad 

norteña de Jalapa, a la vez que MISURA – organización supeditada a la FDN que 

operaba en la Costa Atlántica – intento apoderarse de Puerto Cabezas. En ambas 

operaciones, en caso de haber resultado exitosas, se habría instalado una zona 

liberada donde instalar un gobierno provisional contrarrevolucionario; 2) En enero 

y febrero de 1983 la FDN consiguió infiltrar dos mil hombres en la franja norte de 

Nicaragua; 3) En septiembre de 1983 la FDN y ARDE atacaron objetivos 

económicos y estratégicos entre los que destacaron el bombardeo del aeropuerto 

Augusto C. Sandino de Managua, las terminales de descarga de petróleo en Puerto 

Sandino y los depósitos de combustible de Corinto; 4) A inicios de 1984 se minaron 
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los tres puertos más importantes del país, Corinto, Puerto Sandino y El Bluff -donde 

se descubrió la complicidad directa de la CIA- y; 5) En abril y mayo de 1984 la 

FDN consiguió la mayor penetración de fuerzas contrarrevolucionarias en el país 

introduciendo casi seis mil hombres hasta el centro del país, donde, por primera 

vez, consiguieron permanecer varios meses (p. 116). 

 

A ofensiva ideológica talvez tenha sido a mais eficiente no processo de 

desestabilização do governo revolucionário. A primeira missão de constituição de uma 

propaganda ideológica visava legitimar perante a opinião pública norte-americana e 

internacional a intervenção na Nicarágua. Neste sentido, a explicação dada pelo governo 

estadunidense para intervir era para deter o expansionismo soviético, que já havia dominado 

Cuba, e que agora visava a Nicarágua e posteriomente El Salvador, mediante o apoio dado 

pelo governo sandinista. Desta maneira, os regimes ―democráticos‖ dos países da América 

Central estavam em perigo, tornando assim imprescindível oferecer-lhes recursos militares e 

matérias para que possam se defender.  
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Mapa 01 – América Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No plano interno, o processo de contraofensiva ideológica ao governo sandinista se 

configurou sobre os seguintes alicerces: os sandinistas implantaram um regime totalitário 

onde os direitos humanos são violados e há a prática de genocídio do governo contra 

população indígena. Por ser totalitário, o governo deixou de cumprir com o acordo de 

pluralismo político ao mesmo tempo em que manteve uma atitude hostil em relação aos 

Estados Unidos que, portanto, devem contribuir com os ―defensores da liberdade‖, os contras 

(SOTO, 1985).  

Lili Soto (1985) continua a elencar elementos ideológicos impostos pela coalizão 

contrarrevolucionária: a Revolução fora traída e o comunismo iria se estabelecer no governo 

sandinista, o que significaria que os valores cristãos seriam varridos, o direito à propriedade 

seria extinguido e o controle do Estado sobre os indivíduos seria absoluto. Por fim, a 

 Fonte: www.google.com 
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Nicarágua manteria um programa armamentista coligado com a URSS e o bloco comunista, 

demonstrando seu caráter beligerante. 

Essas ideias eram difundidas na Nicarágua através de órgãos de imprensa internos e 

externos, que atuavam tanto em território nicaraguense como em países vizinhos. 

Internamente, a principal força de constituição de uma ideologia pró-contrarrevolucionária era 

o jornal La Prensa,que sofreu diversos processos de intervenção e fechamento durante o 

período sandinista. O primeiro desses processos foi em abril de 1980, no contexto de 

formação das forças contrarrevolucionárias. Somente no ano de 1981 o jornal foi fechado por 

cinco vezes, sendo uma vez por 72 horas e outras quatro vezes por 48 horas. As razões 

alegadas pelo governo foram assuntos econômicos, religiosos, apoio ao imperialismo norte-

americano e desrespeito a Carlos Fonseca, o fundador da FSLN. O jornal passou a ter seu 

conteúdo controlado pelo governo a partir de 1982 e, além disso, como os sandinistas 

controlavam o repasse de material de impressão – papel e tinta – principalmente, deixou de 

repassá-los ao jornal, o que o impediu de circular em algumas ocasiões devido à falta 

recursos. Externamente, organismos de mídia radiofônica clandestina instalada em Honduras 

e na Costa Rica eram os principais canais da oposição (Rev. Envío, nº 09, fev/1982). 

O jornal tornou-se um em dos pilares da oposição burguesa, configurando-se como 

locus de expressão da Contrarrevolução. Aliás, o embate entre o governo e o jornal que 

resultou em seu fechamento em diversos momentos foi utilizado pelos opositores como álibi 

para denunciar a censura e argumentar que havia uma ditadura sandinista, de caráter marxista-

lenista, na Nicarágua. Além disso, o jornal era sarcástico em relação ao governo sandinista e o 

provocava abertamente
45

. Segundo Daniel van Eeuwen (1994), o jornal 

La Prensa convierte rapidamente em uno de los pilares de la oposión al régimen 

sandinista y en un símbolo de la liberdad de expressión [...] Las agencias del diário 

en el país son otros tantos locales del pequeno Partido Socialdemócrata, 

agrupación de derecha dirigida por Pedro Joaquín Chamorro Barrios [filho do 

                                                           
45

 Segundo Daniel Van Eeuwen (1994, p. 190), quando o princípe Charles da Inglaterra casou-se com Diana o 
jornal La Prensa sugeriu, irônico e sarcasticamente, que o governo sandinista oferecesse como presente de 
casamento as obras encadernadas de Carlos Fonseca, o fundador da FSLN. Em 1985 quando o padre Miguel 
D’Escoto, que era Ministro de Relações Exteriores fez uma greve de fome de quatro semanas em protesto 
contra a agressão norte-americana, o jornal disse que isso o faria bem, pois diminuiria sua silhueta e isso 
serviria também para limpar os grãos de caviar russos que ele havia consumido.   
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Chamorro assassinato por Somoza em 1978]. La Prensa reproduce los artículos 

más críticos de la prensa extranjera, denuncia las amenazas contra la libre empresa 

y la liberad religiosa. Sus columnas expresan las opiniones de la patronal (COSEP), 

de la jerarquía católica en la persona de cardenal Obando y Bravo, y de la 

oposionción política interna. No se detiene ante las provocaciones ni la información 

falsa, difunde las “derrotas” de la junta ante los contras y la penúrias económicas. 

Acusado de ser “La Prencia”, de utilizar “consejeros psicólogos” para manipular 

la opinión pública, desestabilizar el gobierno y sembrar distúrbios, el diraio es 

hostigado constatemente por el gobierno sandinista  (pp. 189-190). 

 

Torres & Coraggio (1987) concebem perspectiva semelhante. Segundo esses autores, o 

jornal La Prensa, além de ser o principal porta voz dos diferentes grupos que compunham a 

oposição: a burguesia filiada a COSEP, a Contrarrevolução armada, o imperialismo 

americano e a alta hierarquia da Igreja Católica. Além disso, era um importante instrumento 

de manipulação de informações 

 [...] se convirtió em canal privilegiado de expresión del COSEP, de la jerarquía 

católica y de las posiciones norte-americanas o de gobiernos opuestos a la 

Revolución, presentando al FSLN como uma organización con un proyeto marxista-

leninista, contribuyendo de hecho a incrementar la inestabilidad económica y el 

agiotismo, y a generar actitudes negativas frente el gobierno (por ejemplo, su 

manera de manipular los acidentes que involucraban automóviles o camiones del 

Estado). Cuando algún partido de opasición (el PCD, por ejemplo) no asumía las 

posiciones que La Prensa consideraba correctas, el diario ejercía su propia 

„censura‟, ignorándolo en el tratamento de las noticias. Por el contrario, intentaba 

potenciar al PSD, sin bases reales en el país  (p. 67). 

 

Outro importante canal de oposição ao governo sandinista, que se tornou grande aliado 

da contrarrevolução, foi a alta hierarquia da Igreja Católica. Antes do triunfo revolucionário 

havia uma relação de simpatia entre a Igreja e os insurgentes sandinistas. Logo após o triunfo 

da Revolução, contudo, quando as disputas entre os Sandinistas e as forças burguesas se 

acirraram, a alta hierarquia da Igreja tomou uma posição de apoio aos dissidentes e de crítica 

à FSLN.  Desde janeiro de 1980 as disputas entre a alta hierarquia da Igreja e o governo 

sandinista se intensificaram. Em março a Igreja passou a exigir que os sacerdotes que tinham 

cargos no governo abandonassem seus postos: Miguel D‘Escoto, Ministro das Relações 

Exteriores, Edgar Parrales, Ministro do Bem-estar Social e Ernesto Cardenal, Ministro da 
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Cultura. Os religosos, entretanto, se recusaram a abandonar o governo. Miguel D‘Escoto, 

incumbido de negociar com os bispos disse o seguinte, após a reunião:  

No podemos hablar de plazos. Lo único que sabemos es que fuimos recibidos por 

los Obispos, escucharon nuestras razones, y ahora esperamos lo que ellos decidan, 

y el posterior trámite que hagan para que en Roma les confirmen su decisión. 

Hemos sido llamados por el Gobierno en una situación de emergencia no sólo en el 

aspecto económico sino en una obvia falta de cuadros a nivel de dirigencia. 

Nosotros pedimos un permiso para continuar, que de ninguna manera violenta la 

naturaleza de nuestra ordenación sacerdotal.... Reconocemos el carácter 

extraordinario del cargo que actualmente, y en forma transitoria, ejercemos dentro 

del Gobierno. Ésta obedece fundamentalmente a la situación de emergencia que 

atraviesa el país... Y no podemos escudarnos en nuestra ordenación sacerdotal para 

eludir el deber de todo buen ciudadano en una situación de emergencia nacional. Y 

todo cristiano debe de ser un buen ciudadano (Rev. Envío, nº 01, junho/1981, p. 

01). 

 A Igreja também proibiu no final de 1981 o retorno de uma freira espanhola que 

desenvolvia um trabalho social no bairro Ciudad Sandino na periferia de Manágua e que fora 

de grande importância para a Cruzada Nacional de Alfabetização. A alegação era que ela 

estaria ligada ao governo sandinista. A relação entre a Igreja e o Governo piorou ainda mais 

quando membros da FSLN fizeram uma armadilha sexual para o padre Bismarck Carballo que 

era diretor da Radio Católica, um importante canal de oposição ao governo. Uma jovem 

sandinista foi orientada a fingir ser amante do padre após solicitar que ele fizesse uma visita 

para ela. Um oficial da FSLN, fingindo ser o esposo traído, desnudou o padre e o golpeou na 

rua em frente às câmeras da TV Sandinista que haviam sido colocadas lá de próposito para 

flagrar o episódio. Essas imagens foram veiculadas na televisão com a perspectiva de 

desmoralizar o clero católico (Rev. Envío, nº 01, junho/1981; EEUWEN, 1994, p. 192). 

 No decorrer desse processo a FSLN lançou, em outubro de 1980, um manifesto em 

relação à religião. Intitulado ―El FSLN y la religión‖, o texto tinha o objetivo de demonstrar 

qual era a posição do partido em relação à religião. A preocupação primordial era deixar claro 

que não havia uma preocupação da Frente em coibi-la, nem tampouco de instrumentalizá-la 

no inicio do processo e depois suprimi-la, do que era era acusada. O documento busca mostrar 

também que havia uma ligação remota entre a fé a FSLN, que inclusive martirizou diversos 

indivíduos crentes na luta contra a ditadura. O documento ressalta que não apenas católicos 

incorporavam o partido, mas pessoas de outros credos, como protestantes, por exemplo. Além 

disso, o texto buscar argumentar que ao longo da história nicaraguense diversos religiosos se 
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colocaram contra o poder estabelecido e lutaram por uma transformação social. Aliás, o texto 

apresenta sacerdotes que lutaram contra desde a intervenção norte-americana no início do 

século XX até durante a ditadura somozista.  No entanto, o documento tem um caráter anti-

clerical e afirma que o Estado revolucionário é laico. Apesar disso, atesta que o governo da 

FSLN defende a liberdade de culto e o direito de professar uma fé religiosa. Segundo o texto: 

Para el FSLN la liberdad de profesar una fe religiosa es un derecho inalienable de 

las personas que el gobierno revolucionario garantiza a plenitud. Este principio 

esta inscrito desde hace mucho tiempo en nuestro programa revolucionario y lo 

sostendremos efectivamente en el futuro. Pero además, nadie puede ser 

discriminado en la nueva Nicaragua por profesar publicamente o difundir sus 

creencias religiosas. También tienen este mismo derecho los que no profesan 

ninguna fe religiosa (FSLN, 1989, p. 60).  

 

O documento, todavia, ressalta que a religião pode assumir um papel alienador e que 

no decorrer da história serviu para justificar a exploração e a dominação de classe. Contudo, 

afirma também que no caso da Nicarágua a religião pode assumir um papel diferente, já que 

muitos religiosos entenderam a situação de opressão e exploração e não apenas apoiaram 

processo revolucionário, mas dele participaram. De acordo com o texto, a afirmação de que a 

religião é um mecanismo de alienação e legitima o domínio de uns sobre os outros com 

objetivos de opressão e exploração  

[...] tiene su valor histórico en la medida en que en distintas épocas históricas, la 

religión servió de soporte teórico a la dominación política. Basta recordar el papel 

que jugaron los misioneros en el proceso de dominación y colonización de los 

indígenas de nuestro país. Sin embargo, los sandinistas afirmamos que nuestra 

experiencia demuestra que cuando los cristianos, apoyándose en su fe, son capaces 

de responder a las necesidades del pueblo y de la historia, sus mismas creencias los 

impulsan a la militancia revolucionaria. Nuestra experiencia nos demuestra que se 

puede ser creyente y a la vez revolucionario consecuente y que no hay contradicción 

insalvable entre ambas cosas (FSLN, 1989, p. 60).    

Apesar disso, a Igreja assumiu no decorrer do processo revolucionário uma postura de 

oposição ao governo sandinista. A personagem mais importante desse conflito foi o arcebispo 

de Manágua, que a partir de 1985 tornou-se Cardeal, monsenhor Miguel Obando y Bravo. 

Esse sacerdote configurou-se como o arauto religioso da contrarrevolução e porta voz de 

combate ao governo sandinista. Durante todo o período sandinista o religioso fez duras 
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críticas ao governo da Frente Sandinista e demonstrou apoio aos contrarrevolucionários. 

Segundo Salvador Marti i Puig (1997):  

[...] La jerarquía eclesiástica realizó durante todo el período sandinista 

declaraciones oficiales que acusaban y combatían al gobierno. Entre estas cabe 

destacar cuatro que tuvieron gran repercusión. La primera, realizada el 18 de 

febrero de 1982, en la que daban cuenta de “graves violaciones de los derechos 

humanos del pueblo miskito”. Una segunda, en agosto de 1983, mediante la cual 

rechazaban el servicio militar obligatorio, cuyo proyecto de ley estaba, en esos 

momentos, en el Consejo de Estado, por considerar que el ejército de Nicaragua era 

de carácter partidista. La tercera se refería a los comicios generales de noviembre 

de 1984, ante los cuales la Conferencia Episcopal les dio el mismo trato que a las 

últimas realizadas bajo el somocismo, expresando que “los obispos tenían serias 

reservas sobre las elecciones”. Y la cuarta y última, realizada en Miami en enero de 

1986 por el Cardenal Obando y por el obispo Vega, fue una declaración donde se 

descalificó el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que 

culpaba a los Estados Unidos de intervenir en Nicaragua, y defendieron el paquete 

de ayuda de 100 millones de dólares que aprobó el Congreso de los Estados Unidos 

(por un margen de 12 votos) para ayuda humanitaria destinada a la Contra 

aduciendo que „ante los hechos de presión militar sobre el pueblo no se puede negar 

el derecho a defenderse; lo último que podría hacer la Iglesia sería decir al pueblo 

que lo aceptara todo‟ (p. 119). 

 

Deste modo, para impor sua perspectiva de contraposição, a Igreja apelou para a 

acusação aberta ao governo sandinista. A acusação tinha dois pilares principais: a libertadade 

de expressão e a transgressão aos direitos humanos. Acerca do primeiro, a Igreja acusava que 

as medidas censurárias, sobretudo ao jornal La Prensa, mas também a rádios católicas, 

impostas pelo governo sandinista cerceavam o direito de expressão e demonstravam o caráter 

―marxista-lenista‖, isto é, ditatorial do governo da FSLN.  Sobre o segundo, as criticas e 

acusações eram relacionadas especialmente em relação às 1) prisões políticas do governo, 2) 

ações arbitrárias, principalmente as relacionadas aos camponeses, sobretudo da Costa 

Atlântica e 3) ao Serviço Militar Patriótico (SMP) obrigatório (TORRES & CORAGGIO, 

1987, p. 64). 

Os danos econômicos provocados pela guerra contrarrevolucionária são de difícil 

cálculo. Segundo dados apresentados por FitzGerald (1989), os danos totais de 1980 a 1985, 

considerando apenas as perdas na produção e no comércio, giraram em torno de mais de 1 

bilhão e 200 milhões de dólares, o que significava mais da metade das exportações sandinistas 

no mesmo período. Para o governo, os custos totais da agressão contrarrevolucionária até 
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1984 ultrapassaram a soma de 2,4 bilhões de dólares. Estão incluídos, por exemplo, os danos 

materiais de infraestrutura, da produção industrial e agrícola, os embargos norte-americanos, a 

redução estimada do PIB (INEC, 1989, p. 57). 

Diante desse cenário, a guerra foi inevitável. O combate, além de ter produzido 

enormes de danos materiais, exigiu o envolvimento cada vez maior de combatentes, o que  

resultou em um número crescente de mortes. Segundo Carlos M. Vilas, (1987b, p. 07), entre 

1981 e 1984 ocorreram pouco mais de 1.640 mortos do lado sandinista e mais 6.680 do lado 

da Contrarrevolução.  O embate entre o governo sandinista e a Contrarrevolução produziu 

uma situação de guerra que durou até o final da década de 1980, a despeito do Acordo de 

Sapoá em março de 1988, que colocou um cessar fogo na guerra civil, como veremos no 

último capítulo deste trabalho. Evidentemente, a situação de guerra produziu perdas materiais 

e humanas consideráveis e em certa medida imensuráveis.  

Mas, para além dos números relacionados a essas perdas, que se tornaram importantes 

para a constituição de uma opinião internacional sensível ao caso nicaraguense que resultará, 

inclusive, em ajuda econômica internacional à Nicarágua, a situação de guerra empreendida a 

partir da formação da Contrarrevolução é fundamental para compreender o jogo político com 

o qual a Revolução teve de lidar.  Em outras palavras, a situação de guerra certamente 

condicionou significativas ações do governo revolucionário. A esse respeito Carlos M. Villas 

(1987b), escreveu:   

[...] al enfoque de la guerra de agresión como un fator que, al mismo tempo que 

destruye, tensiona y dificulta, genera un conjunto de condiciones que impulsan la 

reformulación de los enfoques y estrategias iniciales de la revolución, e introduce 

en este sentido reorientaciones en muchas de sus políticas, y en las alianzas sobre 

las cuales éstas se asientan y a las que expresan ( p. 05). 

A ideia fundamental é que a situação de guerra com a Contrarrevolução condicionou 

em diversos fatores o processo revolucionário sandinista. Neste sentido, variados enfoques do 

governo revolucionário no plano econômico, alianças políticas internas e a crise econômica 

que abaterá sobre a Revolução a partir de meados da década de 1980 são fatores que devem 

ser analisados levando-se em consideraçãotambém, a situação de guerra. Para além de cunho 
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estrutural a guerra gerará um ―cansaço‖ social, fator também importante para entender o 

contexto da derrota eleitoral de 1990.  

Diante desse cenário de guerra, Colômbia, Venezuela, Panamá e México criaram, em 

janeiro de 1983, o Grupo de Contadora, que recebeu o apoio da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), da Organização das Nações Unidos (ONU), do grupo dos países Não 

Alinhados
46

, da Internacional Socialista e da Comunidade Europeia. O objetivo dessa 

organização era costurar acordos de paz na região centro-americana que vivia processos 

revolucionários em El Salvador, na Guatemala e na Nicarágua. Os pontos principais 

defendidos pelo grupo eram a não ingerência estrangeira e a defesa da autodeterminação 

nacional, a democratização interna de cada país e o controle dos armamentos. Os Estados 

Unidos, no entanto, reagiram e tentaram escamotear esse movimento, pois a iniciativa de 

Contadora rompia com os seus desmandos imperialistas e, portanto, representava um 

questionamento ao status quo estadunidense. A proposta fundamental de Contadora era que 

os problemas latino-americanos, e neste caso específico, centro-americanos, fossem 

resolvidos por eles mesmos.  

Nesse sentido, o intento primário dos norte-americanos era não permitir que os 

movimentos revolucionários centro-americanos conseguissem espaço na mesa de negociação, 

mas que fossem escamotados impondo-lhes uma derrota sem acordos. Por isso, a derrubada 

dos Sandinistas tornou-se uma obsessão para o governo Reagan, pois a Revolução era uma 

                                                           
46

 O grupo dos países Não Alinhados surgiu como resultado da união entre ex-colônias no então denominado 
Terceiro Mundo que não queriam tomar partido nem do socialismo soviético nem do capitalismo 
estadunidense. A primeira reunião realizada por esses países com esse fim foi em 1955, na Indonésia, na cidade 
de Bandung. No ano de 1961, em Belgrado, na Iugoslávia, onde foi realizada a primeira conferência na qual 
estiveram presentes mais de duas dezenas de países, o movimento já havia se tornado tri-continental, pois 
agora Cuba também pertencia a ele. O governo revolucionário se juntou ao grupo dos Não Alinhados com o 
objetivo de evitar um confronto direto com os Estados Unidos, fim que logrou-se fracassado. O não 
“aliançamento” com os Estados Unidos ou com a União Soviética visava garantir que a Nicarágua não se 
tornasse um escudo de nenhuma dessas super-potências. Eric Hobsbawm (1995) argumenta que “quando o 
grupo não-alinhado, essencialmente afro-asiático, se tornou tricontinental após a Revolução Cubana de 1959, 
seus membros latino-americanos não surpreendentemente vinham das repúblicas do hemisfério ocidental que 
sentiam menos simpatia pelo Grande Irmão do Norte. Apesar disso, ao contrário dos simpatizantes dos EUA no 
Terceiro Mundo, que podiam de fato entrar no sistema da aliança ocidental, os Estados não comunistas de 
Bandung não tinham qualquer intenção de envolver-se num confronto global de superpotências, pois, como 
provaram as guerras da Coréia e do Vietnã, e a crise dos mísseis de Cuba, eles eram a perpétua linha de frente 
em tal conflito” (p. 350). 
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abjuração ao poderio, ao domínio e ao modus operandi estadunidense. Neste sentido, o triunfo 

revolucionário sandinista e as medidas transformadoras subsequentes colocaram em xeque a 

presença do capital transnacional norte-americano, visto que o novo governo intentou operar 

uma mudança no caráter de inserção da Nicarágua no cenário internacional. A perspectiva era 

se desvencilhar do domínio econômico dos Estados Unidos, que era a principal origem e 

destino internacional das receitas nicaraguenses.  

A guerra contrarrevolucionária assume um escopo fundamental de derrubar a 

revolução mediante a corrosão de suas bases constitutivas. Então, objetiva destruir a 

economia, degradar as condições sociais de vida, desarticular politicamente o governo e exigir 

mobilização de pessoal e de recursos econômicos para a defesa nacional, o que por sua vez 

afeta o setor produtivo. Subjacente a isto, a guerra impetra a constituição de um polo de poder 

alternativo ao governo revolucionário.  
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Capítulo II – A dura realidade da Revolução: do sonho ao pesadelo (1985 – 

1987) 

 

2.1 O processo eleitoral de 1984 

 

Em dezembro de 1983, a Junta de Governo divulgou que haveria um processo eleitoral 

no ano seguinte. No mês de fevereiro de 1984, ocorreu o anúncio de que em novembro do 

mesmo ano ele seria realizado. A eleição visava escolher o presidente e o vice-presidente que 

substituiriam a JGRN e uma Assembleia Constituinte com funções legislativas que ocuparia a 

função do Conselho de Estado. O processo eleitoral foi marcado por intensas disputas entre a 

Frente Sandinista e as outras forças políticas na Nicarágua revolucionária.  

Ao final do pleito eleitoral, a FSLN arrogará a si mesma, dando vazão ao seu projeto 

de hegemonização da Revolução, como a verdadeira face das transformações imbricadas em 

todo o processo revolucionário, haja vista a legitimação alcançada nas eleições das quais se 

sagrou vencedora. No entanto, a oposição acusou que a vitória teria ocorrido mediante 

fraudes, e que, portanto, a legitimidade conferida pelos números da votação não havia sido 

corroborada pelo povo, mas pela astúcia da FSLN, que teria controlado as eleições, dando a 

elas o resultado que a interessava (GEYER, 1994)
47

.  

A eleição teve amplos significados e demarcou todo o processo revolucionário 

sandinista doravante. Em termos estruturais, a vitória da FSLN resultou no pleito de 

institucionalização da Revolução, inaugurando assim um novo momento para a Nicarágua, 

pois agora a Frente Sandinista estava eleita oficialmente e legalmente investida para governar, 

conforme as regras da lógica da democracia representativa. Desta maneira, o modus operandi 

da FSLN estava enquadrado dentro de uma coerência institucional, subserviente às regras do 

                                                           
47

 Alejandro Bolaños Geyer, autor do livro “1984 en Managua: las elecciones sandinista en 1984” foi presidente 
da COSEP entre 1983 e 1988. Presidiu ainda diversas outras organizações patronais na Nicarágua. Durante as 
eleições de 1984, como presidente da COSEP, que era representada politicamente pela CDN, trabalhou 
ativamente junto a essa organização, aos Estados Unidos e à Contrarrevolução para deslegitimar o processo 
eleitoral. Em 1988 lançou o referido livro em que acusa a FSLN de fraudar o processo eleitoral mediante 
inscrições e votos fantasmas.  
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jogo previamente estipuladas e não mais pela imprevisibilidade de um processo 

revolucionário. Neste sentido, cabe compreender as razões da submissão da FSLN ao 

processo eleitoral, ou seja, entender os motivos pelos quais a Frente Sandinista se submeteu a 

um pleito eleitoral quando ela se mostrava hegemônica internamente na condução da 

Revolução, uma vez que a supremacia sandinista havia se concretizado em quase todas as 

instâncias do poder governamental e na representatividade popular na Nicarágua 

revolucionária, através das organizações de massa.  

A razão inicial estava na própria natureza do caráter revolucionário sandinista: a 

aliança com variadas posições políticas que tornou possível o triunfo revolucionário 

constituiu por si mesmo um pluralismo político. O modo como esse pluralismo foi pensado 

desde o início, ainda antes do triunfo revolucionário, previa a realização de eleições após a 

conquista do Estado
48

. Assim, o processo eleitoral que ocorreu em 1984 se configurava como 

o desdobramento natural do pluralismo político, confeccionado enquanto caráter primário do 

processo revolucionário nicaraguense. Para a FSLN
49

 as eleições justificavam o pluralismo 

político da Revolução, denotando a falácia dos discursos da Contrarrevolução e dos Estados 

Unidos que diziam haver uma ditadura partidária na Nicarágua
50

. Deste ponto de vista, a 

eleição era a concretização do meio assentido pelas três grandes forças dentro do processo 

revolucionário: a própria FSLN, a oposição burguesa e os Estados Unidos, para a efetivação 

de um governo na Nicarágua. 

                                                           
48

 O Programa de Governo da JGRN que precede o triunfo revolucionário, assim como o Estatuto Fundamental 
de 20 de julho de 1979 (do dia seguinte ao triunfo), já estabeleciam a previsão de realização de eleições.  
49 O problema das eleições como expressão de democracia e como demarcadoras da participação popular na 

condução do governo gerou intensos debates dentro da FSLN. Para os sandinistas a participação eleitoral é 
apenas um eventual elemento de expressão democrática e não sua manifestação como tal. Para a Direção 
Nacional da Frente Sandinista, como pode ser verificado em entrevista de 1984 de um de seus lideres, a 
“democracia é a participação do povo na decisão do processo econômico, cultural e da defesa” (Bayardo Arce 
in INVERNIZZI, 1985, p. 57).  
50

 O Livro de Jaime Chamorro Cardenal “Frente a dos dictaduras: la lucha por la libertad de expression” (1987) 
constrói seu argumento sobre a tese de que havia uma ditadura na Nicarágua muito semelhante à de Somoza. 
Acerca dos decretos de natureza censuraria ele escreve: “Esta super abundancia de decretos-ley, a los que 
habría que sumar las reglamentaciones ejecutivas, las ordenanzas municipales y otros estatutos 
complementarios o supletorios, evidencia una vocación totalitaria. El comunismo, o marxismo-leninismo, en los 
distintos países que gobierna, ha demostrado que toda actividad ciudadana pasa a ser regulada y vigilada ipso 
facto por el Estado” (p. 56). 
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As eleições, então, serviriam e efetivamente serviram como aporte para desqualificar 

as acusações do governo norte-americano de que a FSLN estava conduzindo a Nicarágua na 

mesma trilha que Fidel Castro havia conduzido a Revolução Cubana: uma ditadura comunista 

coligada com a lógica soviética e, portanto submissa a União Soviética. Desta maneira, a 

eleição funciona como uma ―contra-denúncia‖ aos Estados Unidos, pois a Revolução 

promoveu uma disputa eleitoral dentro dos marcos da democracia representativa. Dito de 

outra maneira, o processo eleitoral contra argumentava o discurso do Governo Reagan de que 

na Nicarágua havia uma ditadura. Isso inclusive forçará o país norte-americano a modificar o 

discurso para legitimar as ingerências subsequentes, como veremos mais adiante.   

O terceiro fator foi a segurança da vitória por parte da FSLN. Aliás, o processo de 

postergar o pleito eleitoral deve ser compreendido dentro dessa lógica: as eleições foram 

realizadas somente quando a vitória era certa. A Frente Sandinista tentou postergar ao 

máximo a realização das eleições em resposta às pressões da oposição burguesa, da 

Contrarrevolução armada e dos Estados Unidos argumentando que o povo nicaraguense já 

havia votado quando empunhou as armas e derrubou a ditadura e consignou o governo a ela.  

Carlos Núnez Telles, presidente do Conselho de Estado e membro da Direção Nacional da 

Frente Sandinista, disse no início de 1984 que a FSLN venceria as eleições com mais de 70% 

dos votos (CASTILHO et. al. 1984, p. 19). A base dessa segurança estava assentada nas 

organizações de massa hegemonizadas pela FSLN, que a faziam representada e protagonista 

em todas as esferas e segmentos sociais, com exceção no segmento empresarial, onde a força 

representativa da burguesia era a COSEP, cujo braço político era a CDN (Coordenadora 

Democrática Nicaraguense). 

Outro fator importante era que uma eventual vitória fortaleceria o poder e a 

legitimidade da FSLN, uma vez que assumir o governo da Nicarágua mediante uma eleição, 

significaria que ela estava no poder não pela violência contingencial de uma revolução, mas 

pelo apoio voluntário da maioria. Neste sentido, as eleições eram um passo adiante no 

processo de construção de uma nova Nicarágua popular e democrática. Assim, o processo 

eleitoral significava no discurso da Frente Sandinista uma etapa nova em termos jurídicos: a 

primeira etapa da reconstrução nacional estava sendo concretizada; agora era o momento de 

avançar no processo de configuração de um Estado dirigido para o povo e pelo povo dentro 
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dos trâmites legais. Desta forma, segundo Daniel Ortega, em entrevista dada no início de 

1984, o processo eleitoral ―seria uma ratificação do respaldo popular ao processo 

revolucionário, que se legitimaria, inclusive nos aspectos jurídicos que alguns governos 

colocam. Seria um triunfo na Nicarágua, ao pôr mais uma vez em evidência uma realidade 

que os Estados Unidos não quiseram reconhecer‖. (CASTILHO et. al. 1984, p. 28). 

Dentro desta mesma lógica, para a FSLN, a vitória nas eleições significaria a 

possibilidade de construção definitiva de um Estado de novo tipo, que teria sua nova feição 

jurídica constituída a partir do poder legislativo da Assembleia Nacional, que elaboraria a 

nova constituição, dando respaldo para o governo sandinista operar as transformações dentro 

de sua coerência governamental. Segundo um membro Bayardo Arce, membro da Direção 

Sandinista:  

Dessas eleições, não sairá o novo Estado, mas antes o poder legal que o fará nascer, 

ou seja, a Assembleia Constituinte. Recorremos a eleições porque elas se ligam a 

tradições, capacidades e limites de nosso país; mas isso não significa que elas serão 

a forma permanente de gestão política da revolução. A Assembleia Constituinte 

poderia optar por outras formas de alternância política, sem afastar o sistema 

parlamentar. (Bayardo Arce apud INVERNIZZI et. al., 1985, p. 64). 

  

Por parte da Frente Sandinista, o processo eleitoral teve quase que exclusivamente um 

conteúdo político, uma vez que não havia um programa econômico distinto, ou seja, que 

significasse um aprofundamento do caráter socialista da revolução e que, portanto, operasse 

no sentido de diminuir ganhos do setor privado em curto prazo; ao contrário, a FSLN 

discursava que o projeto econômico coligado com a burguesia não sofreria alterações 

profundas, havendo continuidade do programa econômico em caso de vitória.  

Neste sentido, não estava em pauta o processo de aceleração da estatização da 

economia, uma vez que, segundo disse Daniel Ortega, pouco antes do pleito eleitoral:  

Isso não é uma urgência econômica, mas um tema político. A revolução apresentou 

uma série de transformações econômicas, como a reforma agrária ou a consolidação 

e o desenvolvimento do setor estatal, tanto do agropecuário como industrial. Do 

ponto de vista econômico, não é necessário que o Estado procure encampar tudo. Ao 

contrário, deve por um lado consolidar aquilo que foi expropriado de Somoza e seus 

cúmplices, e continuar desenvolvendo as linhas da reforma agrária que atingiram o 

grande latifúndio que ainda pode sobreviver. Se bem que a Frente Sandinista deva 

apresentar uma plataforma que signifique em alguns aspectos um avanço e um 
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aprofundamento da revolução, esse não é o problema fundamental no momento das 

eleições. [...] Mas as eleições não alterarão a estratégia definida pela revolução. 

(Daniel Ortega apud CASTILHO et. al. 1984, p. 28) 

 

Como já dito, a Frente Sandinista tentou ao máximo prorrogar a realização do 

processo eleitoral, ainda que a realização de eleição houvesse sido decidida em um acordo 

entre a FSLN, a oposição e o governo norte-americano, ainda na gestão de Jimmy Carter 

(RUIGÓMEZ, 2012, p. 264). O objetivo era demonstrar que a revolução, ou na linguagem 

sandinista, a hegemonia popular prevaleceria independentemente de eleição. Isso deve ser 

compreendido segundo a concepção sandinista de que eleição quer dizer pouca coisa sobre 

democracia popular. Neste sentido, o objetivo capital da FSLN era não permitir a ampliação 

do espaço de atuação da oposição burguesa, mediante a (re)organização do aparato 

administrativo do Estado. Sobre o processo de convocação das eleições Bayardo Arce disse: 

Se não o fizemos, não foi porque pensássemos que não havia necessidade de uma 

legitimidade eleitoral. Foi um tema que discutimos com amigos europeus e 

revolucionários, os quais nos sugeriram convocar o quanto antes as eleições, porque 

as teríamos vencido com 99% dos votos, e isso nos teria permitido evitar todas as 

especulações dos norte-americanos. Analisamos essa possibilidade, mas nos demos 

conta de que existiam exigências bem mais urgentes para o povo, que naquele 

momento não pensava certamente em eleições, mas no trabalho, na comida, na 

assistência médica, em todas essas coisas que nos faltavam. Graças a não sei qual 

concepção mágica, todos esperavam que a Nicarágua pudesse mudar do dia para a 

noite. Nós, ao contrário, cuidamos em primeiro lugar de encontrar a maneira de criar 

as estruturas para resolver aqueles problemas fundamentais a que me referi. Não se 

deve jamais esquecer que aqui não foi um governo que entrou em colapso, mas todo 

o Estado. Logo após a vitória, não havia mais nem exército, nem tribunais, nem 

Poder Legislativo, nem nada. Então, tivemos que reorganizar tudo isso e deixar as 

eleições para depois. (Bayardo Arce apud  INVERNIZZI et. al., 1985, p. 59). 

 

A iniciativa de adiar constantemente o debate e a realização das eleições, assim como 

a de antecipar o processo eleitoral, que seria realizado em 1985, para novembro de 1984, 

estava no bojo da perspectiva sandinista de enfraquecer a oposição e com isso se fortalecer 

politicamente, ou seja, consolidar sua hegemonia política e se possível dizimar politicamente 

a oposição burguesa
51

. No entanto, esse projeto sandinista mostrou-se fracassado, pois a 

                                                           
51

 As medidas de censura à imprensa opositora, presentes nos diversos decretos com características 
censurárias, do ponto de vista da disputa política, objetivavam silenciar e com isso enfraquecer a oposição 
burguesa, concentrada politicamente na CDN. As proibições de divulgação de informações econômicas ou 
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burguesia não fora escamoteada, e, ao contrário do que pretendia a FSLN – enfraquecer 

politicamente a burguesia – o poder político da burguesia em 1984 era mais significativo que 

nos primeiros anos da revolução. Para verificar isso basta comparar a organização dos 

partidos burgueses nos dois períodos, assim como ver o resultado das eleições, considerando 

que a principal organização burguesa não participará do pleito eleitoral, como veremos a 

seguir.  

A proposta da lei eleitoral feita pela FSLN previa a realização das eleições tanto para o 

executivo como para a Assembleia Constituinte, que teriam funções legislativas. Segundo 

Vargas (1991, p. 31) a CDN propunha a eleição para a formação de uma Assembleia Nacional 

que teria a função legislativa e ela indicaria um poder executivo provisório. O objetivo capital 

era lograr uma divisão dentro da Frente Sandinista, o que eventualmente provocaria o seu 

enfraquecimento. Em 1980 foi acertado um calendário para a realização das eleições: em 

                                                                                                                                                                                     
análises econômicas que não fossem respaldadas pela oficialidade da FSLN, assim como a situação de conflitos 
com a Contrarrevolução, especialmente, visavam garantir uma única interpretação, a da Frente Sandinista, e 
silenciar a interpretação contrária ou questionadora. O principal veículo de comunicação da burguesia, o jornal 
La Prensa, era o objeto primário da censura sandinista que, por sua vez, reclamou em diversos momentos. 
Jaime Chamorro Cardenal, irmão de Pedro Joaquin Chamorro Cardenal – o que foi assassinado em 1978 – 
publicou em 1987, no prelúdio da intensificação das disputas políticas (que terá seu ápice em 1990), um livro 
com duras críticas à censura sandinista. “El día 9 de setiembre de 1981 se promulga la ‘Ley de Emergencia 
Económica y Social’ (Decreto Nº 9 812) publicada en La Gaceta N2 205 del 10 de setiembre de 1981, 
fundamentada en el artículo 49 del Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses. En el fondo, esta ley 
significó una tácita autorización otorgada al Poder Ejecutivo para la suspensión total de los derechos y 
garantías de los nicaragüenses en todo o en parte del territorio nacional; creó la novedad de equiparar a las 
catástrofes naturales, las dificultades económicas provenientes de la ineficiencia administrativa y tipificaba al 
mismo tiempo ciertos hechos como delitos contra la seguridad económica y social de la nación”[...] “El Estado 
sandinista, a su vez, ha promulgado tantas leyes para justificar sus propias acciones represivas que los recursos 
jurídicos de los Somoza serían hoy vistos con indiferencia ya que existen la Ley para Regular las Informaciones 
sobre Seguridad Interna y Defensa Nacional (Decreto Nº 511), Ley para Regular Informaciones de Contenido 
Económico (Decreto Nº 512), Ley sobre Prohibición de la Comercialización em las Festividades Navideñas 
(Decreto Nº 9 515), todas ellas lesivas de la libertad de prensa, además de la Ley General sobre los Medios de 
Comunicación (Decreto N2 48) y su Reforma y Reglamentación posteriores (Decreto N9 708). Como se ve, todo 
un catálogo legalista; pero esto no resulta extraño en el régimen. El Estado sandinista ha promulgado, desde el 
triunfo de la Revolución el 19 de julio de 1979 hasta finales de mano de 1986 (en que se comenzó a recopilar 
este libro), 1,732 -Un mil setecentos treintidós- Decretos-Ley, a un promedio de 5 (cinco) decretos-ley por 
semana. O sea: a un decreto-ley por cada día laborable ¡durante casi siete años de gobierno!”(CARDENAL, 
1987, p. 59 e 56). O referido jornal foi proibido de circular em 25 de junho de 1986 e só voltou em 01 de 
outubro de 1987. Mesmo com autorização de voltar a circular a partir de outubro de 1987, devido a falta de 
papel o retorno ocorreu apenas no final do primeiro semestre de 1988. No entanto, logo depois, me julho o 
jornal foi fechado por 15 dias novamente (EEUWEN, 1994, p. 191).  



126 

 

 

 

 

janeiro de 1984 se daria início o processo eleitoral, e em 1985 as eleições ocorreriam, o que 

demonstrava pouca pressa para a realização do pleito eleitoral
52

.  

Após 1982, quando o processo de contradições entre o governo sandinista, a burguesia 

opositora e o governo Reagan aumentaram, os dois últimos passaram a exigir que as eleições 

fossem realizadas o mais rápido possível. Deste modo, a temática eleitoral foi conteúdo 

presente em todas as reuniões e discussões sobre a unidade nacional, o pluralismo político, a 

liberdade de expressão ou mesmo sobre o projeto de sociedade
53

. 

Em agosto de 1983, iniciou-se o debate e a elaboração da lei eleitoral e em dezembro 

do mesmo ano a JGRN ratificou o decreto nº 513, que tratava do processo eleitoral  e 

anunciou que no último dia de janeiro do ano seguinte teria início o processo eleitoral, cujo 

primeiro ato seria a convocação do Conselho de Estado para a efetiva elaboração da lei 

eleitoral. Também no último mês de 1983, a Junta emitiu decreto anistiando os que haviam 

abandonado a Nicarágua após o triunfo revolucionário, atendendo a uma exigência da 

oposição burguesa e dos Estados Unidos. 

No mês de março de 1984, a lei eleitoral foi aprovada no Conselho de Estado e 

ratificada pela JGRN. Durante a elaboração da lei, os debates mais candentes diziam respeito 

à honestidade, ao respeito ao resultado e à definição dos que ficariam de fora do pleito eletivo. 

Ao mesmo tempo, constituiu-se o Conselho Supremo Eleitoral, cuja função seria a 

organização todo o processo. 
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 “Ley que determina el tiempo del proceso electoral” Decreto nº 513, 10/09/1980 da JGRN. Acerca do prazo 
distante a realização das eleições, o decreto argumentava que “Que a un año del inicio de la Revolución Popular 
Sandinista, luego de un estudio a fondo, se ha llegado a la conclusión de que el atraso y la destrucción 
económica, social y moral del país, es de tal magnitud que las bases de esta reconstrucción no podrán lograrse 
antes de 1985; Que la democracia se inicia en el orden económico, cuando las desigualdades sociales principian 
a debilitarse, y cuando los obreros y los campesinos mejoran sus niveles de vida; y vayan a participar 
efectivamente en toda la gestión política, económica, social y cultural a través de sus organizaciones; Que 
nuestro pueblo trabajador, profesionales y empresarios patriotas y demás fuerzas sociales están entregados a 
la reconstrucción del país”. 
53

 No documento emitido pela COSEP em 1983 em que é feita uma contundente crítica à supremacia sandinista 
há a exigência da realização das eleições. (COSEP, 1983, p. 8).  
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Entre os dias 27 e 30 de julho de 1984, o Conselho Supremo Eleitoral realizou as 

inscrições dos eleitores em todas as regiões administrativas da Nicarágua
54

. Cerca de 40 mil 

pessoas trabalharam em mais de 3.800 Juntas Receptoras de Votos, locais de inscrição, onde 

1.551.597 pessoas, com mais de 16 anos de idade, foram inscritas para participarem das 

eleições (Rev. Envío, nº 41, 1984). A participação maciça nas inscrições foi surpreendente, 

pois havia a expectativa de que o comparecimento aos locais de inscrição seria prejudicado 

uma vez que: 1) existia uma situação de guerra; 2) haveria a necessidade de deslocalamento 

de eleitores em zonas de conflito e 3) havia a ausência de ―hábito‖ de participação em 

processos eleitorais (Rev. Envío, nº 40, 1984). 
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 A Nicarágua estava dividida em nove regiões administrativas: I – Las Segovias, II – Occidente, III – Managua,  
IV – Oriente, V – Chontales-Boaco-Zelaya Central, VI – Matagalpa-Jinotega, VII – Zona especial I Zelaya Norte, 
VIII – Zona especial II Zelaya Sur e IX – Zona especial III Rio San Juan. 

 

Mapa 02 – Mapa das regiões administrativas 

Fonte: Rev.Envio, nº 102, 1990, p. 01 
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No que diz respeito à idade mínima do eleitor, ocorreu um debate intenso entre a 

Frente Sandinista e, principalmente, a CDN: esta argumentava que 18 anos seria a idade ideal 

e aquela dizia que seria 16. Neste caso, estava em disputa o voto dos jovens alfabetizados 

durante a Campanha de Alfabetização de 1980. Quanto menor a idade, mais vantajoso seria 

para a FSLN, pois a referida campanha construiu uma imagem positiva sobre si mesma junto 

aos jovens, o que se traduziria em mais votos nas urnas. 

A partir de agosto deu-se início às campanhas eleitorais através dos meios de 

comunicação e da realização de comícios. O fim da censura e o restabelecimento do direito de 

greve também foram decretados, acirrando as disputas políticas. No dia dez de agosto, o 

Vaticano solicitou que os sacerdotes Fernando Cardenal (Ministro da Educação de 1984 a 

1990), Ernesto Cardenal (Ministro da Cultura de 1979 a 1987), Miguel D‘Escoto (Ministro do 

Exterior de 1979 a 1990) e Edgard Parrales (Ministro do Bem-Estar Social de 1980 a 1982, 

tendo deixado esta função para ser Embaixador da Nicarágua junto à OEA até 1986), 

renunciassem aos cargos no governo, demonstrando que a Igreja Católica havia 

definitivamente entrado no processo eleitoral e não era para apoiar a FSLN (TORRES & 

CORAGGIO, 1987, pp. 63-66; ZIMMERMANN, 2006, p. 128). Esses sacerdotes não 

deixaram o governo e foram suspensos de suas ordens religiosas, o que levou ao pico extremo 

a disputa entre a hierarquia sacerdotal e os religiosos revolucionários. Edgard Parrales acabou 

renunciando ao sacerdócio em 1985 (END, 09/01/2008). 

Segura da vitória e justificando o pluralismo político dentro da democracia 

representativa, a JGRN suspendeu, em agosto de 1984
55

, a censura que havia imposto à 

imprensa oposicionista, sobretudo ao jornal La Prensa que vigorava desde setembro de 1981 

(JGRN – decreto nº 812, Ley de Emergencia económica y Social). Manteve-se restrição à 

liberdade de movimentação, principalmente para participação de comícios partidários durante 

                                                           
55

 O decreto 1.480 da JGRN, publicado em agosto de 1984, ratifica o decreto 1.477, de 19 de julho do mesmo 
ano, e o amplia, ao permitir a circulação de informações econômicas e assegurar o direito de greve. Desta 
forma, em termos legais, tanto a oposição burguesa quanto a oposição dos partidos de esquerda tinham 
liberdade de publicar o que bem lhes interessasse. Neste sentido, houve uma ampliação da liberdade de 
expressão na disputa eleitoral, com liberdade para todos os envolvidos no pleito.   
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o pleito eleitoral (RUIGÓMEZ, 2012, p. 266), principalmente em regiões onde o conflito com 

os contras era mais intenso
56

.  

 

2.2 A configuração da oposição 

 

A oposição burguesa estava quase toda concentrada na CDN (Coordenadora 

Democrática Nicaraguense), organização fundada em 1981, configurando o braço político da 

COSEP, a principal organização burguesa da Nicarágua. Quando as eleições foram 

anunciadas, a CDN acusou a FSLN de fazer do processo eleitoral um mecanismo de manobra, 

uma vez que as eleições serviriam apenas para maquiar a face da revolução, argumentando 

que as eleições seriam realizadas no interior da própria Frente Sandinista e submissa ao seu 

jogo.  

A CDN era composta pelos seguintes partidos e organizações: o Partido Social Cristão 

(PSC), o Partido Social Democrata (PSD) e o Partido Liberal Constitucional (PLC) e por 

frações do Partido Conservador da Nicarágua (PCN). Além dos partidos políticos, duas 

centrais sindicais também a compunham: a Confederação da Unidade Sindical (CUS) e a 

Central de Trabalhadores da Nicarágua (CTN). O MDN (Movimento Democrático 

Nicaraguense), que era liderado por Alfonso Robelo, ex-membro da JGRN, também integrava 

a CDN.  

Como representante da COSEP, essa organização configurou-se como o principal 

porta-voz político dos Estados Unidos e da Contrarrevolução durante o processo eleitoral de 

                                                           
56 O trabalho de Manuel Hernández Ruigómez “La Nicaragua sandinista y las elecciones de febrero de 1990: 

transición a la democracia o alternancia democrática” (2012) tem por objetivo fundamental compreender o  
processo eleitoral de 1990 que decretou a perda do governo por parte da FSLN e portanto a consumação da 
derrota da Revolução Sandinista. A tese de doutorado constrói seu argumento em torno da discussão sobre a 
problemática da democracia: a FSLN, por um lado, após disputa interna com a burguesia, conseguiu 
hegemonizar o pleito revolucionário, constituindo-se assim como protagonista da revolução e, por outro, 
frente a interferência do inimigo externo, os Estados Unidos, impôs seu programa de governo e sua ideologia, 
limitando  desta forma a perspectiva de democracia durante o processo revolucionário. Essa limitação pode ser 
verificada na censura imposta aos meios de comunicação não submetidos ou congregados à FSLN, 
especialmente ao jornal La Prensa, principal canal de expressão da oposição burguesa.  
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1984. Essa organização funcionava como uma caixa de ressonância interna da estratégia dos 

Estados Unidos e da Contrarrevolução na Nicarágua (FONT & GOMÀ, 1991, p. 55)
57

. Essa 

ressonância deve ser interpretada a partir do objetivo fundamental da CDN ao participar do 

pleito eleitoral: propiciar as condições políticas para que a base social constitutiva da 

Contrarrevolução fosse ampliada (MARTI i PUIG, 2012, p. 95)
58

. Isso logrará êxito 

significativo para a oposição sandinista, cujos efeitos serão sentidos definitivamente no pleito 

eleitoral de 1990. 

A burguesia ligada à COSEP exigia a realização das eleições de maneira contundente 

desde 1981, quando a CDN fora fundada. Em dezembro de 1983, a COSEP emitiu um 

documento com nove exigências para que os partidos que compunham a CDN pudessem 

participar do pleito eleitoral. O documento intitulado “Un paso hacia la democracia: 

elecciones libres” exigia: 1) a separação entre Estado e Partido; 2) fim das leis de violação 

dos direitos Humanos (fim da censura à Imprensa, das confiscações, da descapitalização, 

etc.); 3) suspenção da Lei de Emergência; 4) lei de anistia geral; 5) respeito à liberdade de 

culto; 6) liberdade sindical; 7) autonomia do judiciário; 8) lei de amparo ao recurso de 

inconstitucionalidade; 9) diálogo nacional que incluísse os rebeldes contrarrevolucionários 

para a convocação das eleições, sob os cuidados do Grupo de Contadora (TORRES & 

CORAGGIO, 1987, p. 195).  

Acatar todas essas exigências seria o próprio desmantelamento de toda estrutura 

administrativa montada pela FLSN. A resposta dada pela Frente Sandinista afirmava que 

                                                           
57

 O trabalho “El proceso de democratización en Nicaragua, actores, estrategias y conflicto” Joan Font e Ricard 
Gomà (1991) busca compreender o processo de disputa política entre a FSLN e a oposição, especialmente a 
Contrarrevolução. Os dois autores são professores de ciência política e nesse artigo analisam os aspectos 
políticos da Revolução Sandinista com o objetivo de entender como ocorreu o triunfo dos sandinistas, 
suplantando, desta maneira um regime ditatorial e instituindo uma ordem democrática mediante uma aliança 
política ampla, composta por variadas posições ideológicas e de classe, sob a insígnia da Unidade Nacional.  
58

 A obra “Nicaragua (1979-1990): la revolución enredada”, de Salvador Marti i Puig, é um desdobramento de 
sua dissertação de mestrado, “¿La última rebelión campesina? Revolución y contrarrevolución en nicaragua, 
1979-1987”, e de sua tese de doutoramento, “Revoluciones, rebeliones y assonadas. Cambio social y violencia 
política en Nicaragua, 1961-1994”. Tem como escopo fundamental compreender como se deu o jogo político 
durante o período revolucionário entre a FSLN, as organizações burguesas internas, a Contrarrevolução e os 
Estados Unidos.  
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essas exigências consistiam em um programa político e que este poderia ser implementado se 

a CDN vencesse as eleições (IHCA, 1987, p. 119)
59

. 

Além disso, a CDN e os Estados Unidos passaram a exigir que a realização eventual 

das eleições fosse supervisionada por organizações estrangeiras: a OEA, a ONU (Organização 

das Nações Unidas) e o Grupo de Contadora. O governo sandinista respondeu de maneira 

peremptória que não aceitaria essa condição, uma vez que isso feriria a soberania nacional: 

“Con respecto a la supervisión extranjera de las elecciones, el FSLN, la considero lesiva a la 

soberania nacional e inconsecuente con la memoria de Sandino, quien asumió la defensa de 

la nación oponiéndose concretamente a tales prácticas.” (IHCA, 1987, p. 115). A FSLN 

propôs que o processo eleitoral tivesse a presença de observadores internacionais submissos à 

Internacional Socialista, à Internacional Liberal, à Internacional Democrata Cristã, ao 

Movimento dos Países não Alinhados e ao Grupo de Contadora.  

No entanto, o objetivo fundamental dos Estados Unidos era provocar a derrocada da 

Revolução Sandinista. Na iminência das eleições (anunciadas em dezembro de 1983), quando 

grande partes dessas exigências seriam atendidas, o discurso  norte-americano se alterou em 

diversos sentidos, sobretudo no que dizia respeito ao próprio processo eleitoral. Segundo o 

documento emitido pelo IHCA, que analisou o comportamento dos Estados Unidos durante e 

acerca das eleições de 1984, o secretário de defesa norte-americano George Shultz disse que 

“con elecciones o sin ellas continuaremos nuestra política de presión sobre Nicaragua” 

(IHCA, 1987, p. 117).  

Cumprindo essa promessa, a Contrarrevolução e os Estados Unidos empreendem 

intensificação das ações militares e de ataques contra a Nicarágua entre agosto e outubro de 

1984, durante a campanha eleitoral. Se no primeiro semestre do ano ocorreram menos de 

cinco combates ou ataques semanais, no período referido, mais de 280 combates, mais de 

duas centenas de sequestros de civis e mais de 60 assassinatos foram registrados 

(DOMÍNGUEZ, 1990, p. 68)
60

. Os alvos fundamentais foram as infraestruturas produtivas, 

                                                           
59

 O Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) publicou através da Revista Encuentro um artigo analisando as 
eleições de 1984, abordando principalmente o pluralismo político do processo eleitoral e a relação do governo 
norte-americano com as eleições na Nicarágua.  
60

 Essa obra busca demonstrar como ocorreu o embate entre as principais forças políticas dentro da Nicarágua 
Revolucionária: a FSLN, a burguesia nicaraguense e os Estados Unidos. Concentra-se em demonstrar a 
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evidenciando que os objetivos principais foram criar condições para um eventual 

enfraquecimento econômico e provocar uma crise de conjuntura social.  

Nesse sentido, o que estava consignado era o projeto abstencionista que a CDN 

incorporou a partir do final do mês de julho. A abstenção foi uma decisão orientada pelo 

governo norte-americano para deslegitimar o processo eleitoral, abrindo assim caminho para 

uma eventual intervenção direta mediante o reforço da Contrarrevolução. Torres & Coraggio 

(1987), analisam essa questão da seguinte forma:  

La propuesta final de FSLN de modificar la fecha de las elecciones y levantar todas 

las restricciones de la Ley de Emergencia si se deponían las armas de la 

contrarrevolución, permitió desenmascarar que el verdadeiro proyeto 

norteamericano no era lograr en Nicaragua unas elecciones ideales, sino desplazar 

al sandinismo por cualquer medio. La denunciada vinculación entre el proyeto de la 

CDN y la contrarrevolución armada se evidenció internacionalmente cuando Arturo 

Cruz, el candidato abstencionista de la misma, viajó a Honduras en marzo de 1985 

y arengó a las fuerzas contrarrevolucionarias en sus campamentos. Sin embargo, 

los membros de la CDN que permanecieron en el país siguieron en libertad de 

acción política, llegando a propugnar que la única salida era la propiciada por 

Reagan: un “diálogo nacional” inclueyndo a la contrarrevolución, la formación de 

un gobierno de coalición nacional y un nuevo llamado a elecciones supervigiladas 

por organismos o gobiernos extranjeros (TORRES & CORAGGIO, 1987, pp.48-

49). 

 

A CDN tornou-se o braço político interno do governo norte-americano e da 

Contrarrevolução. Neste sentido, a CDN, como extensão ou organização política operacional 

da burguesia interna coligada com a Contrarrevolução e com o governo norte-americano, 

operava no sentido de desestabilizar o governo revolucionário sandinista, aumentando 

inclusive as ações militares contrarrevolucionárias. Na tentativa de dirimir essa intensificação, 

a FSLN, na Ata do Grupo de Contadora em setembro de 1984, assumiu compromisso com a 

democratização, a busca de negociação para o fim da guerra e a cooperação econômica com a 

América Central (RUIGÓMEZ, 2012, p. 416).  

As atuações, à semelhança de uma encenação teatral, da CDN e dos Estados Unidos, 

visavam deslegitimar todo o processo eleitoral, desautorizando a Frente Sandinista. Em maio 

                                                                                                                                                                                     
participação ativa dos Estados Unidos na tentativa permanente de sabotar o processo revolucionário e de 
solapá-lo para então empreender sua derrubada por dentro. Guillermo Cortes Domínguez foi membro da FSLN 
e editor do jornal Barricada, veículo oficial sandinista durante a Revolução.  
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de 1984, quando os partidos interessados em participar das eleições deveriam iniciar o 

processo de indicação dos candidatos, a CDN decide não indicar candidatos. Em julho do 

mesmo ano essa organização anunciou que Arturo Cruz Porras
61

 seria concorrente a 

presidente e Adán Fletes Valle seria o vice. No entanto, não os inscreve, alegando que a 

Frente Sandinista não atendeu às reivindicações de dezembro do ano anterior.  

Segundo Vargas (1991, p. 33), o objetivo desse jogo da CDN era: 1) obrigar a FSLN a 

negociar com a Contrarrevolução; 2) deslegitimar o processo eleitoral e por conseguinte a 

FSLN e 3) abrir um espaço político com mais força para a burguesia ligada à COSEP, 

evitando assim uma eventual ―totalização‖ da FSLN. 

O prazo final para a inscrição
62

 dos candidatos se encerraria em 25 de julho, mas a 

pedido do PSC, que compunha a CDN, o prazo foi prorrogado até quatro de agosto e depois 

por mais 24 horas. Em cinco de agosto de 1984, portanto, estavam encerradas as inscrições e a 

CDN não havia inscrito seus candidatos, mas conclamava o povo a se inscrever para o 

processo eleitoral, pois insistiria em conseguir seus objetivos junto à FSLN. Esse empasse 

durou até outubro e forçou a FSLN a negociar com a CDN. O último diálogo ocorreu no Rio 

de Janeiro, durante a Internacional Socialista
63

, entre Bayardo Arce, representante do Governo 

                                                           
61

 Arturo Cruz Porras foi membro da Junta de Governo de Reconstrução Nacional entre maio de 1980 e março 
de 1981. Após sua renúncia, assumiu o cargo de embaixador nos Estados Unidos até dezembro de 1981, 
quando reassumiu funções no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), onde havia trabalhado nos 
anos 1970, tendo deixado seu cargo para assumir a presidência do Banco Central da Nicarágua em 1979, após o 
triunfo revolucionário.  
62

 Em 24 de maio de 1984 foi decidida a cronologia do processo eleitoral: de 25 de maio a 25 de julho de 1984 
seriam realizadas as inscrições dos candidatos, tanto as de presidente e vice, como as de deputados para a 
Assembleia Nacional; de 27 de julho a 30 de julho de 1984 seriam feitas inscrições para os votantes; de 08 de 
agosto a 31 de outubro de 1984: teria lugar a campanha eleitoral e no dia quatro de novembro haveria a 
realização das eleições.   
63

 A reunião da Internacional Socialista (IS) no Rio de Janeiro ocorreu no início de outubro de 1984. Willy 
Brandt, ex-chanceler da Alemanha Ocidental, presidente da Internacional, mediou o encontro. (Revista Envío, 
nº 41, nov. 1984). A Internacional Socialista atuou de modo ambíguo e contraditório acerca do processo 
revolucionário sandinista, como é possível observar no seguinte trecho: “Para los sandinistas, la Internacional 
Socialista juega em algunos aspectos un papel similar al del Grupo Contadora. La IS condena las amenazas 
norte-americanas contra la revolución y el minado de puertos, al tempo que pressiona y después apoya 
básicamente el proceso electoral. Esto no impede que algunos líderes actúen de manera un tanto ambigua e 
incluso contradictoria. Respecto a este último punto, algunos dirigentes europeos, como Felipe González, Mario 
Soares y Bettino Craxi, llegan a ‘exigir’ mediante una carta enviada a la dirección del FSLN en 1983 la 
celebración de elecciones, en tanto un año más tarde reciben a varios dirigentes contrarrevolucionarios, entre 
ellos Edén Pastora (ARDE) y Adolfo Calero (FDN). González ni siquiera envía observadores a las elecciones 
nicaraguenses”  (MOLERO, 1988, pp.94-95)  
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Sandinista, Arturo Cruz e outros líderes da CDN. O encontro não resultou em uma solução, 

pois a FSLN não se comprometeu a atender as exigências.  

Após o fracasso das negociações no Rio de Janeiro houve um processo de 

intensificação de sabotagem das eleições, planejada pelos Estados Unidos, que orientavam os 

líderes de outros partidos a não participarem do processo eleitoral. Este processo que trará 

resultados favoráveis à perspectiva norte-americana, como veremos a seguir. Um dia antes da 

realização das eleições, o presidenciável pela CDN embarcou para os Estados Unidos, 

concretizando a perspectiva abstencionista. 

Ainda que a grande força de oposição estivesse centrada na CDN, havia outras forças 

políticas na Nicarágua, que totalizavam seis partidos concorrendo com a FSLN no pleito 

eleitoral. Desta maneira, o enfrentamento eleitoral contra a FSLN ocorreu por meio de outros 

partidos. 

Os seis partidos aptos a participarem do processo eleitoral que concorreram com a 

FSLN podem ser enquadrados dentro de dois grupos. De um lado, um grupo que é contrário 

ao imperialismo norte-americano composto pelos seguintes partidos: Partido Popular Social 

Cristão (PPSC), Partido Socialista Nicaraguense (PSN) – que fizeram parte do Governo 

Sandinista até o anúncio do pleito eleitoral – Movimento de Ação Popular Marxista-Leninista 

(MAP-ML) e Partido Comunista de Nicarágua (PC de N).  De outro lado, dois partidos, o 

Partido Conservador Democrata (PCD) e o Partido Liberal Independente (PLI) – que também 

havia composto o governo da FSLN – que estavam aliançados com a perspectiva de 

derrubada da Revolução e, portanto no jogo da Contrarrevolução (Rev. Envío, nº 40, 1984, p. 

4). Os dois últimos assumem, então, a face da oposição burguesa contrarrevolucionária, o 

lugar da CDN, e configuram-se como o signo da contraposição à Frente Sandinista que se 

conjuga com o projeto do Governo norte-americano. 
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2.3 O resultado do pleito eleitoral 

 

Ao final das eleições, a FSLN saiu como a grande vencedora: elegeu seus candidatos 

para o Executivo e a maioria dos deputados para a Assembleia Nacional que exerceria as 

funções de legislar e de preparar uma nova constituição para a Nicarágua.  Para uma 

sociedade não acostumada com processos eletivos de tal natureza, o pleito eleitoral significou, 

do ponto de vista do projeto sandinista, uma vitória, uma vez que ocorreu uma maciça 

participação popular, o que configurou o fortalecimento de um amplo apoio popular à 

revolução tendo a Frente Sandinista como líder. 

A vitória da FSLN demonstrou-se expressiva, sendo quatro vezes superior ao do 

segundo colocado (Tabela 2.1). Neste sentido, a sua projeção logrou-se certeira, pois mais de 

60% dos votos válidos obtidos confirmaram sua hegemonia, significando que a maioria dos 

nicaraguenses optou por dar continuidade à perspectiva sandinista de condução da revolução. 

Os mais de 30% de votos creditados à oposição significavam um recado claro à FSLN de que 

havia outras opções plausíveis e possíveis. Assim, se considerarmos o povo como sujeito 

histórico capaz de optar por um sistema político ou um partido político que expresse sua 

preferência partidária, o resultado das eleições deve ser compreendido no sentido de que o 

povo havia compreendido a lógica do pluralismo político, ou seja, havia a possibilidade de 

optar por perspectivas distintas se seus anseios ou projeções, sejam quais fossem, não fossem 

atendidos. 

 

Tabela 2.1 

Números sobre as eleições de 1984 

 Números absolutos % Porcentagem 

Juntas receptoras de votos 3.892*  

Total de inscritos 1.551.597  

Total de votantes 1.170.142 75.4 

Abstenção  381.455 24.6 

Votos válidos  1.098.933 70.8 

Votos nulos  71.209 6.1 

FSLN 735.067 67.2 

PCD 154.327 14 

PLI 105.560 9.6 
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PPSC 61.199 5.6 

PC de N 16.034 1.5 

PSN 14.494 1.3 

MAP-ML 11.352 1 
*devido à situação de guerra, 16 Juntas receptoras não funcionaram. 

Fonte: CSE (Conselho Supremo Eleitoral) apud Rev. Envío, nº 41, nov/1984, p. 01.  

 

Esse jogo plural de disputa de poder, dentro de um processo revolucionário, tornou as 

eleições na Nicarágua singulares em todos os sentidos, visto que elas configuravam ou 

abriram as portas para duas opções no contexto de uma opressão imperialista exercida pelos 

Estados Unidos: a primeira, de optar pelo enfrentamento dessa opressão e, portanto, pela 

possibilidade de aprofundamento das transformações sociais e das forças produtivas e, como 

consequências inevitáveis, sofrer as agruras impostas pelo opressor, votando na Frente 

Sandinista; a segunda, de não votar na FSLN, submetendo-se à lógica de condução política 

em que essas transformações seriam abandonadas em nome da paz com o governo norte-

americano e com a contrarrevolução interna. 

Acerca do resultado das eleições na Nicarágua, Torres & Coraggio (1987) 

argumentam, considerando essa singularidade, que na Nicarágua,  

[...] no se elegía, al estilo norteamericano, en base una acumulación de promessas 

dirigidas a diversos perfiles diferenciados del electorado, ni había mucho lugar 

para la creación de „imagens”. La cruda situación de una Revolución assediada por 

el imperialismo planteaba también opciones polarizadas: o se continuaba la 

revolución tal y como la conducía el FSLN, em contraposición a poderosas fuerzas 

externs, o se aceptaba que se impusera el proyecto de acabar con esta revolución 

social en la “cuarta frontera” de los Estados Unidos. Votar, incluso por los 

partidos de oposición, era aceptar la propuesta revolucionaria de combinar 

pluralismo político con profundas transformaciones sociales. Si alguna duda 

hubiera de que éstas eran las opciones, el gobierno de los EU, la CDN (con el 

COSEP a la cabeza) y “La Prensa” se ocuparon de plantear con claridad su 

posición abstencionista como forma de “voto” más efectiva contra el FSLN (pp. 49-

50). 

 

Como mencionado anteriormente, a FSLN também conseguiu o maior número de 

deputados, uma vez que o critério utilizado para a eleição dos parlamentares era o coeficiente 

eleitoral total do partido obtido em cada região administrativa. Desta maneira, mais da metade 

do legislativo eleito para ocupar a Assembleia Nacional, que teria a função de confeccionar 

uma nova constituição para a Nicarágua, pertencia aos quadros da Frente Sandinista. 
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Tabela 2.2 

Eleição para a Assembleia Nacional 

Os partidos  Número de deputados 

FLSN 61 

PCD 14 

PLI 9 

PPSC 6 

PC de N 2 

PS de N 2 

MAP-ML 2 

TOTAL 96 

Fonte: CSE (Conselho Supremo Eleitoral) apud Rev. Envío, nº 41, nov/1984, p. 02. 

 

A Frente Sandinista alcançou, ao vencer as eleições, respaldo significativo para o seu 

projeto de construção da ―Nova Nicarágua‖, terminologia que ela mesma utilizava. Ao 

conseguir assumir o executivo pela via eleitoral, a possibilidade de ampliação de sua 

hegemonia estava eventualmente assegurada, ao que se somava à conquista da maioria do 

legislativo. Deste ponto de vista, levando em consideração o caráter plural do pleito eleitoral, 

o jogo de correlações de forças tornou-se mais favorável à FSLN.  

A posição abstencionista da CDN, obviamente, não lhe consignou nenhum lugar no 

parlamento e também não ampliou sua base social interna de apoio, ainda mais com a 

debandada dentro dos partidos que a constituíam. A despeito de manter uma postura de 

oposição e de que havia se fortalecido no embate contra a Frente Sandinista, sua ligação com 

os Estados Unidos, no entanto, configurou-a como subserviente aos seus interesses, fato que 

dificultou, em curto prazo, a ampliação de uma rede de apoio interna (FONT & GOMÀ, 1991, 

p. 55). 

Para a oposição não abstencionista, fora da influência da CDN, coube jogar dentro dos 

moldes legais, conferindo assim a possibilidade de intervir politicamente, mesmo que de 

maneira limitada, no processo de elaboração do principal instrumento legal de transformação 

da Revolução: a Constituição. Deste ponto de vista, tal fato contribuiu para estabelecer o 

primeiro ponto de inflexão do processo de democratização revolucionária iniciado em 1979, 

pois prefigurava as bases sobre as quais se assentaria a Carta Magna: de caráter plural do 

ponto de vista do projeto de construção de uma nova sociedade (FONT & GOMÀ, 1991, p. 

56). 
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O impasse político da burguesia provocou uma crise na liderança interna, o que abriu 

espaço para que os Estados Unidos assumissem a função de liderança da Contrarrevolução 

(armada e política), confluída e aceita legalmente, dentro do jogo democrático. No entanto, as 

modificações no projeto econômico ocorridas, sobretudo, diante da crise econômica eclodida 

a partir de 1985, em que a FSLN fará concessões estratégicas, permitirá uma recuperação 

política da burguesia nicaraguense. O resultado desse processo será a derrota eleitoral de 

fevereiro de 1990 (VARGAS, 1991, p. 38). 

Do ponto de vista da disputa política, o período pós-eleição, entre 1985 e 1987, 

encontra seu eixo fundamental na elaboração da Constituição de 1987. Isso ocorre porque é 

nela e através dela que confluiu e tomou corpo o projeto institucional, de caráter democrático, 

surgido no início da transição empreendida pela Revolução a partir de 1979, e que integrava 

ao texto constitucional, ou seja, ao ditame legal, as transformações socioeconômicas e 

políticas produzidas até então (FONT & GOMÀ, 1991, p. 56).  

Eleitos, Daniel Ortega e Sergio Ramírez assumiram como presidente e vice-presidente 

da República da Nicarágua, respectivamente, no dia dez de janeiro de 1985. Para Carlos 

Nuñez Téllez, um dos líderes mais destacados da FSLN, membro da Direção Nacional do 

partido e presidente do Conselho de Estado desde 1980, o novo poder político constituído 

através da eleição era de novo tipo e, portanto inédito na história da Nicarágua.  Isso 

possibilitaria transformações ainda mais profundas do que as até então implementadas pela 

revolução sandinista:  

"Este es un poder distinto, nuevo, original y revolucionario, que no tiene ninguna 

liga con el pasado. Este poder es soberano. Nuestro pueblo, a través de todos 

nosotros, sus representantes, decidirá con entera y absoluta libertad, el futuro de 

esta Revolución, mediante el modelo político que más convenga a sus intereses, a 

sus anhelos y a sus esperanzas.(Rev. Envío, 1985, nº 44, p. 01).  

 

No discurso de Carlos Nuñez Téllez estava imbuída a perspectiva de uma 

transformação pelo alto, pela conquista do poder político, isto é, pelo controle do Estado 

como marco inicial do processo de alteração da ordem social, política e econômica 

prevalecente. Deste ponto de vista, a Revolução Sandinista é uma autêntica revolução política, 

pois visa primariamente conquistar o poder político para, a partir das decisões políticas, 
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empreender transformações das mais variadas naturezas, dentro de uma lógica que contemple 

todos os envolvidos no processo, ainda que sejam aparentemente antagônicos. Por isso, o 

principal campo de batalha é a constituição de um novo modelo político.  

Diante disso, a condução do governo revolucionário pela Frente Sandinista é 

caracterizada por contradições permanentes. A natureza pluralista que configura a Revolução 

na Nicarágua as leva ao pico: adota formas da democracia representativa e do pluralismo 

político-partidário, assim como a separação dos poderes à maneira do liberalismo, mas 

consigna simultaneamente a participação direta das massas na gestão social e na definição das 

políticas de Estado, ainda que estas estejam submissas à FSLN (TORRES & CORAGGIO, 

1987, p. 119).  

As correlações de forças deflagram um mar de contradições tanto do lado sandinista 

quanto do lado da oposição no processo de construção da institucionalização revolucionária. 

Para a oposição, principalmente a contrarrevolucionária, caracterizada por Torres & Coraggio 

(1987) como de centro-direita, o processo de contradição configura-se da seguinte forma: ela 

não pode negar que o modelo de democracia formal que ela defende – representativa, eletiva, 

pluripartidária e com alternância de poder – foi levado a cabo pelas eleições de 1984, nas 

quais a participação popular foi inquestionável. O que ela não admite, no entanto, é que o 

processo todo está permeado por um conteúdo social mais amplo que emana da iniciativa 

popular: a ampliação ou a deflagração definitiva de uma revolução social. Assim, sua 

expectativa eventual de alternância de poder mostra-se vazia de significado, já que o seu 

respaldo popular é diminuto. Diante desse cenário, ela se encontra numa encruzilhada, pois  

los mecanismos de la alternabilidad en el poder les resultan vacíos cuando ven el 

pueblo armado, cuando el fenómeno político-cultural del Sandinismo les rebasa, 

cuando no hay cuarteles a los cuales acudir si el pueblo atenta contra la propriedad 

privada como principio básico ordenador de los derechos humanos. 
Paradójicamente, su propio modelo de democracia se les vuelve "formal" y tiene 

que propugnar una "democracia verdadera", consistente en última instancia en 

trastocar el poder económico y militar nuevamente a favor del capital privado.Y, 

para ello, están dispuestos a utilizar las vías que sean necesarias, impidiendo que el 

nuevo sistema político se constituya definitivamente (TORRES & CORAGGIO, 

1987, p. 120). 
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A recusa da Frente Sandinista em negociar com a Contrarrevolução advém dessa 

perspectiva que a caracteriza, visto que, para a FSLN, o caráter do sistema, que consiste no 

controle do partido sobre as transformações sociais, não está aberto a negociação. Portanto, o 

jogo da correlação de forças deve ocorrer dentro da lógica do sistema estabelecido e não fora 

do seu campo, pois isso levaria à modificação da sua própria estrutura.  

Conforme Torres & Coraggio (1987) a oposição burguesa, não queria na realidade 

estabelecer um sistema de instituições democráticas o que demarcaria, portanto sua luta na 

busca da hegemonia social Esses autores argumentam que o interesse dessa oposição é mutilar 

ao máximo a correlação de forças com o intuito de não permitir que a revolução social se 

cristalize ao ponto de ser irreversível. A perspectiva fundamental era que a burguesia queria 

desmontar o projeto revolucionário, por isso apelava para o uso da força e do poder externo, 

ou da Contrarrevolução armada, ao invés de buscar a hegemonia mediante um projeto de 

transformação dentro dos trâmites legais. Deste modo, ela não queria participar do processo 

de elaboração e constituição desse novo Estado disputando com a FSLN, pois a Frente já 

dominava o cenário. Aliás, a perspectiva da Frente Sandinista de permitir que a oposição 

continue no jogo demonstra sua confiança no seu método, baseado na hegemonia – 

controlando e dominando os movimentos sociais e as organizações populares – e não em 

trâmites ditatoriais – isto é, na institucionalização legal de uma ordem autoritária –, de fazer 

política dentro da Revolução. 

La oposición de centro-derecha no quiere, en realidad, estabelecer un sistema de 

instituciones democráticas que enmarque su lucha por hegemonía social. Lo quiere 

es replantear de imediato la correlación de fuerzas, transformar la situación actual 

de poder, antes que la revolución se cristalice hasta un ponto de no retorno. Y eso 

no pueden lograrlo discutiendo una Constituición, ni apelando al consenso del 

Pueblo para su proyeto. Apelan, entonces, a fuerzas políticas externas, a las 

presiones de gobiernos extranjeros o, finalmente, a la fuerza de la 

contrarrevolución armada, a cuya legitimación intentan contribuir. Y dado que el 

FSLN se ha propuesto, por razones de legitimidad, constituir el nuevo sistema 

político con la participación de la oposición, pues pretende hacer política por 

métodos hegemónicos y no dictatoriales, entonces hay contradiccióon (TORRES & 

CORAGGIO, 1987, p. 120). 

 

Entrementes, essa é uma contradição que se mostrará insuperável, uma vez que será 

exatamente sob esse entrave primário, do ponto de vista político, que FSLN sucumbirá, pois  
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foi dada permissão para a oposição usar sua voz, isto é, disputar o  pleito eleitoral de 1990, 

que demarcará o fim da Revolução. Deste modo, a mudança no método da Contrarrevolução, 

orientada pelos Estados Unidos, na disputa pelo poder, dentro da institucionalidade, produzirá 

um estrangulamento do próprio sandinismo.  

 

2.4 As medidas econômicas  

 

As transformações empreendidas pela Revolução Sandinista produziram rapidamente 

avanços significativos em setores como educação, saúde, distribuição de renda, ampliação de 

acesso ao crédito, à moradia e à terra, configurando um progresso no aspecto da vida material, 

consignado pelas transformações econômicas. Contudo, essas transformações se mostraram 

de pouco fôlego e a revolução mergulhou em uma crise econômica a partir de 1984, de dentro 

da qual jamais conseguiu sair. 

 A debilidade do desempenho econômico dentro de um processo revolucionário não é 

uma singularidade da Revolução Sandinista, mas uma característica relativamente comum em 

revoluções conduzidas em economias periféricas, como assinala Carlos Vilas (1990). 

Variados são os fatores que concorrem para que isso ocorra:  

1) el impacto de la lucha revolucionaia contra el antiguo régimen y, posteriormente, 

de la guerra contrarrevolucionaria y otras formas de agresión lanzadas por las 

clases despojadas del poder y las antiguas potencias coloniales o neocoloniales; 2) 

los desajustes de proceso de transformación social y política, que incluyen las 

resistencias de las viejas estructuras e instituiciones, su capacidad para 

reproducirse en el seno del nuevo régimen; problemas en la definición de objetivos 

y estratégias; 3) las dificuldades y el ritmo del processo de rearticulación externa; 

4) el escasso margen de opciones gereneralmente aberto a las sociedades 

periféricas en processo de revolución, producto de su propio atraso, de su extrema 

apertura a la economia internacional y la limitada diversificación de su estrutura 

productiva (p. 125). 

 

Para o referido autor, o aspecto mais significativo que caracteriza o caso nicaraguense 

é o último. Desta maneira, o que mais interessa é entender o processo de inserção econômica 

da Nicarágua no mercado mundial. Por ser uma economia pequena, agrária e periférica e, do 
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ponto de vista do desenvolvimento capitalista, atrasada, a vinculação à economia 

internacional e/ou mundial se deu de maneira subordinada. A economia nicaraguense era 

essencialmente agrária e sua característica geral era o predomínio de uma articulação e de um 

intercâmbio entre um setor agrícola capitalista moderno, devotado à exportação, e um setor 

agrário voltado para o mercado interno, onde predominavam formas produtivas e mercantis 

arcaicas e simples. O setor agrário-exportador apropriou-se das melhores terras e dos 

melhores recursos condicionantes da produção, quais sejam os investimentos provenientes 

dos setores público e privado, a tecnologia e a assistência técnica. O setor voltado para 

abastecer o mercado interno operava em condições de atraso tecnológico, de pouco acesso a 

investimentos, além de ocupar as terras marginais com relativa baixa produtividade (VILAS, 

1990, p. 126).  

Não existe um dualismo no qual um setor anula o outro, mas uma junção dialética de 

maneira que este último, o ―atrasado‖ operava alimentando o primeiro, o moderno e tornando-

o funcional na medida em que, de modo concomitante, o primeiro reproduzia o segundo em 

um processo de intercâmbio e sincronia que efetuava a operacionalidade sistêmica.  Neste 

sentido, Vilas (1990) argumenta que o setor voltado para o abastecimento do mercado interno: 

[...] genera asimismo la fuerza de trabajo que el sector agroexportador absorbe 

estacionalmente y de manera parcial. Esta situación permite mantener un bajo costo 

de reprodución de la fuerza de trabajo en el sector capitalista moderno y favorece 

la competitividade internacional del sector exportador, y se ve reforzada por 

estructuras extraeconomicas de compulsión – ausencia de legislacíon laboral de 

vigencia efectiva, prohibición o represión de sindicatos, etc. predominan las 

unidades de producción de tipo familiar, en pequena escala – campesinato y, em las 

ciudades, talleres familiares, artesanales – intensivas en trabajo e con bajos niveles 

de productividad por hombre ocupado. Transferien el excedente que generan al 

sector moderno por la via de la comercialización – precios y condiciones de compra 

de insumos y de venta de los produtos terminados; en todo caso por mecanismos 

que operan desde fuera de la unidad de producción (p. 126). 

 

 No contexto e na condição de economia que gravitava marginalmente no 

mercado mundial, a expansão econômica foi condicionada pelos ditames da economia 

mundial. Neste sentido, o crescimento econômico derivava substancialmente de três 

condições principais: primeiro, do aumento dos preços dos produtos exportados que tinham 
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variáveis diversas; segundo, da diminuição do custo dos insumos industriais importados, 

sejam produtos químicos, sejam maquinários; e terceiro, dos incrementos na produtividade.  

 Diante desse cenário, a opção para o crescimento econômico foi promover um 

processo maciço de investimento. Mas o investimento carecia de uma fonte na qual 

encontrasse amparo de sustentabilidade: poderia ser proveniente da poupança interna ou da 

entrada de fundos externos que, por sua vez, resultaria de uma balança comercial favorável, 

de empréstimos, de doações ou de investimentos diretos. 

 Acerca da configuração de uma fonte interna de consignação de dinheiro para 

investimento o mesmo autor escreveu que  

la fuente interna de excedente es el ahorro [...] En principio, los ahorros pueden 

aumentarse sacrificando el consumo o expandiendo el producto mediante una mejor 

utilización de los recursos y ahorrando parte del producto adicional: aumentando el 

nivel de empleo de la fuerza de trabajo y de capital, reduciendo derroches, 

aumentando la intensidade del proceso de trabajo, reduciedo o eliminando la fugas 

de capitales hacia el exterior. (VILAS, 1990, pp. 127-128).   

 

A opção por uma das duas vias nunca é neutra ou técnica, mas sim uma questão 

política. Dito de outra maneira, a opção por qualquer uma das vias é uma escolha que 

demanda decisão política. Deste modo, a opção de como efetuar a poupança interna está 

menos relacionada com os recursos econômicos em si ou com a estrutura econômica do que 

com a estrutura de classe e com a configuração do poder político (VILAS, 1990). A ditadura 

somozista optava pela primeira, pois estava submissa ao capital estrangeiro. O governo 

capitaneado pela FSLN optou pela segunda ao nacionalizar o setor financeiro e o comércio 

exterior.  

Diante de todo esse cenário da conjugação do setor interno com o externo na 

configuração da acumulação, a política econômica sandinista optou por eleger o setor agrário-

exportador como aporte fundamental da condução do processo de acumulação primário. A 

opção deve ser compreendida dentro da lógica da aliança revolucionária heterogênea e pelo 

caráter da perspectiva de acumulação do capital, escolhido pelo governo revolucionário. Para 

Carlos Vilas (1990), 
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Esta opción fue el resultado de la coincidência de dos corrientes presentes – junto 

con otras – en el seno de la alianza revolucionaria. Por un lado, concepción 

marxista tradicional de que el desarrollo de las fuerzas productivas y la 

acumulación con miras a profundas transformaciones sociales pasaba por la 

constituición de grandes unidades modernas de producción, competitivas a nivel 

internacional, con relaciones salariales de trabajo e intensivas en capital; estas 

unidades se encontraban en el sector agroexportador y muchas de ellas habían 

pertenecido a capital somocista. Por outro lado, la óptica de algunos grupos de 

técnicos vinculados a las familias más tradicionales del país, opositores al 

somocismo, ligados profesionalmente a los sectores más modernos del capitalismo 

agroexportador, que veían em la dictadura un sistema de corrupción e 

irracionalidade que entorpecía el acceso del país a niveles más avanzados de 

desarrollo. Después del triunfo revolucionario, estos grupos llegaron a alcanzar 

decisiva inserción en los aparatos del estado revolucionario y, em particular, en la 

gestíon de la economia (p. 132). 

 

Essa perspectiva norteou o processo de condução das transformações da estrutura 

econômica nicaraguense. A partir disso e, portanto, conjugado com a estratégia agrário-

exportadora, o projeto revolucionário sandinista emplacou modificações nas relações de 

produção através da reforma agrária. A perspectiva embutida, destarte, era expandir e 

transformar as forças produtivas, aprofundar a integração entre a produção agrícola e a 

indústria – que era incipiente – dentro da estrutura produtiva e alavancar o nível de vida das 

camadas populares. Somados, esses objetivos redefiniriam a própria inserção da economia 

nicaraguense no cenário internacional. 

Assim, se no somozismo, de maneira geral, o opção política que predominou foi de 

sustentar uma prática que priorizava essencialmente exportação agrária e que, consequemente, 

relegava a produção de alimentos para o mercado interno a uma condição degradante, a 

Revolução operou e modificou essa dicotomia ao empreender uma transformação que visava 

atender ambos os setores. A dicotomia, então, cedeu espaço, dentro da lógica sandinista, para 

a soma ―exportação + produção de alimentos para abastecimento do mercado interno + 

transformação social‖, ainda que a produção para o mercado externo tenha tido maior atenção 

por parte do governo. Todavia, o controle que o governo passou a exercer sobre o comércio 

exterior, sobre o sistema financeiro, sobre uma parcela significativa do transporte, assim como 

da produção e da comercialização internas, possibilitaram maior garantia da segurança 

alimentar. 
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Neste sentido, a questão fundamental estava nas características medulares do projeto 

econômico da revolução sandinista, que segundo Francisco López (1988), eram: 

Por un lado, la necesidad estratégica de expandir y reestruturar la economia con 

medidas que superen la reproducción del modelo económico-social pre-

revolucionario, sentando las bases de una lógica de acumulación que dé respuestas 

a las necessidades vitalesde las mayorías. Esto implico la determinante 

participación del Estado en la economia, como sostén y gestionador de la 

reestructuración, roturando relaciones sociales en la producción y construyendo 

nuevas articulaciones que afectan la matriz social-productiva pre-existente. En tal 

sentido, las confiscaciones de las propiedades del somocismo, la nacionalización de 

Banca y el Comercio Exterior, la transformación agraria, la intensa política de 

inversión pública en el ámbito social y productivo, y la conformación paulatina de 

los canales de participación popular, intentan ser ejes estructurales económicas y 

políticos de la nueva reprodución del sistema. Estas medidas alteraron 

inevitablemente los equilíbrios de coexistencia politica que sustentaban al Estado 

somocista y da inicio a una nueva y compleja reestructuración del poder. El outro 

condicionamiento se sustenta en la decisión estratégica de encarar el proceso de 

producción bajo un esquema de economia mixta, que de amplias posibilidades de 

desarrollo a la actividad productiva privada grande, mediana y pequena, junto a 

sectores cooperativos y estatales. Para 1983, el gran empresario privado 

controlaba el 25% de las atividades productivas (agricultura, indústria y minera); 

los medianos y pequenos produtores privados poseían el 38% y el sector estatal el 

37% del conjunto de estas atividades (pp. 440-441). 

A política econômica sandinista funcionou com crescimentos significativos tanto no 

plano econômico como no plano social nos primeiros anos da Revolução. Entre 1980 e 1981, 

cerca de 1 bilhão e 500 milhões de dólares resultantes da cooperação externa asseguraram que 

a estratégia fosse bem-sucedida, possibilitando melhoras nas áreas de saúde e educação, e 

assegurando que demandas básicas fossem atendidas (VILAS, 1990, p. 133). 

A partir de 1982, os desencontros econômicos surtirão efeitos negativos na economia: 

desaceleração da atividade econômica, diminuição das exportações e aumento do 

endividamento externo. No ano de 1983, a crise econômica começou a se acentuar com a 

queda de ganho real do trabalhador, com a dinamização do mercado negro e do crescimento 

da especulação econômica e com a aceleração de tendências inflacionárias. Desta forma, a 

partir de 1984, a economia decresceu significativamente. O resultado desse processo pode ser 

visto no PIB (Produto Interno Bruto) de 1987, que foi inferior ao de 1960 (CONROY, 1990, 

p. 49). 

Os fatores que contribuíram para o decréscimo da economia nicaraguense no período são 

variados: 
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1- Diminuição dos investimentos privados: numa economia de caráter misto, onde mais 

de 30% da economia estava na mão da iniciativa privada, o investimento desse 

segmento era de vital importância para o êxito do projeto econômico. Assim, além de 

a burguesia ter sido obrigada a lidar com a uma subordinação política, era exigido dela 

um comprometimento com o programa de governo que mostrou-se, a partir desse 

momento, um problema complexo e um entrave econômico-político o qual a 

revolução sandinista mostrara-se incapaz de resolver. Estima-se que entre 1980 e 1986 

mais de 1 bilhão de dólares de capital privados tenham sido extraviados (VILAS, 

1990, p. 133). 

2- Diminuição das entradas relativas à exportação: conforme Vilas (1990), vários fatores 

concorreram para a diminuição das entradas de valores relativos à exportação de 

produtos agrícolas, a saber: a) queda nos preços dos produtos no mercado 

internacional; b) diminuição ou estancamento do volume produzido devido à 

diminuição dos investimentos por parte das empresas privadas e da ineficiência das 

empresas estatais (das APPs e das Cooperativas); c) aumento dos custos de produção 

relacionado, sobretudo, com o aumento do valor do insumos que são na sua maioria 

importados; d) o impacto da guerra contrarrevolucionária, que prejudicou o processo 

de produção, especialmente de café (principal produto de exportação da economia 

nicaraguense), de madeira e de mariscos. Todos esses aspectos somados produziram 

um déficit persistente na balança comercial (VILAS, 1990, p. 134). 

3- Bloqueio de fundos externos por pressão do governo dos Estados Unidos: isso 

impossibilitou que a Nicarágua tivesse a ajuda de organismos internacionais de crédito 

(Banco Internacional de Desenvolvimento, Fundo Monetário Internacional, Banco 

Mundial) e de países europeus, forçando o governo sandinista a recorrer a acordos 

bilaterais cujos custos eram mais altos. 

4- Aumento das ações contrarrevolucionárias alicerçadas pelos Estados Unidos, que 

demandou duas iniciativas: a) destruição de boa parte do parque produtivo e de 

infraestrutura, ocasionando alto prejuízo devido à destruição material e, 

concomitantemente e como consequência, provocando a diminuição da capacidade de 
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produção. Estima-se que até 1987, em média, a guerra tenha provocado o 

deslocamento de cerca de 25% da PEA (População Economicamente Ativa) para 

atividades de defesa; b) a guerra consumiu quase a metade de todo o orçamento do 

governo, dando propulsão ao déficit fiscal e à aceleração da inflação. Somente no ano 

de 1984 a guerra consumiu cerca de 40% do orçamento, afetou mais de 50% das 

exportações pesqueiras e provocou um dano material estimado em mais de 180 

milhões de dólares. No mesmo ano, o governo sandinista manteve altos gastos com 

saúde, educação e subsídios ao consumo e à produção, o que produziu um déficit fiscal 

de aproximadamente 25% do PIB (LÓPEZ, 1988, p. 451). 

A configuração do governo de Unidade Nacional, que caracterizou os primeiros anos 

da Revolução na conjunção política que se traduziu em perspectiva econômica em uma 

economia mista, consignou um jogo de poder em que a classe burguesa tornava-se insegura 

em relação ao seu papel na estruturação da economia nicaraguense sob a hegemonia da FSLN. 

Essa insegurança, em termos práticos, significou a diminuição do seu investimento no setor 

produtivo. Essa nova lógica, na qual a acumulação estava subordinada ao controle do Estado 

Sandinista, implicou para a burguesia a transformação de seu papel: ela não mais era 

protagonista na consignação do poder político, que de modo peremptório atuava diretamente 

em favor da acumulação privada, mas agora era subordinada ao Estado, suspeito quanto à sua 

orientação política e ideológica, o que se tornou traumático para a burguesia. A respeito desse 

contexto, Francisco López (1988) escreve: 

La explícita posición del Gobierno de convocatoria a la Unidad Nacionl para la 

reconstrución y la transformación de la economia, en términos de una nueva lógica 

de acumulación y su acción reguladora sobre el conjunto de propriedade mixta 

(privada, cooperativa y estatal), creó inconformidade en los sectores más 

conservadores de la burguesia, que assume um proyeto político en el que se sustenta 

la implementación de una economía que los reproduce como clase dominante. Estas 

controvérsias y peses as las condiciones favorables que le brindó la política 

económica, consolidaron expectativas de inseguridad de amplios segmentos de la 

actividad privada, cuya inversión se redujo considerablemente en 1980. En este año 

la inversión privada apenas alcanzó 191 millones de córdobas en contraposición a 

los 724 millones de 1979, el año más agudo de la crisis (p. 444). 

 

Neste sentido, o objetivo da revolução de promover simultaneamente a qualidade de 

vida das camadas mais baixas e populares e ao mesmo tempo garantir os ganhos capitalistas, 
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tanto na esfera privada como na pública, sobretudo por meio das APP, mostrou-se fracassado. 

Diante de um cenário de incertezas quanto aos rumos da Revolução, o setor privado recuou no 

processo de cooperação, reduzindo sua capacidade de produção. Concomitantemente, os 

incentivos concedidos aos grupos empresariais mediante financiamentos e às camadas médias 

urbanas de forma a facilitar o acesso a bens de consumo, objetivamente assegurar o não 

alinhamento desses grupos à Contrarrevolução, também não surtiu o objetivo esperado.  

Quando a crise começou a se acentuar, antes do fim da primeira metade da década de 

1980, o financiamento que garantia os estímulos de consumo e produção somente pôde ser 

levado a cabo à custa das expensas da renda do setor público, o que, por sua vez, comprimiu 

os níveis de vida e de investimento aos setores menos favorecidos, uma vez que o governo 

diminuiu os subsídios destinados a cesta básica e de divisas para programas sociais e para os 

pequenos produtores. Neste sentido,   

la demanda de recursos materiales y financeiros para el programa de inversiones 

públicas reforzó las tendências inflacionarias y el desabastecimento, y deterioro 

adicionalmente las possibilidades expansivas de la produción en pequeña escala 

(VILAS, 1990, p. 136). 

Deste modo, o cenário encontrado pela FSLN ao assumir o governo em 1985 era de 

crise econômica. A ação da Frente Sandinista diante desse quadro foi de operar um giro de 

transformação nos rumos da política econômica, com o objetivo fundamental de controlar o 

processo inflacionário (Tabela 2.3). 

  

Tabela 2.3 

Taxa de inflação na Nicarágua (1979-1987) 

Ano              Taxa 

inflacionária em  % 

1979 70,3  

1980 24,8 

1981 23,9 

1982 24,8 

1983 31,1 

1984 35,4 

1985 219,5 

1986 747,4 

1987 1.347,2 

Fonte: BCN, 2009, pp.5-6 
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O processo inflacionário nicaraguense teve diversas origens estruturais e conjunturais. 

Uma das razões conjunturais estava no boicote impetrado pela burguesia, principalmente das 

frações vinculadas ao comércio, com objetivo de assegurar seus ganhos diante da política 

sandinista de controlar os preços de diversos produtos, especialmente do sal, do açúcar, do 

feijão, do óleo de cozinha, do arroz, do sorgo e do sabão, a partir da Lei do Consumidor de 

1984. Ainda que em grande parte esses produtos fossem importados, havia uma produção 

interna considerável e essa produção estava concentrada em grandes empresas privadas. Os 

empresários passaram, então, a boicotar a política econômica governamental, não dirigindo a 

produção para o mercado aberto, que tinha preços controlados, gerando carências de bens e os 

oferecendo no mercado negro a preços mais elevados.  

O processo de boicote ia além de comercializar produtos no mercado negro, mas 

perpassava também pela não produção, ou pelo não investimento dessas empresas no processo 

produtivo, mediante a fuga de capital. Diante desse cenário, passaram a faltar produtos 

básicos na Nicarágua, o que criou novos problemas para o Governo Sandinista. A reação do 

governo, ainda em 1984, foi de implementar diversas medidas com o objetivo de garantir o 

abastecimento.  

Con la necesidad de una creciente importación de maíz, frijoles aceite y leche, en 

momentos en los que las exportaciones nicaragüenses producen menos divisas - por 

la caída internacional de los precios - y las importaciones se hacen más necesarias 

y más costosas, el gobierno ha implementado un programa de emergencia basado 

en tres puntos. Primeramente, un incremento en los precios pagados por el Estado a 

los campesinos con el fin de que incentiven la producción. Los frijoles se pagan este 

año a 800 córdobas el quinta. (Antes, a 400). En segundo lugar, el gobierno tomará 

parte en la producción de granos básicos a través de un plan de producción 

estratégica, el llamado Plan de Contingencia. Para este proyecto, el Estado 

dedicará unas 14 mil manzanas de tierras algodoneras a la producción de maíz 

utilizando un nuevo sistema de irrigación por pivotes. El MIDINRA proyecta 

incorporar otras 10 mil manzanas anuales durante 10 años a este Plan. Existen 

proyectos similares para la producción estatal de frijoles. Se localizarán así los 

granos básicos en áreas fácilmente defendibles de los sabotajes o ataques 

contrarrevolucionarios. En tercer lugar, el gobierno implementa un programa de 

control masivo de la distribución a través de la Ley de Protección al Consumidor 

(Revista Envío,  nº 42, dez/1984, p. 3). 

 

As medidas de estabilização da economia foram implantadas pelo novo governo em 

fevereiro de 1985. As principais medidas foram as seguintes: desvalorização cambial, 

eliminação dos subsídios a produtos de consumo básico, redução e racionalização dos 
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investimentos públicos, aumento de salários, mercado livre e oficial de dólares, entre outras.  

Nesse sentido, as medidas adotadas foram voltadas para estabilizar economicamente a 

Revolução, o que gerou um caráter de controle do Estado sobre os rumos econômicos.  

Mediante a análise dessas medidas, pode-se chegar a duas conclusões: em primeiro 

lugar, o governo sandinista pretendeu mobilizar recursos para assegurar a defesa bélica da 

Revolução mediante o ajuste fiscal, com vistas a reduzir o déficit do Estado, promovendo 

então o aumento da tributação e a redução dos gastos com subsídios; em segundo lugar, o 

governo procurou controlar a inflação mediante a diminuição do poder de compra popular e a 

redução da demanda global, gerando super oferta relativa de produtos e eventualmente 

liquidando o mercado negro. Neste sentido, convém assinalar que o processo inflacionário 

relativo aos produtos de consumo básico derivava da existência de subsídio público, uma vez 

que essa política dava vazão à especulação comercial, na qual o produtor privado se convertia 

em comerciante, comprando a preços subsidiados no mercado aberto e revendendo a preços 

mais altos no mercado negro (LÓPEZ, 1988, p. 453). 

Além disso, na perspectiva de reduzir o déficit público, o governo congelou os gastos 

com o setor educacional e impôs um processo de austeridade em todo o setor público, 

diminuindo, por conseguinte, o investimento. O intento do governo foi alcançado, pois o 

déficit que em 1984 era de cerca 25% do PIB foi reduzido para pouco mais de 14% em 1987 

(Tabela 2.4). Contudo, foi em detrimento, especialmente, dos menos favorecidos, que os 

sandinistas lograram-se bem sucedidos. Entretanto, essas medidas não conseguiram 

solucionar os problemas inflacionários estruturais, como veremos mais adiante neste trabalho.  

                        Tabela 2.4 

               O déficit público na Nicarágua (1984-1987) 

Ano PIB % 

1984 25,3 

1985 23,0 

1986 16.5 

1987 14,8 
Fonte: BCN, 2009, pp.5-6 
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O objetivo fundamental dessas medidas, ainda que não o único, era construir um 

Estado moderno e adequado aos princípios do capitalismo global, que no contexto da 

reestruturação produtiva do capital passou a exigir cada vez mais um enxugamento dos gastos 

do setor público. Dito de outra maneira, o que essas medidas tinham como objetivos 

prementes eram melhorar a eficiência produtiva, assegurar paulatinamente o crescimento das 

ofertas de produtos para garantir uma diminuição nos gastos públicos com subsídios e 

minorar o valor dos produtos, reduzindo, assim, a escalada de preços. Mas também, buscavam 

a superação da asfixia econômica imposta pelo embargo econômico e pela sabotagem da 

burguesia, que, juntos procuravam implodir economicamente a revolução.  

Sobre todas essas medidas Francisco López (1988), argumenta que:  

Las medidas también se encaminaron a llevar a cabo regulaciones que mejoraran la 

eficiencia productiva e incentivaran crecimientos de oferta. En este sentido se dictó 

la liberalización de la comercialización y de los precios de varios produtos 

alimenticios  de la pequeña y mediana producción campesina, especialmente de 

maíz y los frijoles. Se promovió una flerte devaluación y unificación del tipo de 

cambio em um 200% de lo que habia sido su valor promedio en 1984, dirigida a 

mejorar la remuneración de las exportaciones y eliminar la subvención de las 

importaciones; lo anterior incluye para los exportadores el acceso directo a dólares 

como incentivo para que elevaran as rendimento. La medida se orienta, además a 

reducir la perdida cambiaria que le ocasiona al Banco Central la diferencia entre 

la tasa de cambio para la exportación em relación a la de importación; de este 

modo se pensaba incidir em la disminución de la emisión de dinero circulante y 

frenar otra presión de demanda. También se dieron medidas para regular al 

crecimiento del crédito, cuyo caráter expansivo y dispendioso le restaba eficiencia y 

hacía nulo el sano autofinanciamiento de la empresa; la medida limito el crédito a 

las empresas en 80% de su capital de trabajo (LÓPEZ, 1988, p. 454). 

 

Essas medidas estavam, portanto, destinadas a corrigir desajustes financeiros como 

déficits fiscais e perdas cambiais, melhorar a balança de pagamentos e o crédito interno e 

segurar a elevação da inflação sem comprometer a arrecadação de recursos destinados à 

defesa da Revolução. Para adequar a realidade às projeções sandinistas, essas medidas já 

vinham sendo colocadas em prática desde 1984. Em certa medida, grande parte delas foram 

condicionadas, a partir de 1985, ao embargo comercial que os Estados Unidos impuseram à 

Nicarágua naquele ano. De qualquer forma, o recuo de cerca de 4% do PIB e o aumento da 

inflação de 35,4% em 1984 para cerca de 220% em 1985 demonstrou que as disposições da 

política econômica sandinista não foram bem-sucedidas. Além do mais, ocorreu uma 
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diminuição significativa do investimento, uma vez que o crédito, no geral, reduziu cerca de 

19,4%. Para as empresas das APPs a redução foi ainda maior: em torno de 29,7%, mesmo que 

tenha ocorrido no período uma redução no déficit fiscal de 42,5% para 36,1% e as perdas 

cambiais tenham reduzido por volta de 41% (BCN, 2009, p. 5; LÓPEZ, 1988, p. 458). 

Nos dois anos seguintes, 1986 e 1987, o governo sandinista criou novas medidas 

econômicas no intuito de estabilizar a economia nicaraguense, visando corrigir 

essencialmente as distorções econômicas, especialmente relativas à inflação. As principais 

medidas foram as seguintes: reajustes salariais; criação da lei de inspeção popular e que 

também garantia o registro dos consumidores (segundo o governo a lei garantiria uma melhor 

distribuição dos produtos básicos e possibilitaria um controle maior sobre os preços); 

desvalorização da moeda, unificação da taxa de câmbio. Os objetivos eram garantir recursos 

financeiros para a defesa militar da Revolução, controlar os desequilíbrios financeiros e 

desarticular o setor informal da economia mediante o incremento dos setores formais 

produtivos tanto do campo como da cidade, o que por sua vez asseguraria o abastecimento de 

produtos básicos para a população. Para isso, ―se pretendía el incremento de la eficiencia y 

productividad en el trabajo y una dirección económica única y coerente” (Rev. Envío, nº 57, 

mar/1986, p. 7). 

De qualquer forma, a economia nicaraguense havia entrado em recessão e as medidas 

econômicas a partir de 1985 não conseguiram reverter a situação. Aliás, a despeito da 

implementação de uma nova etapa na reforma agrária, como veremos na seção a seguir, nem 

mesmo o setor mais importante da economia – o agrário – conseguiu ter êxito. Para este setor, 

inclusive, uma das características após 1985 foi a diminuição do crédito a ele destinado, o que 

contribuiu para aprofundar a crise e suscitar em 1988 uma hiperinflação, pois além dos 

desequilíbrios econômicos ocorreu uma escassez de produtos básicos, até de alimentos 

(FLORES, 1996, p. 100).  
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2.5 A Reforma Agrária de 1986 

 

Na segunda metade de 1985, aumentaram as exigências campesinas pela ampliação da 

Reforma Agrária, que pouco havia avançado após os primeiros anos da Revolução. A lei de 

1981 delimitava a amplitude da Reforma a propriedades acima de 500 manzanas na região do 

Pacífico – região mais habitada e principal zona da atividade agrícola – e nos departamentos 

de Matagalpa y Jinotega, grandes produtores de café. Fixava também que seriam incluídas no 

programa apenas as propriedades com mais de 1.000 manzanas nas demais regiões do país. A 

exceção se aplicava se a propriedade estivesse abandonada ou em desuso (JGRN – Decreto nº 

782). 

A partir de junho de 1985, ocorreram diversas invasões de terras e se generalizaram 

mobilizações campesinas que exigiam a ampliação da Reforma Agrária. Em janeiro de 1986, 

o Governo Sandinista, cedendo às pressões populares, promulgou uma nova lei sobre a 

Reforma Agrária. Contudo, antes mesmo de a lei ser anunciada, o governo atendeu a boa 

parte das exigências e concedeu títulos de propriedade de mais de 224 mil hectares de terra a 

cerca de 17 mil famílias (ORTEGA, 1986, p. 22). 

A nova lei eliminava legalmente as restrições que existiam na primeira, o que a priori 

parece indicar uma radicalização no processo de desmonte da propriedade privada. Os três 

primeiros artigos da nova lei indicam esse caminho de radicalidade do processo reformista:  

Artículo 1.-La presente ley garantiza la propiedad de la tierra a todos aquellos que 

la trabajan productiva y eficientemente. 

Artículo 2.- Podrán declararse afectas a la Reforma Agraria: 

a) Las propiedades en abandono; 

b) Las propiedades ociosas; 

c) Las propiedades deficientemente explotadas; 

d) Las tierras dadas en arriendo o cedidas bajo cualquier otra modalidad; 

e) Las tierras que no están siendo trabajadas directamente por sus dueños, sino por 

campesinos en mediería, aparcería, colonato y precarismo u otras formas de 

explotación campesina; así como por cooperativas o campesinos organizados bajo 

cualquier otra modalidad asociativa. Se exceptúan únicamente aquellos casos en 

que el propietario de la tierra posea menos de 50 manzanas en las Regiones II, III y 

IV, o menos de 100 manzanas en el resto del país.  

Artículo 3.- Se consideran como pertenecientes a una misma persona natural, las 

fincas rústicas que hayan sido transmitidas por cualquier título entre cónyuges o 

entre éstos e hijos y hermanos actualmente dependientes. (GRN – Ley nº 14: 

Reforma a la Ley de Reforma Agraria ) 
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 No entanto, na prática houve poucas alterações em relação à lei anterior no que diz 

respeito ao tamanho das propriedades que foram afetadas com o processo reformista. A 

Reforma Agrária Sandinista pode ser divida em três etapas principais: a primeira refere-se às 

terras tomadas da família Somoza e de seus aliados logo após o triunfo, que totalizou cerca de 

1.166 mil manzanas. O tamanho médio das propriedades reformadas era de 1.083 mil 

manzanas; a segunda diz respeito à primeira lei de reforma agrária de 1981, que reformou um 

total de 563 mil manzanas, com tamanho médio das fazendas de 674 manzanas cada; e a 

terceira se relaciona à lei de 1986, que afetou 331 mil manzanas. A extensão média de tais era 

de 595 manzanas. Em termos percentuais, a primeira etapa contabilizou 51,2% do total de 

todas terras a reformas;  a segunda, 24,7% e a terceira, 14,5%. Os outros 9,5% resultaram de 

reformas sazonais que expropriaram e incluíram no programa 214 mil manzanas 

(BAUMEISTER, 1998, p. 180)
64

. 

A despeito da aparente radicalidade, a lei de 1986 não se mostrou assim. Ao invés de 

aumentar e ampliar o processo reformista, a referida lei foi bem mais tímida que as duas 

primeiras etapas. De maneira geral, a reforma de 1986 teve três características principais: a) a 

diminuição do controle direto Estado sobre as terras reformadas, isto é, redução do tamanho 

das Áreas de Propriedade do Povo. Como resultado direto, estas causam o aumento da 

importância das cooperativas de médios e pequenos produtores ligados, sobretudo as CAS 

(Cooperativas Agrícolas Sandinistas) e a UNAG (União Nacional de Agricultores e 

Pecuaristas)
65

; b) a partir dessa lei a concessão de terras para a reforma agrária concentrou-se 

fundamentalmente nas propriedades que já pertenciam ao Estado e não ao setor privado, o que 

já era uma tendência que se configurava desde 1984-1985. Conforme Baumeister (1998), a 

Revolução Sandinista, do triunfo até a derrota, mais precisamente entre 1979-1989, 

                                                           
64

 O trabalho de Eduardo Baumeister “Estructura y reforma agraria en Nicaragua 1979-1989” (1998) é fruto de 
sua tese de doutoramento defendida em 1994 na Holanda. Baumeister trabalhou no CIERA (Centro de 
Investigação e Estudos de Reforma Agrária) na Nicarágua entre 1980 e 1988. O objetivo central do livro é 
analisar o processo de reforma agrária do governo sandinista. A obra busca, assim, entender as transformações 
estruturais empreendidas pela Revolução, abordando o processo de condução nos aspectos técnicos e os 
alcances sociais da Reforma, isto é, a distribuição das propriedades reformadas, o incremento da produção, os 
setores favorecidos, as organizações campesinas e os investimentos estatais no setor agrário. 
65

 Se a UNAG congregou os pequenos e médios produtores agrícolas que de maneira geral apoiavam o governo 
sandinista, a UPANIC – União de Produtores Agropecuários da Nicarágua – congregava os grandes produtores 
rurais ligados ao grande capital. Essa agremiação mantém uma perspectiva de oposição ao governo. 
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expropriou e incluiu no programa de Reforma Agrária um total de 2.274 mil manzanas
66

. 

Desse total, 2.2 milhões já haviam sido confiscados até 1985. Portanto, entre 1985 e 1989 

apenas 74 mil manzanas reformadas foram expropriadas do setor privado (p. 179); c) a 

expropriação afetou o interior do país.  

Esse processo de interiorização se deve, segundo a perspectiva sandinista: 1) à 

necessidade de golpear grupos proprietários ligados à Contrarrevolução localizados no 

interior, o que beneficiaria campesinos interioranos, pois passariam a possuir terras; 2) à 

expectativa de formar um cordão de defesa ao redor de pequenos povoados e de estradas 

através da constituição de cooperativas que funcionariam como arautos de autodefesa contra 

os ataques dos Contras; 3) à necessidade de formação de assentamentos e cooperativas de 

produção para famílias que haviam sido evacuadas pela situação de guerra.  

Nessa fase de expropriações, o governo sandinista confiscou mais de 2.000 manzanas 

de Enrique Bolaños Geyer, presidente da COSEP. Essa expropriação é uma clara retaliação ao 

chefe da principal organização com caráter sindical patronal que se opunha ao governo. Essa 

desapropriação específica foi uma resposta imediata às manifestações de meados de 1985, que 

exigiam do governo maior ampliação da reforma agrária (TORRES & CORAGGIO, 1987, p. 

221).  

Essa confiscação terá desdobramentos intensos no caráter da luta de classes, pois o 

governo estava expropriando um grande grupo econômico de locais que pertenciam ao 

presidente da principal organização da classe burguesa. Aliás, após este fato, a COSEP 

intensificará seu projeto de derrubada do governo sandinista mediante o acirramento do 

estrangulamento econômico, uma vez que diminuirá os investimentos na economia e 

empreenderá uma fuga de capitais cada vez mais intensa.  

Principalmente a partir de 1984, muitos campesinos foram recrutados pelos Contras e 

passaram a engrossar a força militar da Contrarrevolução. Neste sentido, as medidas de 

interiorização e a própria reforma agrária de 1986 devem ser visualizadas sob o prisma da luta 
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 Esse número se refere apenas às propriedades que foram confiscadas e não ao total geral de terras que 
foram incluídas no programa de reforma agrária. O total geral foi de mais 3.904,794 manzanas, como pode ser 
verificado na tabela 2.5 (FLORES, 1996, p. 92). A diferença entre o montante reformado e o total confiscado é 
referente às terras que pertenciam ao Estado que foram englobadas na Reforma. 
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contrarrevolucionária. Se olharmos deste ponto de vista, o projeto de ampliação da reforma 

tem muito mais um caráter de contenção de um problema, qual seja da adesão de campesinos 

à Contrarrevolução, do que de efetivação de um plano do governo revolucionário. 

Os argumentamos que apresentamos anteriormente acerca da pretensa radicalidade 

que a lei de 1986 aparentava configura esse cenário. Em outras palavras, a característica 

primária dessa etapa da reforma foi a pouca confiscação de propriedades e, portanto, a 

diminuta distribuição de terras em comparação com iniciativas anteriores. Assim, esta etapa 

concentrou-se fundamentalmente nas prmpriedades que já haviam sido confiscadas antes da 

lei de 1986, o que fundamenta nosso argumento. Por um lado, a não expropriação de novas 

propriedades visava não afastar ainda mais a burguesia rural do governo; por outro, a 

intensificação da distribuição de títulos visava conquistar os campesinos de baixo poder 

aquisitivo que haviam aderido aos Contras. 

A adesão campesina à Contrarrevolução tem duas razões fundamentais: 

primeiramente, a limitação da reforma agrária sandinista, que se limita a poucas propriedades, 

não cumprindo com a promessa de liquidação do grande latifúndio, promessa que constituía 

fundamentalmente o Programa Histórico de 1969
67

. A segunda razão está na utopia 

campesina, qual seja de conquista de uma propriedade particular, com título de propriedade 

privada, talvez ainda com direito de abuso. Como o governo sandinista não contempla essa 

expectativa, esta utopia serve de aporte para explicar em certa medida a agregação de 

camponeses pobres na luta contra a Frente Sandinista e, portanto, ao lado da 
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 Na segunda seção de seu programa histórico (1969), a FSLN definia o seguinte sobre a questão agrária (foi 
com essa promessa que ocorreu a aproximação ao camponês): “La Revolución Popular Sandinista trazará una 
política agraria que realice una Reforma Agraria Auténtica que en forma inmediata logre la redistribución 
masiva de la tierra, liquidando la usurpación latifundista en beneficio de los trabajadores (pequeños 
productores) que laboran la tierra: - Expropiará y liquidará el latifundio capitalista y feudal; - Entregará  
gratuitamente la tierra a los campesinos de acuerdo con el principio de que la tierra debe de pertenecer al que 
la trabaja; - Realizará un plan de desarrollo agropecuario encaminando a la diversificación e incrementación de 
la productividad de dicho sector; - Garantizará a los campesinos los siguientes derechos: • Crédito agrícola 
oportuno y adecuado. • Comercialización (aseguramiento de mercado para sus productos). • Asistencia técnica. 
- Protegerá a los patriotas propietarios de tierras que coloboren con la guerrilla, mediante la remuneración de 
sus tierras que excedan a lo establecido por el gobierno revolucionario; - Estimulará y fomentará a los 
campesinos para que se organicen en cooperativas, a efecto de que él mismo tome en sus manos su propio 
destino y participe directamente en el desarrollo del país. - Abolirá las deudas contraídas por el campesinado 
con el terrateniente y todo tipo de usurero. - Liquidará el paro forzoso, que existe durante la mayor parte del 
año en el campo y velará por la creación de fuentes de trabajo para la población campesina. 
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Contrarrevolução. Neste sentido, sua adesão deve ser vista dentro de uma lógica de negação e 

repúdio ao governo e não como uma aliança política com a Contrarrevolução que lhes fosse 

favorável, no sentido de que o problema de concentração de terras acabaria e que todos teriam 

uma propriedade. Assim, essa adesão camponesa às forças militares dos Contras ocorreu não 

porque a oposição armada ao governo tivesse uma política agrária que eventualmente lhes 

beneficiasse, mas devido à repulsa ao governo da FSLN, que se recusou a ampliar a reforma 

agrária e a conceder títulos de propriedade aos camponeses.  

Sobre este ponto, Marvin Ortega (1986), escreve:  

En el programa histórico del FSLN, la reforma agraria está ideada para liquidar el 

latifundio, fuera éste de tipo capitalista o feudal. Con este programa el FSLN invitó 

al campesinado desde la década del 60 a integrarse a la lucha armada contra la 

dictadura somocista. Diez años más tarde, en 1979, en la primera proclama del 

Gobierno de Reconstrucción Nacional, desaparece la promesa de destruir todo 

latifundio, y la afectación se limita a las propiedades de la familia Somoza, el 

mundo de corrupción que la rodeaba, así como las tierras ociosas y en abandono. 

En esta oportunidad el programa pretende ampliar la base antisomocista con todas 

las fuerzas susceptibles de a la dictadura [...] (pp. 17-18). 

 

Desta maneira, a opção do governo revolucionário de concentrar as terras expropriadas 

nas APP e nas cooperativas, sobretudo nas CAS, frustrou grande parte dos campesinos. A 

condição de não proprietários, isto é, de trabalhadores rurais historicamente explorados e 

submissos politicamente, serviu como aporte do discurso sandinista para conquistar a adesão 

campesina à insurreição. O discurso da Contrarrevolução foi de mesma natureza, e ele 

encontrou ressonância, pois a política agrária sandinista frustrou a utopia campesina que 

lutava pela posse de uma propriedade privada.  

O não cumprimento da promessa sandinista gerou uma frustração no campesinato, 

pois a revolução era a possibilidade de superação da ordem de exploração e da sua condição 

de alijados do poder. No entanto, após o triunfo, como a expectativa não fora atendida, a 

Frente Sandinista começou a perder a capacidade de dominar boa parte desses camponeses, 

apesar de hegemonizar o processo revolucionário. O vice-presidente à época, Sergio Ramírez, 

sintetiza toda a problemática suscitada desta opção do governo revolucionário, pois a mesma 

gerou uma indisposição entre o governo e parcela significativa do campesinato: 
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[...] na hora de distribuir a terra expropriada da família Somoza e de seus cúmplices, 

e a que depois foi confiscada dos latifundiários, nos afastamos do sentimento que 

nos dizia que essas terras deveriam ser entregues com títulos de propriedade 

individual aos camponeses sem terra, os grandes abandonados da história. 

Impuseram-se, em vez disso, os mandamentos ideológicos, e nasceram as Unidades 

de Produção Agropecuária (UPE), nas quais, de acordo com a teoria, os camponeses 

viveriam e trabalhariam com bons salários e teriam clínicas, escolas, creches para os 

filhos; mas a terra, da mesma forma que as destinadas às cooperativas, seria 

propriedade do Estado, para que nunca mais se criasse uma nova classe pequeno-

burguesa rural. Foi um erro que acabou custando sangue, porque a revolução ao 

violar a mais sagrada de suas promessas, produzia o primeiro de seus grandes 

desencantos. As cooperativas caíram sob os ataques dos contras, determinados a 

destruí-las, mas muitos camponeses sem terra se juntaram a eles na guerra, ou se 

transformaram em base de apoio, resistentes na hora de se unirem às UPE; e outros 

muitos pequenos e médios proprietários rurais fizeram a mesma coisa, inseguros, 

primeiro, ao ver as expropriações sobre os latifúndios, e expostos, depois, a passar 

pela mesma situação porque as desapropriações começaram a chegar ao degrau 

seguinte dos donos de terras, principalmente nas zonas mais afastadas (RAMÍREZ, 

2011, pp. 261-262). 

 

Na tentativa de barrar a adesão campesina à Contrarrevolução, o governo mudou de 

tática, principalmente após 1985. Esta medida, porém, foi tardia, pois a adesão já havia se 

consolidado. Além do mais, nesse momento, a principal reivindicação – a do título de 

proprietário individual – não foi atendida integralmente. Acerca disso, escreve o mesmo 

Sergio Ramírez (2011): 

Quando esse rumo [da concessão de títulos] foi mudado na tentativa de tirar bases de 

apoio da contra entregando títulos de propriedade aos camponeses, a medida 

tampouco foi eficiente, pois pesaram outra vez os pruridos ideológicos e se 

determinou que esses títulos não poderiam ser herdados ou vendidos. As filas da 

contra continuaram crescendo, e naquela altura seus chefes militares na Nicarágua 

eram proprietários rurais modestos, muitos deles sem vínculo algum como o 

somozismo, e que tinham substituído antigos oficiais da Guarda Nacional (p. 262). 

 

Deve-se frisar, todavia, que foi apenas com intuito de barrar a adesão à 

Contrarrevolução que essas medidas foram tomadas. As mesmas estão no bojo das medidas 

que surgiram como resultado das pressões populares que exigiam que o governo ampliasse a 

reforma agrária no quesito territorial. Não só isso, mas que de igual modo houvesse uma 

alteração na política de distribuição de terras. Essas pressões se expressaram de maneira mais 

visível nas manifestações que duraram de junho a dezembro de 1985, em que grande número 
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de trabalhadores rurais protestaram contra a cessação da distribuição e da ampliação da 

reforma agrária (ORTEGA, 1986, p. 25).  

O processo de confiscação e distribuição de terras pela reforma agrária sandinista 

ocorreu de maneira significativa. A reforma alterou a estrutura agrária da Nicarágua, 

desmontando de certa forma o poder econômico atrelado à posse da terra. Desta maneira, a 

reforma agrária sandinista implicou uma mudança expressiva na natureza da propriedade, 

consignando uma maior democratização de propriedade da terra, como pode ser observado 

pelos dados da tabela 2.5. 

Tabela 2.5 

Estrutura de propriedade da terra: 1978-1988. Em manzanas 

Setor Área  

1978 

Porcentagem  

1978 

Área  

1988 

Porcentagem  

1988 

Privado  8.073,00 100% 3.708,496 45,9% 

Mais de 500 mzs 2.920,000 36,2 514.633 6,4 

200 a 500 mzs 1.311,000 16,2 725.507 9,0 

50 a 200 mzs 2.431,000 30,1 1.401,591 17,4 

10 a mzs 1.241,000 15,4 929.361 11,5 

Menos de 10 mzs 170,000 2,1 137.404 1,7 

 

Setor reformado  3.904,794 48,4% 

Empresas APP 948.230 11,7 

Cooperativas  1.115,680 13,8 

Propriedade individual  209.974 2.6 

Titulo especial 1.459,996 18,1 

Títulos a comunidades indígenas  170,914 2,1 

Áreas abandonadas 459,710 5,7 

Total  8.073,000 100% 8.073,00 100% 
Fonte: CIERA (Centro de Investigação e Estudos de Reforma Agrária) apud FLORES, 1996, p. 92. 

 

 

2.6. Os Estados Unidos e a Contrarrevolução 

 

Desde o anúncio das eleições, os Estados Unidos e a Contrarrevolução intensificaram 

as ações militares e a guerra ideológica na Nicarágua. Essas ações militares objetivavam, 

segundo Oscar Vargas (1991, p. 36): a) ampliar o controle geográfico e populacional para não 

permitir a realização de eleições em diversas regiões do país; b) aumentar as dificuldades 
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econômicas e sociais mediante a expulsão de campesinos para as cidades; c) aumentar o 

incremento ou a concentração das forças do governo na Defesa Nacional. 

A perspectiva dos Estados Unidos com a Guerra de Baixa Intensidade era forçar o 

governo sandinista a concentrar suas forças e recursos na defesa, provocando um alto custo 

econômico que vai se refletir, por exemplo, no crescimento da inflação. Desta maneira, o 

governo tirou o foco da transformação revolucionária. A tática, portanto, era implodir a 

revolução sandinista, erodindo suas bases de sustentação para então fazê-la cair. Neste 

sentido, o desígnio fundamental era derrubar o governo sandinista, não através de uma 

intervenção direta, mas mediante a implosão do governo dentro da própria institucionalidade 

vigente.  

A implementação da tática de Guerra de Baixa Intensidade era a busca pela tentativa 

de forçar o Governo Sandinista a negociar com a Contrarrevolução expressando uma 

mudança clara na política norte-americana para a região. Segundo LOZANO & MANAUT 

(1986): 

Así, el conjunto de la actual política de Estados Unidos hacia Nicaragua coincide 

plenamente con la definición de Guerra de Baja Intensidad, lo cual abarca: 1) la 

amenaza del uso de la fuerza sin combatir (disuasión a través de discursos políticos 

ideológicos bajo la amenaza de intervención) ; 2) el empleo de la fuerza sin 

combatir (la realización permanente de maniobras militares con hipótesis de guerra 

interventora desde 1982 en Centroamérica y el Caribe) ; y 3) el uso de la fuerza en 

combate (p.12). 

 

A Guerra de Baixa Intensidade impetrada pelos Estados Unidos a partir do segundo 

mandato de Ronald Reagan (1985-1989) foi calcada no Informe Kissinger
68

 de 1984, cuja 

ideia fundamental era modificar a política norte-americana para a região: de uma perspectiva 

de intervenção direta para uma intervenção indireta ou dentro dos trâmites institucionais, de 

forma a causar o menor dano possível à imagem norte-americana, sem acarretar, ainda, altos 

custos financeiros. Desta maneira,  

                                                           
68

 Comisión Kissinger. Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre Centroamérica, México:Ediciones Diana, 

1984. 
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La contención activa del sandinismo en Nicaragua, ya plasmada en el Informe 

Kissinger y legitimada dentro de Estados Unidos como la acción que, sin costos 

económicos, políticos y militares, se ha implementado a través de la 

contrarrevolución, se encuadra en la nueva doctrina militar conocida como Guerra 

de Baja Intensidad. Este concepto, hermano menor de la Iniciativa de Defensa 

Estratégica, surge como la opción coherente de contención activa em el Tercer 

Mundo; está emparentado con las "pequeñas guerras sucias" contra países 

enemigos y su aplicación táctica operativa se lleva a cabo, principalmente, 

mediante las llamadas Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) [mercenários] 

[...] La nueva doctrina incluye también la noción de "contraterrorismo", que se 

basa en acciones terroristas encubiertas, dado que se supone que una de las armas 

fundamentales del "enemigo" son las acciones terroristas contra objetivos 

norteamericanos (LOZANO & MANAUT, 1986, p.11). 

 

Em julho de 1985, foi constituído por Argentina, Brasil, Peru e Uruguai o Grupo de 

Apoio a Contadora, na tentativa de encontrar uma solução negociada para os conflitos em 

toda a América Central. Ainda que tenham sido realizados vários esforços neste sentido, o 

Grupo de Contadora mostrou-se ineficiente no seu escopo de confeccionar um plano de Paz 

eficiente e que fosse capaz de convencer os sandinistas, visto que o Grupo insistia na 

necessidade de haver um diálogo entre o Governo e os contrarrevolucionários. Esse caráterde 

tentar criar um acordo entre o Governo Sandinista e a Contrarrevolução forçaria os sandinistas 

a recuarem do projeto de fragilar os rebeldes. O intento do governo da Nicarágua era que o 

Grupo não reconhecesse os rebeldes como grupo legítimo em termos políticos. Assim, o 

Grupo fracassa em seu objetivo primário, conforme Manuel Ruigómez (2012), por fatores 

diversos:  

La primera, por la imposibilidad de encontrar zonas de entendimiento entre los 

centroamericanos y, en especial, por la falta de voluntad del gobierno sandinista de 

profundizar en las posibilidades arreglo que se iban abriendo a medida que el 

proceso avanzaba. En segundo lugar, como hemos visto, porque Estados Unidos 

deseaba otro tipo de solución, la imposición de sus puntos de vista, y torpedeó todo 

lo que pudo el proyecto en marcha. Por último, porque todavía entonces, el mundo 

no había superado el esquema del bipolarismo dominante desde el fin de la segunda 

guerra mundial (p. 419). 

 

 Além disso, o Grupo fracassou também por conta da intenção dos Estados Unidos de 

restringir a participação de países latino-americanos nas negociações de paz entre o governo 

sandinista e os Contras, ou seja, o não apoio estadunidense a Contadora se deve à 

preocupação com a perda da hegemonia norte-americana na condução de sua ação 
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geopolítica, ora mais, ora menos intervencionista. Conforme disse Oscar Arias
69

, presidente 

da Costa Rica entre 1986-1990, em entrevista a Manuel Ruigómez (2012): 

El esfuerzo que hicieron los países que integraron Contadora fracasó porque el eje 

fundamental de la iniciativa de paz de Contadora fue la defensa, el estado de 

seguridad, poner de acuerdo a las fuerzas armadas con cierto equilibrio en la 

región en el campo militar y, claro, eso era imposible, en primer lugar, porque 

Estados Unidos presionaba mucho para que eso no fuera así ( Oscar Arias apud 

RUIGÓMEZ, 2012, p. 420). 

 

Em maio de 1985, os Estados Unidos outorgaram um embargo econômico à 

Nicarágua, significando uma inflexão no projeto de intervenção dos Estados Unidos. Além do 

financiamento da Contrarrevolução e dos obstáculos estabelecidos aos financiamentos de 

organismos estrangeiros à Nicarágua, o governo norte-americano, a partir do embargo, 

objetivava ruir a Revolução por dentro. Esse processo concorreu para que a Revolução 

tomasse medidas drásticas de cunho antipopular que não favoreciam as massas, as grandes 

promotoras da Revolução, fazendo com que a FSLN perdesse base social de apoio, que a 

levará à derrota nas eleições de 1990.   

O Governo Reagan demonstrou apoio incondicional à Contrarrevolução no processo 

da busca por derrubar a Revolução. Segundo John Trumpbour (2009): 

Financiando os Contras nicaraguenses, que mataram milhares de campesinos, 

explodiram clínicas médicas e se engajaram em atrocidades que incluíram 

mutilações genitais, a equipe de política externa de Reagan assegurou-se de que os 

revolucionários sandinistas tivessem poucas chances de fornecer um modelo 

alternativo para uma região de outro modo empobrecida pelo poder o capitalismo no 

estilo ―república das bananas‖. (Apesar de muitas censuras da esquerda liberal, 

Reagan saudou os Contras como ―o equivalente moral de nossos Pais Fundadores‖. 

Alguns Pais Fundadores com vocação para massacrar índios Shawnee e Iroquois 

poderiam ter aprovado a comparação com entusiasmo) (pp. 421-422). 

 

Contudo, o processo de derrubada dos sandinistas esbarrou em diversos entraves que 

exigiram do governo norte-americano um jogo intenso de poder e imposições, além de muito 

                                                           
69

 Óscar Arias foi quem concebeu o Plano Arias em 1987, que iria dar início ao processo de fim do conflito entre 
o governo sandinista e a Contrarrevolução, como veremos no terceiro capítulo deste trabalho. O resultado do 
plano foi a assinatura do tratado de paz, conhecido como Esquipulas II, em agosto de 1987 entre os governos 
da América Central. Devido ao referido plano, o presidente costa-riquenho recebeu o Nobel da Paz daquele 
ano.   
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dinheiro. As dificuldades encontradas pela administração de Ronald Reagan para sufocar a 

Revolução Sandinista são múltiplas e requerem estratégias para além da intervenção direta, 

uma clara mudança na perspectiva intervencionista norte-americana, que vigorava até o final 

da década de 1970. Por um lado, o entrave está no caráter popular da Revolução, ou seja, 

apesar de ter a FSLN como sua principal representação política, a força primaria da onda 

revolucionária residia na participação popular no projeto de transformação do país. Outro 

entrave é exatamente o contrário da principal característica da Revolução: a falta de 

―qualidade‖ da oposição, que dirime as alternativas de assumir o poder político. Deste modo, 

é necessário que o reaganismo invente, com a ajuda dos meios de comunicação internacional, 

uma oposição democrática, supostamente majoritária e integrada internamente, composta por 

uma rede interna de apoio, assim como deve arquitetar a imagem dos Contrarrevolucionários 

―expulsos‖ à semelhança de ―paladinos bolivarianos da liberdade‖ que viriam resgatar a 

Nicarágua (TORRES & CORAGGIO, 1987, p. 119).  

Após 1984, ocorreu uma intensificação das ações contrarrevolucionárias que adentram 

cada vez mais o interior do país e promovem ataques de características variadas. Destruição 

de infraestrutura e de plantações, saques e sequestros de campesinos constituíram práticas 

corriqueiras das tropas. Junto aos ataques militares a Contrarrevolução promoveu uma onda 

de propaganda nas zonas rurais com o intuito de angariar membros entre os campesinos. O 

baluarte da propaganda era a ideia de que o Governo Sandinista promoveria a tomada de suas 

propriedades, tornando-os funcionários do Estado.  

A Revista Envío, na edição nº 45, de março de 1985, descreve bem o processo de 

mudança de tática e do avanço das forças contrarrevolucionárias no contexto dos 

acontecimentos políticos. As alterações táticas estiveram atreladas, especialmente, as 

orientações da CIA. 

Si la guerra contrarrevolucionaria tiene ya su historia, también tiene su geografía. 

El accionar de los contrarrevolucionarios presenta variaciones de una región a otra 

del país. Para toda Nicaragua puede decirse sin embargo, que el propósito de los 

grupos contrarrevolucionarios es uno: ganar no sólo los combates, sino terreno y 

base social con al que "derrocar las estructuras del actual gobierno". Para 

lograrlo, estos grupos necesitan de un apoyo campesino que les permite mantener 

sus enclaves dentro del territorio nicaragüense y necesitan alzar a los campesinos 

para hacer vendible la idea de que en Nicaragua existe una guerra civil, una guerra 

de liberación. Desde su punto de vista es lógico que busquen este apoyo y traten de 

provocar este alzamiento. Lo hacen por distintos medios. Las radios 
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contrarrevolucionarias que operan desde Honduras y Costa Rica son un medio. La 

información triunfalista y el bombardeo ideológico que difunden están destinados a 

crear en los campesinos una falsa imagen de la guerra. El manual de la CIA fue 

escrito fundamentalmente como un medio para orientar a los 

contrarrevolucionarios en tácticas sicológicas elementales con las que impresionar 

a los campesinos y ganarlos par la causa contrarrevolucionaria. Tanto en las 

radios como en los consejos del manual el argumento religioso ocupa un lugar 

prioritário (Rev. Envío, nº 45, 1985, p. 02). 

 

Fred Maciel (2013), seguindo a mesma perspectiva, argumenta que o período pós-

1984 é um momento de mudança no método norte-americano, na condução de sua agressão à 

Revolução Sandinista. Para o referido autor, a partir das informações contidas no Informe 

Kissinger, os Estados Unidos mudaram de uma contenção passiva para uma contenção ativa 

no combate às tropas sandinistas e ao povo nicaraguense: 

Divulgado em janeiro de 1984, o informativo da Comissão Bipartidária Nacional 

sobre a América Central [Informe Kissinger] relatou uma percepção quase integral 

da crise na América Central. Considerado como coerente pelo governo 

estadunidense, mudou-se a estratégia de contenção passiva para contenção ativa, 

baseada em uma política nacional unificada, coerência ideológica e ofensiva militar. 

Estava então estruturada a conhecida ‗Doutrina Reagan‘, cujas características 

centrais eram o permanente cerco e bloqueio econômico e a crescente agressão 

militar contrarrevolucionária, tendo por objetivo reverter os processos (rollback) 

considerados ―revolucionários‖ não consolidados. A partir desse momento a guerra 

prolongada foi o foco das ações estadunidenses, especialmente com a ameaça do uso 

da força sem combater, ou seja, pela dissuasão através de discursos políticos 

ideológicos sob a ameaça de intervenção. O quadro de guerra de baixa intensidade 

dos Estados Unidos contra a guerra total de defesa da Nicarágua estava colocado em 

prática (p. 132). 

 

A ajuda oriunda dos Estados Unidos para a Contrarrevolução de 1981 até 1987 é 

bastante significativa, chegando a casa de mais 1 bilhão de dólares, se também forem 

consideradas as cifras privadas. Segundo valores do Governo Sandinista, apresentados por 

Fred Maciel (2013, p. 127), o auxílio financeiro militar direto aos Contras chegou ao valor de 

cerca de US$ 307 milhões, os gastos com a CIA chegaram ao montante de US$ 400 milhões e 

a infraestrutura militar montada em Honduras chegou em torno de US$ 220 milhões. Além do 

dinheiro oriundo do governo, estima-se que houve entre US$ 500 a US$600 milhões de 

doações de origem privada para a Contrarrevolução. 
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Segundo dados apresentados por José Perales (1996), a ajuda oficial entre 1982 e1984, 

cuja fonte foi a CIA, girou em torno de US$78 milhões. Entre 1985 e 1986, tendo, além da 

CIA, outras fontes oficiais, o montante girou em torno de US$180 milhões. Entre 1988 e 1989 

a ajuda foi de US$134 milhões aproximadamente, sendo 93,6 milhões diretos da o AID, 

concedidos eufemisticamente em nome da ajuda ―não letal‖ e 41,6 milhões, cuja grande parte 

foi outorgado diretamente pelo Estado norte americano através do ministério da defesa, 

destinado a ajuda humanitária e de defesa (PERALES, 1996, p. 658)
70

.  

Além das agências oficiais, diversas outras organizações privadas foram usadas para 

financiar a Contrarrevolução. Fred Maciel (2013), destaca quatro delas: AmeriCares 

Foundation, ligada à família do então vice-presidente de Ronald Reagan, George H. W. Bush, 

entre 1981-1989; Civilian Military Asistance (CMA), organização de treinamento militar que 

auxiliava não somente as tropas que lutavam contra os sandinistas, mas também as tropas 

governamentais em El Salvador; Soldier of Fortune (SOF), empresa do setor de comunicação, 

especializada em assuntos militares, e que tinha em suas fileiras membros treinados em 

técnicas de contra-insurgência e guerrilha urbana; e World Anti-Communist League (WACL), 

liga internacional anti-comunista, que foi responsável também por treinamentos de membros 

da Contrarrevolução (MACIEL, 2013, pp. 126-127). Estas organizações estavam à margem da 

oficialidade e, portanto, providenciavam fomentos à Contrarrevolução de maneira sigilosa. 

 Esses fomentos devem ser analisados no contexto do escândalo que ficou conhecido 

como Irã-Contras, tornado público no fim de 1986. Em um esquema chefiado pelo coronel 

Oliver North, membro do Conselho de Segurança, através de Israel, os Estados Unidos 

venderam armas ao Irã, que sofria um embargo norte-americano devido à Guerra Irã-Iraque 

(1980-1988), em que o apoio estadunidense era para o Iraque. A partir de 1985, parte dos 

lucros da venda dessas armas era destinado a financiar os Contrarrevolucionários 

nicaraguenses.   

                                                           
70

 José Perales é espanhol e doutor em Relações Internacionais. Sua tese de doutoramento “La ayuda norte-
americana en Centroamerica, 1980-1992” tem por objetivo principal entender como a intervenção 
estadunidense através da AID tem promovido a integração da economia centro-americana à globalização. Essa 
integração, no entanto, não significa melhorias nas condições de vida da população, ao contrário. Além disso, 
argumenta que o processo de investimento dos Estados Unidos na região visava garantir primeiramente sua 
soberania por lá.  
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A despeito desses fatores oriundos de fora, entrementes, o que fica claro é a mudança 

na tática norte-americana no lidar com a estrutura interna da Contrarrevolução. Ocorreu, a 

partir de 1985, uma mudança visceral na tática estadunidense na relação com os Contras e 

com o Governo Sandinista. Os Estados Unidos decidiram de fato derrubar a Revolução 

Sandinista por via da guerra de baixa intensidade, pois a esperança de derrotá-la através da 

eleição havia sucumbido. Mas a tática arquitetada está para além de uma política puramente 

agressiva. Portanto, afora o confronto direto inicia-se o forjamento de uma perspectiva de 

atuação dentro da institucionalidade. Isso ocorreu quando os Estados Unidos e lideranças 

contrarrevolucionárias decidiram pela recriação da União Nacional Opositora (UNO) em 

junho de 1985. Alfonso Robelo do MDN (Movimento Democrático Nicaraguense), Arturo 

Cruz, o candidato da CDN (Coordenadora Democrática Nicaraguense) nas eleições de 1984 e 

Adolfo Calero, principal nome e líder político da Força Democrática Nicaraguense (FDN), a 

organização basilar da Contrarrevolução, refundaram a UNO
71

. Juntos, formaram um 

triunvirato e passaram a liderar essa organização de caráter heterogêneo que agregava pessoas 

da grande e média burguesia, especialmente, e pessoas da antiga burocracia estatal do governo 

somozista, inclusive da Guarda Nacional.  Essa entidade se autodenominou “organismo 

conductor de los esfuerzos de los nicaraguenses democráticos en todos los frentes de lucha” 

(TORRES & CORAGGIO , 1987, p. 221). 

Contudo, a estruturação de uma organização para a disputa dentro da 

institucionalidade não significa que os ataques diminuiriam. A partir desse momento, foi 

posto em marcha um plano para fazer a Revolução sucumbir sobre suas próprias pernas. 

Assim houve uma intensificação por parte dos Estados Unidos no projeto de derrubar o 

governo da Frente Sandinista, mediante o incremento do poder da Contrarrevolução – militar 

e economicamente –, o estrangulamento econômico, o cansaço e a propaganda ideológica. 

A agregação dessas três organizações em torno da UNO visava conferir uma imagem 

de disputa dentro da institucionalidade para a Contrarrevolução armada. Dito de outra 

maneira, o objetivo institucional de sua criação era tornar possível a absorção da FDN, ou 

seja, dos rebeldes armados, e colocá-los dentro da legalidade institucional possibilitada pelo 
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 A UNO (União Nacional Opositora) durou pouco: menos de dois anos. Em maio de 1987 a organização foi 
substituída pela Resistência Nicaraguense (RN) que à semelhança da UNO enfatizava o caráter civil de sua 
liderança (MARTÍ i PUIG, 1997, p. 143).  
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caráter do pluralismo político da Revolução Sandinista. Isso significava aceitar um grande 

contingente de pessoas, pois estimava-se que o número de combatentes contrarrevolucionários 

em 1985 totalizava 17 mil pessoas, segundo dados apresentados por Jaime Morales Carazo 

(1989)
72

. A partir desse momento, ocorreu um aumento dos membros da Contrarrevolução 

devido, principalmente, à adesão de campesinos da região central, do norte e da Costa 

Atlântica às ações armadas contra o governo sandinista. 

O governo sandinista continuou sua preocupação com a defesa e aumentou 

paulatinamente sua força militar. O número de membros de combatentes regulares do 

Exército Popular Sandinista (EPS) chegou a 80 mil em 1988 e os gastos do governo com a 

guerra chegaram a consumir 46% do orçamento nacional. O conflito obrigou que mais de 250 

mil pessoas fossem retiradas de suas moradias ou de suas regiões em 1986. Muitas 

propriedades foram confiscadas e transformadas em cooperativas (KRUIJT, 2011, p.74). 

A alta hierarquia da Igreja Católica continuou opondo-se a Revolução Sandinista. 

Através de um discurso ideológico buscou dissimular a agressão norte-americana 

demonstrando sua posição conservadora e antirrevolucionária. Segundo Marti i Puig (1997), 

inquerido sobre a agressão norte-americana à Nicarágua revolucionária o Bispo Miguel 

Obando y Bravo teceu o seguinte comentário no final de 1984:  

Yo creo que Nicaragua sufre una agresión ideológica del imperialismo ruso y 

cubano, y también de otros imperialismos. Yo creo que Nicaragua debe ser sujeto 

de su propio destino (...) Hay ideologías exóticas y hay otra gente aquí, pues, los 

dos imperialismos están haciendo algo aquí, tanto el ruso como el norteamericano 

(Miguel Obando y Bravo apud Marti i Puig, 1997, p. 120). 

 

Acerca dessa posição da alta hierarquia da Igreja, o padre brasileiro Pedro Casaldáliga, 

ligado a Teologia da Libertação e que fazia anualmente uma visita a Nicarágua durante a 
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 Jaime Morales Carazo foi membro da Contrarrevolução e um dos principais negociadores do lado da 
Contrarrevolução no Acordo de Sapoá, em Março de 1988, processo que veremos no próximo capítulo . Seu 
livro “La Contra” é uma explicação do motivo pelo qual os contrarrevolucionários combatiam. Segundo esse 
autor, combatiam não uma revolução autêntica, mas uma ditadura totalitária e opressora da FSLN. 
Ironicamente, ele tornou-se vice-presidente de Daniel Ortega de 2007-2012, quando a Frente Sandinista voltou 
ao poder. 
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Revolução compôs um poema intitulado ―Bienaventuranzas de la Conciliación Pastoral”,  

ironizando e criticando a postura da Igreja: 

  

 

Bienaventurados los ricos, 

porque son pobres de espíritu. 

 

Bienaventurados los pobres, 

porque son ricos de Gracia. 

 

Bienaventurados los ricos y los pobres, 

porque unos y otros son pobres y ricos. 

 

Bienaventurados todos los humanos, 

porque allá, en Adán, son todos hermanos. 

 

Bienaventurados, en fin, 

los bienaventurados 

que, pensando así, 

viven tan tranquilos... 

porque de ellos es el reino del limbo73
 

 

O bispo Pablo Antonio Vega Mantilla compartilhava com Obando y Bravo sua 

aversão a Revolução. Segundo H. G. Verzi (1986), Pablo Vega foi o principal articulador 

religioso entre os Estados Unidos e a Contrarrevolução. Em 1986, em uma conferência de 

imprensa em Manágua o bispo 

[...] considerou ―legítima e válida‖ a ajuda e justificou uma eventual invasão de 

tropas norte-americanas ao país. Não ficou nisso, porém. Censurou também a Corte 

Internacional de Justiça de Haia, classificando de ―parcial‖ o veredito que declarou 

ilegal a política belicista da administração Reagan contra a Nicarágua e determinou 

a obrigação de indenizar o país centro-americano pelos danos causados. Poucas 

horas depois da entrevista, uma mina antitanque de fabricação norte-americana 

acionada pelos contra-revolucionários numa estrada do norte da Nicarágua provocou 

a morte de 12 crianças, 12 mães e oito homens, todos camponeses que viajavam 

num caminhão civil. Ao mesmo tempo, na zona sul da costa atlântica, outro grupo 
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 CASALDÁLIGA, Pedro. Cantares de la Entera Libertad: Antología para la Nueva Nicaragua, 1984, pp. 55. “As 
bem-aventuranças da Conciliação Pastoral: Bem-aventurados os ricos/ porque são pobres em espírito/ Bem-
aventurados os pobres/ porque são ricos em Graça/ Bem-aventurados os ricos e os pobres/ porque uns e 
outros são pobres e ricos/ Bem-aventurados todos os humanos/ porque em Adão, todos são irmãos/Bem-
aventurados, enfim/ os bem-aventurados que/ pensando assim/vivem tranquilos…/porque deles é o reino do 
limbo.” 
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atacou o navio ―Rio Escondido‖, que faz a rota fluvial entre a cidade de El Rama e o 

porto de Bluefields. Morreram dois civis e houve 12 feridos (VERZI, 1986, p. 37).  

 

Também intensificou-se, a partir da posse sandinista, a agressão retórica 

estadunidense. Houve da mesma forma, aumento das ações militares das organizações 

contrarrevolucionárias e dos Estados Unidos dentro de um contexto de uma crescente 

militarização de toda a região centro-americana. Concomitantemente à intensificação das 

ações contrarrevolucionárias, tanto das organizações internas bem como de atos diretos do 

governo estadunidense, um incremento das ações de defesa por parte do governo sandinista. 

Neste sentido, a reação sandinista ocorreu em duas frentes: primeiro, implementou um 

reordenamento da estratégia de defesa, que perpassou pela restruturação das forças armadas e 

pela modificação do seu modus operandi. Para tal, o governo aumentou os efetivos do EPS, 

exigindo maior participação popular na defesa revolucionária. Isso implicou ao mesmo tempo 

intensificação dos treinamentos militares e uma crescente profissionalização das tropas, 

almejando maior eficiência nas ações militares. Para isso, foram criadas as forças armadas: 

surgiram a Força Antiaérea Sandinista, a Força Aérea e a Força Naval. Dentro da mesma 

perspectiva foram instituídas subdivisões nos agrupamentos de defesa e uma nova estrutura 

no escalonamento militar: 1) as unidades permanentes, 2) as tropas da SMP (Serviço Militar 

Patriótico) e 3) tropas do Serviço Militar de Reserva (SMR).  

A partir dessa estrutura foram organizadas diversas unidades especializadas. Criou-se 

o Batalhão de Luta Irregular (BLI), integrado por jovens do SMP. Essa unidade tinha a função 

de perseguir permanentemente as forças contrarrevolucionarias em qualquer lugar.   Surgiram 

também as Companhias Permanentes Territoriais (COPETES), compostas também por jovens 

do SMP, com função similar ao BLI, mas com atuações em regiões demarcadas e previamente 

estabelecidas. Todos esses agrupamentos tinham treinamentos militares profissionais. Além 

desses, surgiram também diversos agrupamentos armados, chamados de Milícias Populares 

Territoriais (MPT), para combater os contrarrevolucionários. Eram organizações formadas em 

cidades ou em zonas rurais por populares nas quais participavam homens treinados e não 

treinados, mulheres na mesma situação, crianças e idosos. A guerra passou a exigir, a partir de 

meados da década de 1980, um rearranjo na estrutura de defesa por parte do governo 
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revolucionário.  Embora as exigências tenham implicado uma crescente profissionalização do 

EPS, ocorreu cada vez mais a participação em ações militares de civis com baixos níveis de 

treinamento. De qualquer forma, a partir desse momento, as ações da defesa sandinista se 

lograram bem-sucedidas, o que provocará cada vez mais o enfraquecimento militar dos 

Contras (MOLERO, 1988, p. 169).  

Em segundo lugar, exigiu-se do governo sandinista um redirecionamento de sua 

política agrária interna visando, do ponto de vista da estratégia politica, cessar a adesão 

campesina às fileiras contrarrevolucionárias. A interiorização da Reforma Agrária iniciada em 

1985, ratificada, legitimada e intensificada pela lei de 1986 confirmou essa perspectiva, como 

demonstrado em seção anterior neste mesmo capítulo. Além disso, ocorreu uma maior 

distribuição de títulos de propriedade aos campesinos.  

Em terceiro lugar, todo esse redirecionamento exigiu ao mesmo tempo um crescente 

investimento no setor de defesa. Isso contribuiu decisivamente para o agravamento da crise 

econômica que se abateu sobre a Nicarágua a partir da segunda metade da década de 1980. 

Então, deste ponto de vista, a estratégia estadunidense não conseguiu derrubar militarmente o 

governo sandinista, mas exigiu um sacrifício econômico além de sua capacidade. Por outro 

lado, no entanto, a tática norte-americana surtirá efeito, pois haverá um processo de 

estrangulamento econômico e de cansaço popular que forçou o governo sandinista a se sentar 

à mesa e negociar com os Estados Unidos e a Contrarrevolução. Assim, foram confeccionados 

os Tratados de Esquipulas I e II em maio de 1986 e em agosto de 1987, respectivamente, e o 

Acordo de Sapoá em março de 1988. Esse processo foi visto pelo governo sandinista como a 

possibilidade de concretização da vitória de sua Revolução, mas significou na prática o início 

de sua derrota.  
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Capítulo III - Entrando pela goela de Saturno: a derrota da Revolução 

Sandinista (1988 -1990). 

 

 

3.1. Os acordos de Paz 

 

Nos dias seis e sete de agosto de 1987, estiveram reunidos na cidade de Esquipulas na 

Guatemala os presidentes de El Salvador, José Napoleón Duarte; da Costa Rica, Oscar Arias 

Sánchez -  principal articulador do acordo - ; da Guatemala, Venicio Cerezo Arévalo; de 

Honduras, José Azcona Hoyo e da Nicarágua, Daniel Ortega Saavedra. O intuito da reunião 

era estabelecer o fim dos conflitos armados na região. No dia sete foi assinado o tratado 

denominado Procedimiento para alcanzar la paz firme y duradera en Centroamérica, que 

ficou conhecido como Acordo de Esquipulas II. Esse acordo veio ratificar o que havia sido 

acertado na primeira reunião em Esquipulas ocorrida em maio de 1986, que recebeu o nome 

de Acordo Esquipulas I, e também consolidar o que havia pretendido o Grupo de Contadora.  

O acordo estabeleceu dez eixos para concretização da paz e, portanto, colocar um fim aos 

conflitos armados na América Central: 1) estabelecimento de uma reconciliação nacional, que 

perpassaria pela consignação de um diálogo entre as partes beligerantes, de  anistia aos 

rebeldes e da criação de uma comissão nacional de reconciliação; 2) fim imediato dos 

conflitos armados; 3) compromisso com a democracia representativa e pluralista, com plena 

liberdade de organização partidária e de imprensa; 4) realização de eleições livres; 5) fim da 

ajuda por parte do governo a grupos insurrecionais e revolucionários na região; 6) fim da 

cessão de territórios com objetivos militares para outros países ou grupos guerrilheiros 

atacarem os países centro-americanos; 7) controle de armamento; 8) comprometimento em 

ajudar refugiados e deslocados devido aos conflitos armados na região; 9) cooperação 

econômica; e 10) aceitação de comissões de verificação internacional sobre o cumprimento 
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dos acordos, especialmente os firmados no Grupo de Contadora e nos Esquipulas I e 

Esquipulas II
74

.  

Ainda que o acordo visasse encontrar uma resolução para a crise sócio-política em toda a 

região da América Central, é inegável que o objetivo primordial era a resolver o problema do 

conflito na Nicarágua, cuja revolução havia se tornado o emblema da luta insurrecional na 

região, sendo que o governo da Frente Sandinista era o apoio dos grupos guerrilheiros de El 

Salvador e da Guatemala. Neste país, quatro grupos guerrilheiros se uniram e fundaram a 

União Revolucionária Nacional Guatemalteca (URNG)
75

 em 1982 que encabeça uma luta 

principalmente contra o imperialismo norte-americano. Em El Salvador, a Frente Farabundo 

Martí de Libertação Nacional (FMLN) liderava a luta revolucionária. 

Amplos setores da sociedade nicaraguense celebraram o acordo de paz. A COSEP, por 

exemplo, através de Henrique Bolaños Geyer, percebeu que o acordo era sinal de abertura 

política e que o governo sandinista estava cedendo. Desta forma, estava aberto o processo de 

disputa política fora do âmbito militar. Além disso, esta organização entendeu que o acordo 

emanou também de sua luta contra o que ela denominava de ditadura marxista-leninista da 

Frente Sandinista.  

Debemos ver a Esquipulas II como la exitosa culminación de nuestra lucha: [...]La 

sangre de los miles de nicaragüenses caídos en el campo de batalla, de ambos 

bandos, ha hecho posible ese compromiso. La dureza del exilio, la brutalidad de las 

confiscaciones, la arbitrariedad, la prepotencia, la corrupción, la ineficiencia... 

todos los vicios que hemos padecido, han venido ahora a culminar en esta brillante 

oportunidad, para nosotros, para Nicaragua, para la causa de la libertad y la 

democracia  (COSEP, 1987, p. 08). 
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 Conforme documento denominado Acuerdo de Esquipulas II: Procedimiento para estabelecer la paz firme y 
duradera en Centroamérica, emitido no dia sete de agosto de 1987 após o fim da reunião. Segundo o referido 
documento, os objetivos do acordo eram [a]sumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para 
Centroamérica; Comprometernos a luchar por la paz y erradicar la guerra; Hacer prevalecer el diálogo sobre la 
violencia y la razón sobre los rencores; Dedicar a las juventudes de América Central, cuyas legítimas 
aspiraciones de paz y justicia social, de libertad y reconciliación, han sido frustradas durante muchas 
generaciones, estos esfuerzos de paz; Colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e 
independencia de la reconciliación a que aspiramos en Centroamérica” (Ata do acordo de Esquipulas II. 
07/08/1987). 
75

 Os grupos que se uniram em 1982 e fundaram a URNG foram: o Exército Guerrilheiro dos Pobres (EGP), a 
Organização Revolucionária do Povo em Armas (ORPA), as Forças Armadas Rebeldes (FAR) e o Partido 
Guatemalteco do Trabalho (PGT). Eram organizações históricas que lutavam especialmente contra o domínio 
norte-americano na Guatemala (DEMYK, 1994). 
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Para o governo sandinista era a concretização de sua vitória, pois sem ajuda externa, tanto 

financeira como logística, a Contrarrevolução perderia sua força militar. O governo 

comemorou o acordo, pois o entendeu como a consignação de um caminho seguro para vitória 

definitiva da Revolução. Segundo Ruigómez (2012):  

En cuanto a Nicaragua, Daniel Ortega –y con él la Dirección Nacional del FSLN, 

aunque no sin una cierta tensión interna, manifestada a su regreso a Managua- 

pensó que en el texto estaba contenido el fundamento de lo que se convertiría, a su 

juicio, en la derrota de la Contra. En primer lugar, los gobiernos centroamericanos 

se comprometían a no prestar su territorio para agredir a otro país del istmo; y, en 

segundo lugar, todos ellos prohibirían el apoyo logístico exterior a los grupos 

insurgentes (pp.425-426).  

   

Além de questões puramente políticas, a nível macro, a guerra havia produzido danos 

econômicos e sociais enormes ao governo nicaraguense. Como veremos na segunda seção 

deste capítulo, a guerra havia produzido até 1986 um prejuízo estimado em mais de 12 bilhões 

de dólares, valor colossal para uma economia pequena como a nicaraguense (INEC, 1989, p. 

58). Ademais, a guerra consumiu paulatinamente somas vultosas e uma porcentagem altíssima 

do orçamento governamental. No plano social, diante da situação de guerra, o governo havia 

criado o Serviço Militar Patriótico (SMP) obrigatório, que havia se tornado bastante 

impopular devido ao aumento das mortes em geral, e especialmente de soldados cada vez 

mais jovens. Aliás, para alguns, essa foi a principal razão da derrota eleitoral da FSLN nas 

eleições de fevereiro de 1990, discussão que inclusive comporá a última parte deste capítulo.  

O conflito produziu um grande número de mortes. Segundo Dirk Kruijt (2011, p. 74), 

entre 1980 e 1989 quase 62 mil pessoas foram mortas em decorrência da guerra; mas de 30 

mil do lado sandinista somado aos civis e mais de 29 mil dos contrarrevolucionários. 

Evidentemente, as mortes provocadas pela guerra produziram um efeito negativo na 

população sobre o modo como o governo conduziu o conflito, sobretudo após processo 

eleitoral de 1984, quando ocorreu um acirramento do conflito. Conforme o mesmo autor 

supracitado, 60% das mortes ocorreram entre 1986 e 1989.  

A Frente Sandinista via o acordo de Esquipulas II como a única possibilidade real de dar 

fim aos conflitos armados, demonstrando boa-fé e interesse real na resolução da guerra, 
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afirmando que cumpriria todos os acordos integralmente e defendendo um dialógo direto com 

os contras. A Direção Sandinista divulgou um comunicado que foi lido pelo o comandante 

Bayardo Arce, cujo objetivo era assegurar que o governo sandinista cumpriria o prazo 

estipulado pelo Acordo: 

El Frente Sandinista, con la misma fe y confianza en las perspectivas de paz, reitera 

su apoyo a los acuerdo de Guatemala y reafirma su voluntad de defenderlos como 

la única y expresa solución pacifica en Centroamérica, entendiendo que sus 

compromisos forman un todo armónico e indivisible. Su firma entraña la 

obligación, aceptada de buena fe, de cumprir simultaneamente todo lo acordado, en 

los plazos estabelecidos. [...] Nicaragua ha cumplido, cumple y cumplirá al pie de 

la letra con los acuerdo de Esquipulas en el marco de la simultaneidade. El Frente 

Sandinista reitera – como lo expresó el presidente Daniel Ortega en la ONU – su 

voluntad de iniciar un diálogo directo, y sin condiciones con el gobierno 

norteamericano (JBI, 05/11/1987, p. 03). 

 

A Resistência Nicaraguense não acreditou que o acordo fosse cumprido e interpretou que 

o mesmo se converteu em um ―traje a la medida para los sandinista y camisa de fuerza para 

la contra”. Essa concepção emana da ideia segundo a qual o principal responsável por criar as 

condições de colocar o governo sandinista na defensiva e, portanto, fazê-lo sentar à mesa de 

negociações, foi a Contrarrevolução armada. Assim, deste ponto de vista, o processo de paz 

obrigaria o seu desarmamento e isso seria dar fôlego para o governo da FSLN recuperar suas 

forças que haviam sido perdidas pelo desenrolar da crise econômica, que segundo essa 

interpretação era também resultado de suas ações.  

Si a los sandinistas se les removían dos de las fuerzas que los habían llevado a la 

mesa de negociaciones regionales: la militar de la Contra con el apoyo 

norteamericano, que significaba su más seria amenaza al corto prazo, y el alivio de 

su desastrosa economía, no había duda de que se consolidarían sorteando el 

temporal de la última fase de la era reaganiana. La primeira lograron neutralizarla 

y crear las condiciones para su erosión. En cuanto a la segunda, abrigaban 

expectativas de que antes sus demonstraciones de la “tolerancia y flexibilidade” 

para aceptar un proceso de pacificación y democratizacíon interna se les prodrían 

abrir nuevas fuentes de ayuda, especialmente de la Comunidad Económica 

Europea, y después de los mismos Estados Unidos. El tiempo y las coyuntura 

estaban a su favor. Su objetivo estratégico fundamental era la interrupción imediata 

y corte definitivo de la ayuda norteamericana a los Contras. Sobrevivir a Reág¡m, 

lo lograron (CARAZO, 1989, pp. 253-254).   

 

O Governo Reagan, por outro lado, não apoiou inicialmente o acordo, pois segundo sua 

concepção, um acordo entre os países centro-americanos era a demonstração de certa 
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autonomia da região em relação aos Estados Unidos, na tentativa de resolução de seus 

problemas. Segundo a Revista Envío na edição nº 75 datada de setembro de 1987, o governo 

estadunidense tentou impedir qualquer acordo entre os países centro-americanos, uma vez que 

a resolução dos conflitos poderia ser diversa de seus interesses para a região. 

El gobierno de Estados Unidos trató de impedir cualquier acuerdo autónomo de los 

centroamericanos con el Plan Reagan-Wrihgt, que lanzó en el mismo momento de 

iniciarse la Cumbre. Al fracasar en su intento, trata ahora de neutralizar los 

Acuerdos de Esquipulas II con el que podemos llamar Proyecto Abrams, orientado 

como siempre a la rendición de la revolución sandinista con la obstaculización de 

la culminación del proceso de Esquipulas y con el apoyo a la oposición interna 

nicaragüense de tendencia reaganista para conseguir así más ayuda para la 

contrarrevolución y la continuación de la guerra de desgaste (Rev. Envío, nº 75, 

set/1987a, p. 01). 

 

Outra razão para a negativa do governo ianque em apoiar o acordo residiae em um 

resultado que ocorreria se eventualmente o acordo fosse bem sucedido: o fim da possibilidade 

de derrotar a revolução sandinista por via militar ou mediante o financiamento de grupos 

armados que operavam dentro dos países vizinhos. Em outras palavras, o acordo significava o 

eventual fim do mais importante ponto de apoio à Contrarrevolução na manutenção da 

agressão militar à Nicarágua.  

Prevendo a possibilidade desse acordo, o governo estadunidense propôs antes da reunião 

um programa que foi denominado de Plano Reagan-Wrigth, em referência a Jim Wrigth, 

democrata líder do Congresso norte-americano. Entre outros pontos, o plano previa que para o 

fim das hostilidades e dos conflitos na região era necessário que a Nicarágua tomasse a 

iniciativa de parar com os ataques aos contrarrevolucionários, desse cabo à censura, parasse 

com a perseguição política aos seus oponentes, os anistiasse e garantisse espaço para a disputa 

no âmbito eleitoral. O principal alvo das medidas era evidentemente a Nicarágua (MOLERO, 

1988, p. 273).  

Segundo documento emitido pelo Governo Reagan reproduzido pela Revista Envío, nº 75 

de setembro de 1987, o governo norte-americano tinha pelo menos três motivos legítimos 

para manter a situação de agressão ao país:  

Con respecto a Nicaragua, los Estados Unidos tienen tres motivos legítimos de 

inquietud por el bienestar del hemisferio:1.- Que no haya bases soviéticas, cubanas 
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o bloque comunista establecidas en Nicaragua que puedan plantear una amenaza 

para los Estados Unidos y los otros gobiernos democráticos del hemisfério;2.- Que 

Nicaragua no plantee una amenaza militar para sus países vecinos ni constituya 

una plataforma para la subversión o la desestabilización de los gobiernos del 

hemisfério;3.- Que el gobierno nicaragüense respete los derechos humanos 

fundamentales de su pueblo, incluidos los derechos políticos garantizados en la 

constitución nicaragüense y las promesa hechas a la OEA -libertad de palabra, 

libertad de prensa, libertad de religión y un sistema regularmente establecido de 

elecciones libres y ordenadas (Rev. Envío, nº 75, set./1987, p. 3). 

 

O plano propunha também que todos os países da região participassem do diálogo. Após a 

pacificação haveria uma ajuda econômica por parte do governo norte-americano. No caso 

nicaraguense em específico, haveria o fim da ajuda aos Contras se governo de Manágua 

deixasse de receber cooperação militar e econômica de Cuba, da URSS e dos países do bloco 

socialista. Propunha também a abertura de um diálogo nacional com ampla participação.  

Un plan de reconciliación nacional y dialogo entre los ciudadanos de Nicaragua, 

incluida la amnistía de excombatientes e igualdad de derecho a participar en el 

proceso político. Debe haber un plan de desmovilización de fuerzas, tanto 

sandinistas como de la resistencia. Conforme a la puesta en práctica de este plan, 

los Estados Unidos cesarán, simultáneamente, todo reabastecimiento de las fuerzas 

de resistencia. El gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua 

alentarán y apoyarán la reintegración de las fuerzas desmovilizadas en la sociedad 

civil y política nicaragüense en términos que garanticen su seguridad. En ese 

momento, Nicaragua podrá aspirar a participar en programas vigentes y previstos 

de asistencia de los Estados Unidos  (Rev. Envío, nº 75, set./1987, p. 4)  

 

A ideia fundamental neste ponto é a aceitação e o reconhecimento das forças 

contrarrevolucionárias como antagonistas legítimas no terreno político. Deste modo, elas 

poderiam participar do pleito eleitoral, que era também um requisito do plano. Assim, o 

governo norte-americano requeria uma disputa entre os oponentes no terreno eleitoral, 

alterando, portanto, o sentido da disputa revolucionária: a disputa deixa de ter sentido amplo, 

isto é, social, econômico e cultural, e assume apenas a face política, tomando um caráter 

menos complexo.  

Como o Acordo de Esquipulas II abarcou grande parte das medidas requeridas pelo plano 

norte-americano, o processo de recusa em aceitá-lo acabou logo e o governo estadunidense 

passou a apoiá-lo. Segundo María Molero (1988, p. 273), o próprio Wright passou a apoiar o 
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acordo de Esquipulas, pois este cumpria satisfatoriamente os interesses norte-americanos. 

Aliás, a questão fundamental do acordo, que era o início da consignação de um caminho para 

o reconhecimento da Contrarrevolução como força política legítima, já estava posta. Desta 

forma, o que caberia ao governo ianque seria preparar o terreno para derrotar a revolução 

dentro da legalidade institucional.  

Seguindo essa perspectiva, os governos da Costa Rica e dos Estados Unidos passaram 

exigir sistematicamente o cumprimento do acordo de Esquipulas II por parte do governo 

nicaraguense, sobretudo no que diz respeito à aceitação da Contrarrevolução como opositora 

legítima. Percebe-se assim que ocorreu uma mudança seminal na tática da empreitada de 

derrubar a Revolução Sandinista. Não significa, no entanto, que a ajuda financeira e militar 

aos Contras cessou.  

Diversas reuniões foram feitas entre o governo sandinista e as forças opositoras, tanto 

internas quanto ligadas à Contrarrevolução armada. A partir de outubro de 1987. o governo 

inicia o processo de negociação com as forças opositoras internas, cumprindo um 

requerimento do acordo de Esquipulas, com os 11 partidos de oposição legalmente 

reconhecidos
76

 para a consolidação da recém-formada Comissão Nacional de Reconciliação. 

No início de 1987, em fevereiro, sete partidos – o que ficou conhecido como Grupo dos setes: 

PLI, PLC, PPSC, PSC, PCN, PSD e PC de N – publicaram um manifesto solicitando que o 

governo sandinista abrisse diálogo com os Contras e constituísse uma comissão de paz para 

resolução do conflito armado. Em outubro, quando foi então iniciado o diálogo para a 

indicação de seus membros para a Comissão, os 11 partidos se dividiram em duas facções. 

Uniram-se novamente em abril do ano seguinte para exigir uma plataforma comum, que entre 

outras coisas clamava a anistia geral, inclusive para ex-membros da Guarda Nacional 

(EEUWEN, 1994, p. 206). 
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 Os partidos legalmente reconhecidos eram: PLI (Partido Liberal Independente), PLC (Partido Liberal 
Constitucional), PPSC (Partido Popular Social Cristão), PSC (Partido Social Cristão), PSD (Partido Social 
Democrata), PSN (Partido Socialista Nicaraguense), PCD (Partido Conservador Democrático), PRT (Partido 
Revolucionário dos Trabalhadores), MAP-ML (Movimento de Ação Popular Marxista-Leninista), PC de N 
(Partido Comunista de Nicarágua), PUCA (Partido Unionista Centro-americano). 
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Prosseguindo com o projeto de estabelecimento da paz para a região, em agosto de 1987 

foi formada a Comissão Internacional de Verificação (CIVS)
77

 com a participação dos 

membros do Grupo de Contadora (Colômbia, Venezuela, Panamá e México) e Apoio 

(Argentina, Brasil, Peru e Uruguai) e dos secretários da OEA e da ONU. No dia (?) do mesmo 

mês foi formada a Comissão Nacional de Reconciliação, presidida pelo Cardeal Obando y 

Bravo. Em novembro do mesmo ano o plenário da OEA aprova resolução de apoio ao Acordo 

de Esquipulas II. Ainda assim, o governo norte-americano se recusa a negociar bilateralmente 

com o governo sandinista (JBI, 03/12/1987, p. 9).  

No dia três de outubro de 1987, ocorreu um importante passo para a reconquista da região 

atlântica: cerca de 400 indígenas ligados à organização contrarrevolucionária YATAMA
78

, 

que agregava outras entidades dos nativos ligadas aos Contras firmaram um cessar fogo com 

o governo sandinista. O número, no entanto, não abarcava nem um terço dos indígenas 

ligados à Contrarrevolução, que segundo estimava do próprio governo sandinista, poderia ser 

cerca de 2 mil rebeldes. É importante salientar que o acordo foi firmado após a aprovação da 

lei que garantia autonomia da Costa Atlântica aprovado pela Assembleia Nacional em 

setembro do mesmo ano
79

 (JBI, 22/10/1987, p. 11).  

As hostilidades continuaram apesar de o acordo ter sido assinado. No final do ano, a 

Contrarrevolução atacou povoados na região atlântica. Em dezembro, o congresso norte-

americano aprovou uma ajuda de mais de US$8 milhões às tropas contrarrevolucionárias. Em 

janeiro de 1988, o governo Reagan anunciou a petição ao congresso de mais US$ 32 milhões 

que seriam repassados ao longo dos próximos quatro meses, a título de ajuda humanitária aos 

Contras.  No começo do mês de março de 1988 o Exército Sandinista lançou a maior ofensiva 

militar contra os rebeldes. A Operação Danto, como ficou conhecida, durou do dia três até o 

dia vinte, contou a participação de aproximadamente 4.200 soldados, teve como foco de 

atuação a região norte na fronteira com Honduras e resultou na baixa de cerca de 1000 
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 Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento (CVIS).  
78

 Ao longo da década de 1980, diversas organizações surgiram para reclamar autonomia da Costa Atlântica. A 
MISURASATA em 1979, a MISURA em 1982, a KISAN em 1985 e a YATAMA em 1986. No entanto, a luta pela 
autonomia da região é anterior ao processo revolucionário sandinista. Durante os anos 1970, na efervescência 
revolucionária, existiram outras entidades que lutavam por igual objetivo (END, 28/06/2000). 
79

 GRN – Ley nº 28. Estatuto de la autonomía de las regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua (La Gaceta, nº 

238) 
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combatentes contrarrevolucionários,  entre mortos e feridos (MOLERO, 1988, p. 274; Rev. 

Envío, nº 82, abril/1988) 

Foi nesse contexto que no dia 23 de março que foi assinando o Acordo de Sapoá, 

cumprindo o que fora acordado no tratado de Esquipulas II. Desta forma,  consolidou o 

diálogo do governo sandinista com os Contras. As reuniões onde desenrolaram os acertos 

finais para a confecção do acordo ocorreram nos dias 21, 22 e 23 do mês de março de 1988, 

na cidade de Sapoá, na fronteira com a Costa Rica. As principais bases do acordo, que foram 

quase que cabalmente cumpridas pelos sandinistas, constituíram-se dos seguintes pontos: 1) 

haveria um cessar fogo imediato a partir de abril, com duração de 60 dias, durante os quais 

ocorreriam reuniões entre o governo e os contrarrevolucionários que agora se 

autodenominavam de Resistência Nicaraguense (RN)
80

, fundada em maio de 1987 em 

substituição à UNO (União Nacional Opositora); 2) decreto de anistia geral, inclusive por 

crimes cometidos antes do triunfo revolucionário e a libertação de presos que pertenciam RN; 

3) garantia de ajuda externa para os Contras, desde que tivesse título de ajuda humanitária; 4) 

garantia irrestrita de liberdade de expressão; 5) regresso de indivíduos que haviam 

abandonado o país por razões políticas e a garantia de direitos civis e políticos irrestritos a 

eles.  

Ocorreram manifestações populares na Nicarágua em apoio ao acerto do acordo. De 

acordo com a Revista Envío, nº 82 de abril de 1988, às vésperas da reunião, erupções de 

caráter popular de diferentes posições políticas surgiram na Nicarágua em solidariedade ao 

diálogo nacional:  

El encuentro de Sapoá fue precedido en Nicaragua por una amplia movilización 

popular, que culminó en la noche del 20 al 21 con alegres concentraciones 

callejeras -orquestas, cantos, baile- en apoyo a la delegación del gobierno. El 

"diálogo directo con la cúpula contrarrevolucionaria en territorio nicaragüense" ha 

sido durante mucho tiempo una especie de tabú para amplios sectores de la opinión 

pública en Nicaragua. El nuevo proceso abierto con Esquipulas II, una permanente 

explicación sobre las diferencias entre "diálogo político" y "diálogo para el cese al 

fuego" y, en los últimos días, las victorias militares en la frontera norte, 

comenzaron a revestir este diálogo -no sin contradicciones en la conciencia 
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 A composição da primeira diretoria da Resistência Nicaraguense (RN) após sua fundação em maio de 1987 
era a seguinte: Adolfo Calero (conservador), Pedro Joaquín Chamorro (independente e social-democrata), 
Alfonso Robelo (social-democrata), Azucena Ferrey (social-cristã) e Alfredo César (socialdemocrata). Essa 
descrição é feita por Jaime Morales Carazo (1989, p. 417). 
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popular- en una señal de firmeza y también de victoria sobre la contrarrevolución 

(p. 04). 

 

Para Sergio Ramírez (2011), que era o vice-presidente na época, a guerra havia produzido 

um cansaço entre as partes beligerantes. Deste modo, o acordo era a solução viável para 

ambas as partes, pois, para o governo, por um lado, a guerra estava demasiadamente custosa, 

tanto econômica quanto politicamente, e acarretava um custo social altíssimo. Para os 

rebeldes, a possibilidade de vencer a guerra era praticamente nula, exceto por uma 

intervenção militar direta norte-americana. Segundo o então vice-presidente: 

Nós negociávamos já com a convicção de que não tínhamos possibilidade de uma 

vitória militar. Mas os contras tampouco conseguiam ganhar a guerra e sua situação 

era mais precária que nunca. O Congresso dos Estados Unidos tinha voltado a 

suspender seu apoio militar e financeiro, até então pesado, e os acordos de 

Esquipulas, subscritos pelos presidentes centro-americanos, tendiam a tirar da 

contra qualquer legitimidade política. Para os governos da Guatemala e de El 

Salvador, que enfrentavam guerrilhas, o desarmamento da contra criava uma 

precedente positivo. E, além disso, nós estávamos ganhando a batalha da opinião 

pública dentro dos Estados Unidos, no momento em que era Reagan chegava ao fim 

(RAMÍREZ, 2011, p. 308). 

 

Para o governo sandinista, esse acordo era o início do fim da guerra. Na concepção 

sandinista, o acordo era uma clara demonstração de rendição do imperialismo norte-

americano e da Contrarrevolução. A ―rendição‖ dos contrarrevolucionários era a consumação 

do ―declínio estratégico‖ que os havia caracterizado desde 1985. Desta maneira, o acordo foi 

interpretado pelo governo da FSLN como uma vitória da Revolução. A Revista, nº 82, 

abril/1988 reproduz a interpretação do significado do Acordo de Sapoá feita governo 

sandinista:  

Los acuerdos de Sapoá significan entre otras cosas: El principio del fin de la guerra 

contrarrevolucionaria; el momento de mayor aislamiento y debilidad de la política 

de guerra de Reagan, sean cuales sean los obstáculos que se presenten para el 

cumplimiento de lo acordado; la expresión política de lo que desde 1985 la 

revolución ha llamado el "declive estratégico" de la contrarrevolución;  una de las 

mayores pruebas de la coherencia de la política sandinista tras el compromiso 

asumido en Esquipulas II;  la mayor victoria política de la revolución sobre la 

contrarrevolución; la primera expresión de la división, no sólo en su cúpula política 

sino también en sus mandos militares (p. 06). 

 



181 

 

 

 

 

Os principais líderes dos Contras não participaram da reunião. O chefe da delegação da 

Contrarrevolução, isto é, da Resistencia Nicaraguense, foi Jaime Morales Carazo. Do lado do 

governo, o Ministro da Defesa Humberto Ortega encabeçou a negociação. A supervisão do 

cumprimento do acordo ficou a cargo da OEA (Organização dos Estados Americanos), cujo 

secretário executivo era o brasileiro João Clemente Baena Soares, e da Conferência Episcopal 

da Nicarágua, chefiada pelo Cardeal Miguel Obando y Bravo. A alta hierarquia da Igreja 

Católica cumpriu papel fundamental no processo de negociação entre os Contras e o Governo 

Sandinista. Aliás, após a assinatura do acordo de Esquipulas II, Miguel Obando y Bravo foi o 

principal articulador dos encontros entre o governo e os rebeldes. O cardeal apoiava os 

contrarrevolucionários e cumpriu função substancial no processo de construção de uma 

ideologia adversa à Revolução Sandinista durante todo o processo revolucionário.  

Durante a reunião ficou definido a formação de uma comissão que se tornou responsável 

pelo processo de negociação para a concretização do objetivo máximo do acordo, qual seja, 

um cessar fogo definido. O primeiro encontro da comissão, denominada Comissões Especiais, 

ocorreu no dia 28 de março, na semana seguinte à assinatura do tratado. Entre os dias três e 

oito de abril ocorreu a segunda reunião. No entanto, segundo o governo sandinista, a comissão 

contrarrevolucionária não estava disposta a negociar de fato e não estava investida de poder 

real para propor, acatar e, portanto, tomar decisões válidas. No dia 14 do mesmo mês 

aconteceu uma reunião de emergência das comissões especiais. Nesse encontro, o governo 

sandinista decide convocar a comissão denominada de Mais alto nível porque era composta 

por autoridades do primeiro escalão do governo e da Frente Sandinista com os principais 

líderes dos Contras (DIPPR, 1989, pp. 21-40)
81

. 

Entre os dias 15 e 18 de abril de 1988 ocorreu em Manágua a primeira das quatro reuniões 

dessa comissão. As partes não entraram em consenso, especialmente por duas questões: 1) o 

governo sandinista propunha uma cessar fogo definitivo e a Contrarrevolução apenas uma 

trégua; 2) para os sandinistas a intermediação da ajuda humanitária deveria ser feita pelo 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha e os contrarrevolucionários exigiam que fosse por 

uma empresa privada, coordenada por eles. Como não se chegou a um acordo definitivo, 
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 O documento“El acuerdo de Sapoá para el cese de fuego definitivo” publicado em 1989 pelo governo da 
Nicarágua descreve o contexto sob o qual foi elaborado e executado o acordo de Sapoá. Ele oferece um 
panorama cronológico das reuniões e das execuções dos pontos firmados no acordo.  
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outro encontro foi marcado para o dia 28 do mesmo mês. Mesmo o governo fazendo diversas 

concessões, tais como realocação das tropas das zonas de fronteira; garantia de anistia geral; 

discussão para modificações na lei eleitoral; garantia de propriedade privada; realização de 

eleições gerais. Contudo, essa proposta também foi rechaçada pela Contrarrevolução, assim 

como foram todas as propostas das outras duas reuniões seguintes realizadas em 26 de maio e 

sete de junho (DIPPR, 1989, pp. 21-40).  

Depois desse momento, há um rompimento das negociações por parte dos Contras. James 

Morales Carazo, membro da Contrarrevolução, teceu críticas à condução por parte dos 

Contras do processo de negociação. Neste ponto, então, ele se mostra de acordo com a 

concepção do governo da Frente Sandinista. Falando sobre as reuniões do Mais Alto Nível,, 

ele escreveu: ―Se rompen el nueve de junio, en buena medida por incompetencia, falta de 

visión, autonomía e  intransigencia de la cúpula de la RN.‖ (CARAZO, 1989, p. 419).   

Não apenas a Contrarrevolução armada abandonou o diálogo, mas também os partidos 

legais que haviam se unido e formado em abril de 1988 o ―Grupo dos Catorze‖ – os onze 

citados anteriormente e mais três agrupamentos partidários. Segundo a oposição, o abandono 

das negociações se justificou 1) porque o governo agiu de forma truculenta na repressão às 

greves – sobre as quais faremos referência na segunda parte deste capítulo – que haviam 

estourado no primeiro quarto do ano, especialmente em abril; 2) por considerar a Lei de 

municipalidades
82

, aprovada em 28 de junho de 1988, ―antidemocrática e totalitária‖ por ter 

criado eleição direta mediante sufrágio universal e consignado autonomia administrativa para 

os municípios; 3) por considerar que as propostas da lei eleitoral – que seria aprovada em 21 

de agosto – eram inflexíveis. Após aprovação da referida lei, a critica recaiu sobre a 
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 Segundo a lei nº 40 (Ley de Municipios): “Arto. 1.- El Municipio es la unidad base de la división político 
administrativa del país. Se organiza y funciona a través de la participación popular para la gestión y defensa de 
los intereses de sus habitantes y de la nación. Son elementos esenciales del Municipio: el territorio, la población 
y el gobierno. Arto. 2.- La autonomía municipal es un principio consignado en la Constitución Política de la 
República de Nicaragua para el ejercicio de la democracia mediante la participación libre y directa del pueblo. 
Esta se expresa en: 1) La elección directa de sus autoridades por el sufragio universal, igual, directo, libre y 
secreto; 2) La creación de unas estructuras administrativas y formas de funcionamiento, en concordancia con la 
realidad de cada Municipio; 3) La capacidad de gestionar y disponer de sus recursos y en la existencia de un 
patrimonio propio del cual tienen una libre disposición de acuerdo con la ley; 4) El ejercicio de las competencias 
que está ley atribuye al Municipio, con el fin de satisfacer las necesidades de la población. Arto. 3.- Los 
municipios son Personas Jurídicas de Derecho Público, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones” (La Gaceta nº 155). 
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modalidade de financiamento dos partidos.  A verba deveria ser de origem pública e o rateio 

deveria ser feito tomando como base os resultados eleitorais anteriores (EEUWEN, 1994, p. 

206). 

Após o fracasso das negociações, a RN passa por uma reformulação seguindo orientações 

do governo norte-americano. Passam a coordená-la algumas personalidades importantes: 

Aristides Sánchez, um latifundiário antigo aliado de Somoza que se exilou nos Estados 

Unidos logo após o triunfo em 1979; Alfredo César, que foi presidente do Banco Central entre 

1980 e 1982; Enrique Bermudez, ex-membro da Guarda Nacional e principal intermediário 

entre a Contrarrevolução e a CIA. Ainda compunham a diretoria Roberto Ferrey, Wilfredo 

Montalván e Wicliefe Diego (CARAZO, 1989, p. 419). 

As disputas no comando eram sintomas de uma crise de organicidade e de força militar 

das entidades militares dos Contras. Na verdade, militarmente a Contrarrevolução estava 

praticamente vencida e, portanto, sem forças para significar como outrora uma ameaça capaz 

de vencer no campo de batalha o Exército Popular Sandinista. As razões do  governo 

sandinista negociar e se submeter às reivindicações da Contrarrevolução  são duas, 

especificamente: a chantagem econômica – como veremos a seguir, a situação econômica da 

Nicarágua a partir de 1987/88 era dramática – imposta pelos Estados Unidos e pelos países 

europeus que condicionavam a ajuda financeira a um acordo com a oposição. Em segundo 

lugar, solucionar o problema da guerra que provocava diversos entraves, tanto a nível social 

como econômico. O SMP (Serviço Militar Patriótico) obrigatório instituído devido à guerra 

não gozava de prestígio social. Aliás, era o maior problema de legitimidade dos sandinistas, 

sobretudo em relação aos mais pobres. Além disso, a guerra, como já dito, consumia grande 

parte do orçamento sandinista, aprofundando ainda mais a crise econômica.  

O impasse só foi definitivamente resolvido quando o governo sandinista cedeu e atendeu a 

grande parte das reivindicações dos Contras. Essas reivindicações, por sua vez, eram 

endossadas por grande parte dos governos internacionais, principalmente centro-americanos, 

europeus, da URSS e dos Estados Unidos. Em fevereiro de 1989, reunidos em Costa del Sol 

em El Salvador, os presidentes centro-americanos assinaram o acordo proposto pelo próprio 

governo sandinista. As propostas do governo sandinista eram as seguintes:  
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Una vez efectuadas las reformas a la legislación electoral y a la legislación que 

regula la expresión del pensamiento, la información y el régimen de opinión 

pública, de modo tal que se garanticen la organización y la acción política de los 

partidos en su sentido más amplio, se abrirá un primer período de cuatro meses 

para la preparación, organización y movilización de los partidos, y, acto seguido a 

su vencimiento un nuevo período de seis meses de actividad política, al final del 

cual se celebraran los comicios para Presidente, Vicepresidente, Representantes a 

la Asamblea Nacional, Municipalidades y Parlamento Centroamericano. Las 

elecciones deberán realizarse a mas tardar el 25 de febrero de 1990, salvo, que de 

común acuerdo, el Gobierno y los partidos políticos de oposición decidan que se 

efectúen en otra fecha.  El Gobierno de Nicaragua integrará el Consejo Supremo 

Electoral con la participación equilibrada de representantes de los partidos 

políticos de oposición. En ese sentido, los Presidentes hacen un llamado a los 

partidos políticos de Nicaragua a participar en el proceso electoral.  Se invitará a 

participar a observadores internacionales, especialmente a delegados de los 

Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados 

Americanos, a hacerse presentes en todos los Distritos Electorales durante las dos 

etapas ya mencionadas, con el fin de constatar la pureza del proceso.  El Gobierno 

de Nicaragua garantizará el libre funcionamiento de los medios de comunicación 

mediante la revisión y modificación de la Ley de Medios, y el acceso igualitario en 

horario de transmisión y duración de todos los partidos políticos en la televisión y 

radio difusoras estatales. El Gobierno de Nicaragua autorizará a todos los medios 

de difusión para que puedan proveerse en el propio país o en el exterior, según su 

conveniencia, de todos los materiales, implementos y equipos necesarios para el 

cabal cumplimiento de sus labores (Declaración conjunta de los presidentes 

centroamericanos emitida en Costa del Sol, El Salvador, 1989). 

 

A insistência paulatina do governo sandinista em assinar o cessar fogo definitivo 

imediatamente revela uma preocupação premente em findar o conflito o mais rápido possível. 

A ideia fundamental é que o acordo possibilitaria o avanço revolucionário, além, é claro, de 

proporcionar paz para a região: ―Sapoá es un grandísimo avance hacia la paz, a la vez que 

hacia la legitimación y consolidación de la revolución.” (Rev. Envío, nº 82, abril/1988, p. 

06).  

A compreensão, por conseguinte, perpassa pela concepção de que os problemas 

econômicos, políticos e sociais que haviam dificultado o processo revolucionário emanam, em 

grande parte, como consequência da guerra. Desta maneira, findar a guerra que passaria 

obrigatoriamente pela realização de eleição era algo entendido como a possibilidade de fazer a 

revolução prosseguir. Sobre isso Sergio Ramírez (2011) escreveu o seguinte:  

Nas circunstâncias de esgotamento em que havíamos chegado, e com as 

advertências dos soviéticos a respeito do futuro noa apoio econômico, as eleições de 

1990 vinham a ser peça-chave para apressar o fim negociado da guerra. Embora 

estivéssemos dispostos a concessões cada vez mais profundas no terreno político, a 
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paz significava, para nós, o desarmamento da contra e o fim definitivo das 

hostilidades por parte dos Estados Unidos. Nesse sentido, víamos as eleições como a 

melhor maneira de conseguir uma situação de estabilidade que nos permitisse 

iniciar, enfim, a reconstrução do país. Os sinais de inconformismo, a resistência 

crescente diante do serviço militar, as calamidades econômicas – tudo isso nós 

considerávamos situações passageiras que o fim da guerra iria remediar (pp. 308-

309). 

 

O acordo assinado em Costa del Sol é a consumação da rendição sandinista à 

Contrarrevolução ao interesse norte-americano que se tornou premente a partir da assinatura 

do Acordo de Esquipulas II. É, portanto, a derrocada definitiva da Revolução Popular 

Sandinista. A partir deste momento, o governo passou a ir ao encontro das ideias da oposição. 

O imperialismo e a burguesia interna, expressada politicamente nos Contras e nos partidos 

burgueses reconhecidos legalmente, efetuaram um processo de cooptação e de transformação 

da FSLN. Os acordos com a Contrarrevolução desde Esquipulas II produziram o contrário da 

pretensão sandinista de ceder para fazer a Revolução avançar. A revolução não só não 

avançou, mas retroagiu em vários aspectos e foi derrotada politicamente em menos de dois 

anos depois do tratado de 1987. À semelhança do quadro de Francisco Goya (1746-1828), 

Saturno devorando a un hijo
83

 a revolução nicaraguense estava sendo engolida.  

O governo norte-americano e a Contrarrevolução, através da guerra, da asfixia econômica 

– consolidada mediante os embargos econômicos e as sabotagens na economia, como fuga de 

capital e recusa em investimento – e da chantagem política levaram o governo sandinista a ver 

nos acordos de paz uma saída para a crise econômica, política e social na qual estava inserida 

a revolução. Deste modo, os acordos foram condicionados pela agressão 

contrarrevolucionária, uma condição de imposição ao governo sandinista que passou a 

considerá-lo como a única alternativa para a superação do entrave. Neste sentido, a concepção 

do governo da FSLN de que assinar os acordos de paz era a rendição dos opositores da 

revolução demonstrou-se equivocada, pois a partir desses acordos os sandinistas foram 

obrigados se submeter ao jogo dos contrarrevolucionários: ao assinar os acordos, cedeu mais 
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 Quadro pintado pelo pintor espanhol Francisco de Goya y Lucientes entre 1820 e 1823.  Informação presente 
no sítio do Museu do Prado na Espanha: www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-
line/obra/saturno-devorando-a-un-hijo/. Acessado em: 08/08/2014.   

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/saturno-devorando-a-un-hijo/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/saturno-devorando-a-un-hijo/
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espaço político para a Contrarrevolução, concedendo-lhe legalidade na disputa política em 

troca do fim da agressão militar.  

Esse espaço foi mais que suficiente para que os contrarrevolucionários se organizassem e 

derrotassem a eleitoralmente a FSLN. O que o governo norte-americano e a Contrarrevolução 

conseguiram foi impor à Frente Sandinista um processo de cooptação efetuando um pleito de 

transformação na líder da revolução nicaraguense. A FSLN é submetida a um processo de 

transformismo. Não apenas no sentido molecular, mas num sentido mais amplo. Neste caso o 

oponente não é retirado do jogo político, mas é submetido aos ditames do grupo dominante. 

Desta forma, o imperialismo norte-americano e a burguesia nicaraguense ligada à 

Contrarrevolução passaram a anular o caráter contra-hegemônico que representava a 

revolução liderada pela FSLN. As ações de ordem social, econômica, política e ideológica 

foram desenvolvidas para modificar ou redefinir o modo de ser e agir da Frente Sandinista, 

alterando assim sua práxis social e por conseguinte sua práxis política
84

.  

Dando continuidade ao processo de consignar o fim do conflito, foi assinado no dia sete 

agosto de 1989 o Acordo de Tela, em Honduras, pelos mesmos países centro-americanos. 

Denominado Plan conjunto para la desmovilización,repatriación o reubicación voluntaria en 

Nicaragua y terceros países delos miembros de la Resistencia Nicaragüense y de sus 

familiares; asícomo de la asistencia para la desmovilización de todas aquellas personas 

involucradas en acciones armadas en los países de la región, cuando voluntariamente lo 

soliciten, visava fundamentalmente findar o conflito definitivamente armado na Nicarágua. 

Este é o marco decisivo do início do processo de desmobilização dos quase 8 mil combatentes 

rebeldes, da anistia, da liberdade política e do retorno dos membros da Resistência 

Nicaraguense (MARTÍ i PUIG, 2002).  

O esgotamento da economia nicaraguense, como será demonstrado na próxima seção 

deste capítulo, é uma das razões basilares para compreender a rendição do governo sandinista 

                                                           
84

 A burguesia e o imperialismo norte-americano exerceram um processo de transformismo sobre a Frente 
Sandinista. A perspectiva, entretanto, não foi de transformar molecularmente, isto é decaptá-la e tirá-la da 
arena política, efetuando o que Antonio Gramsci (2002), chama de transtormismo molecular. Ocorreu o que 
David Maciel (2006) chama de transformismo em sentido amplo, pois o imperialismo e a burguesia 
nicaraguense impuseram uma perspectiva transformista à FSLN sem convidá-la para partilhar o poder e sem 
adotar o seu programa, mas impondo a ela as condições da luta política em que ela deveria atuar, por meio da 
guerra, da asfixia econômica e do isolamento internacional.  
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na assinatura dos acordos de paz e a inserção de medidas econômicas típicas dos ditames da 

economia de mercado. 

 Para Carmem Carrasco (1989)
85

 os acordos de paz, tanto o de Esquipulas II como o de 

Sapoá, são a submissão de Manágua a Washington. Deste modo, os acordos produziram as 

condições para que o governo sandinista fosse cooptado definitivamente pelo imperialismo 

norte-americano e, deste modo, pela burguesia. Ainda que os avanços consignados pela 

Revolução não tenham sido de todo abandonados, diversas características fundamentais da 

Revolução foram suplantadas por medidas econômicas tipicamente neoliberais. Sem falar, é 

claro, que os acordos resultaram no processo eleitoral de 1990, que decretou a derrota 

eleitoral da FSLN.  

Ambos [os acordos de Esquipulas II e Sapoá] significam dos importantes avances 

del imperialismo norteamericano en el caminho de acortar la cadena y someter 

politicamente a Nicaragua, pues han obligado al gobierno sandinista a negociar 

con los asalariados del imperialismo, los contras derrotados por su ejército, y no 

alrededor de tal o cual aspecto técnico de un cesse al fuego. El verdadero contenido 

de las negociaciones son las condiciones para que el país, el régimen y el gobierno, 

comiencen a encuadrarse em los marcos de la dominación imperialista 

(CARRASCO, 1989, p. 15). 

 

Essa mesma opinião já havia sido expressada por José Bonifácio Miranda, dirigente do 

Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT) nicaraguense, de perspectiva trotskista, em 

uma reunião com a Juventude Sandinista (JS-19) em abril de 1988:  

“Os Acordos de Sapoá representam um salto qualitativo na aplicação dos Acordos 

de Esquipulas. O governo sandinista acabou reconhecendo os „contras‟ como uma 

força beligerante, no terreno político e militar. Os assassinos do povo e de muitos 

militantes da JS-19 foram reconhecidos politicamente. Há uma famosa frase de 

Oscar Arias (presidente da Costa Rica), que em uma reunião afirmou que com 

FSLN havia dois caminhos: “passá-los pelas armas ou pelas urnas”. Todo o 

objetivo do imperialismo e das burguesias regionais, que se encontram 

enfraquecidas pelo ascenso revolucionário, consiste em conduzir as massas 

trabalhadoras ao terreno eleitoral, o terreno onde nossos inimigos são fortes. Não é 

o mesmo combater uma guerrilha, uma greve ou uma mobilização,  que enganar o 

povo com a ilusão do voto. Eles estão mudando os métodos para frear o avanço da 

revolução. O plano imperialista consiste em desarmar o Exército Popular 

Sandinista, os movimentos em El Salvador e da Guatemala, e conduzir a revolução 

para o plano dos votos. Este é o mecanismo mediante o qual pretendem derrotar  a 
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 O artigo “Diez años después” de Carmem Carrasco é uma publicação do jornal Correo Internacional, uma 
organização de esquerda de orientação trotskista. O artigo tem por finalidade analisar os resultados 
econômicos e sociais da Revolução Sandinista dez anos depois do triunfo revolucionário.   
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revolução nicaraguense e centro-americana, depois de oito anos de guerra onde a 

Nicarágua está praticamente destruída, as massas trabalhadoras estão famintas e 

cansadas (MIRANDA, 1990, p. 52). 

 

Nesse mesmo pronunciamento, o líder do PRT levanta uma questão importante sobre os 

acordos entre o governo sandinista, os Estados Unidos e a Contrarrevolução: a questão 

soviética. A União Soviética apoiou as negociações de Paz na América Central numa ação 

conjunta com os Estados Unidos. Reuniões entre os dois países para tratarem do conflito 

centro-americano eram constantes desde Genebra em 1985, quando Ronaldo Reagan e 

Mikhail Gorbachev concordaram em conduzir o conflito armado na América Central, em 

especial na Nicarágua, mediando uma solução negociada. O cientista político costarriquenho 

Rodolfo Cerdas (1989) escreve o seguinte, reproduzindo, em partes, fala de um diplomata 

soviético: 

La politica soviética ha operado formalmente mediante el apoyo al Grupo de 

Contadora y al Plan de Paz de Esquipulas II. Pero tambien ha tenido una gestión 

mucho más directa, aunque muy discreta, a traves de las reuniones de consulta 

periódica que han sostenido personeros de la Cancillería soviética con 

representantes norteamericanos. Yuri Pavlov, Jefe del Primer Departamento 

Latinoamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS, recordo el 21 

de octubre de 1988, al cumplirse un ano de Esquipulas II, que siendo el uno de los 

"funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores que regularmente se reúnen con 

representantes norteamericanos para discutir los problemas de América Central", 

que esas reuniones "se hicieron posibles tras el encuentro entre M. Gorbachov y R. 

Reagan en Ginebra, en noviembre de 1985". Y que aunque "hemos acordado no 

revelar en detalle el contenido de las conversaciones", podia anticipar de qué se 

trataba: "en primer lugar para aclarar posturas y, en segundo, para ver como la 

URSS y los EE.UU. pueden colaborar con los esfuerzos por crear condiciones mas 

favorables para el arreglo pacífico del conflicto centroamericano (pp.15-16). 

 

O mesmo autor reproduz o pronunciamento do chanceler soviético Eduard Shevardnadze 

após acordo de Tela em 1989. As condições para o acordo que definiu o processo de 

agregação dos Contras à vida política no país e ao mesmo tempo assegurou sua participação 

no pleito eleitoral que foi realizado no ano seguinte foram condicionadas pelo apoio do 

governo soviético.   

existen fundamentos para suponer que nues tros contactos diplomáticos con los 

Estados Unidos de Norteamérica – los problemas de la regulación en America 

Central figuran permanentemente en la agenda de las negociaciones soviético-
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norteamericanas y también se examinaron recientemente en París en el encuentro 

con el Secretario de Estado James Baker –desempeñaron determinado papel en la 

creación de la atmosfera en la que se hizo posible el acuerdo de los cinco 

presidentes (Eduard Shevardnadze apud CERDAS, 1989, p. 16). 

 

Aliás, o partido PRT representava uma oposição efetiva à esquerda ao governo sandinista 

e negou a participar do Diálogo Nacional desde seu início, quando ele foi proposto em 1987, e 

teceu críticas ao processo de condução dos acordos de Paz subscritos pelo imperialismo com 

o apoio da URSS. Carmem Carrasco (1989) reproduziu a seguinte assertiva: “Como de 

costumbre, el Partido Revolucionario de los Trabajadores manifesto su posición de no 

participar en el Diálogo, porque „representa una trampa moral para la revolución y porque 

el diálogo político y de cese fuego son consecuencias directas de Esquipulas‟ acuerdos que 

consideraban en contra del proceso revolucionario” (p. 16). 

O problema da interpretação dos trotskistas é que eles abordam o processo como se os 

acordos de paz fossem uma simples ―escolha‖ do governo sandinista. Apesar de ser evidente 

que o governo tenha optado por determindadas ações políticas e econômicas, as condições 

estruturais internacionais nacionais constituíram um cenário em que o governo revolucionário 

mergulhou em uma crise econômica para a qual a solução, mantida a perspectiva 

revolucionária original, implicava em ceder ainda mais espaço para o desenvolvimento de 

relações capitalistas, que por sua vez estavam concatenadas com o sistema do capitalismo 

mundial, principalmente norte-americano.  

A aliança com a burguesia e portanto com o capital privado visava desde o início do 

governo revolucionário criar condições para a superação do atraso econômico da Nicarágua. 

Claramente, a FSLN buscou constituir uma hegemonia para que ela pudesse guiar todo o 

processo. No entanto, o aprofundamento da crise econômica e acirramento das disputas 

políticas ligadas também à intervenção norte-americana geraram uma situação em que as 

medidas econômicas e políticas visavam solucionar problemas de guerra. Desta forma, os 

acordos de paz objetivavam em primeiro lugar resolver os problemas imediatos suscitados 

pelo conflito.   

 A não estatização total da economia nicaraguense, isto é, a concessão de um espaço para 

a burguesia, visava implementar um processo de desenvolvimento econômico que pudesse 
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superar o atraso na economia sandinista à semelhança da NEP (Nova Política Econômica) na 

Rússia após o fim do Comunismo de Guerra, sobretudo após 1921
86

. A perspectiva da geração 

de divisas através dos impostos e também o incremento de um eventual dinamismo do 

mercado interno tornaria real a possibilidade de desenvolver a economia nicaraguense.  

Ao FSLN assumiu a burocracia de Estado e tornou possível o incremento do 

desenvolvimento capitalista dentro de uma lógica distributiva e não ―exclusivista‖ que 

predominou na ditadura da família Somoza. Neste sentido, o partido sandinista assumiu o 

papel de uma tecnoburocracia que operou no limiar de constituir um Estado capitalista 

moderno. Assim, após o triunfo revolucionário estabeleceu-se na Nicarágua não uma 

revolução socialista, ao contrário: o Estado sandinista continuou capitalista e constituiu uma 

burocracia que passou a atender primeiramente aos interesses ―globais‖ do capital e não de 

unidades ou de frações particulares do capital, como era feito durante a ditadura somozista. 

Desta maneira, o governo da FSLN demonstrou sua natureza capitalista, revelando uma 

autonomia relativa do Estado em relação às unidades particulares do próprio capital. A 

necessidade de acumulação capitalista impulsionou o governo a superar o jogo da 

concorrência e a conduzir a política econômica em seu conjunto, no que diz respeito à 

reprodução do capital.  
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 Acerca da adoção de uma política de acumulação de capital centrada no caráter privado e na economia de 
mercado na Rússia Revolucionária ver Walmir Barbosa (2007). Segundo este autor, a NEP “não se constituiu em 
uma política econômica prévia, sistematicamente concebida e deliberadamente adotada. Foi antes de tudo 
uma séria de medidas e iniciativas de urgência impostas pelas circunstâncias e produzidas em cadeia, como 
uma espécie de engrenagem de ‘restauro’ da economia de mercado. Todavia, encontrava-se impreganada 
pelas teorias de ‘capitalismo de Estado’ e da ‘acumulação socialista primitiva’, que também influenciariam os 
planos quinquenais. Segundo essas teorias, o atraso (e crise) das forças produtivas demandaria um capitalismo 
de Estado, isto é, uma economia de mercado sob forte controle e restrição estatal, de um lado, e, de outro, 
uma acumulação socialista primitiva que geraria o capital necessário para a aceleração da industrialização (e o 
avanço geral das forças produtivas), que deveria vir dos setores da economia em que as forças produtivas ainda 
eram tradicionais, como o artesanal e, especialmente, a agricultura camponesa. Compreende-se, assim, uma 
das ideias mestras da  NEP: permitir que os camponeses e artesãos desenvolvessem a produção, 
enriquecessem e fizessem economias, que seriam carreadas para o caixa do Estado por meio de impostos – os 
quais permitiriam o financiamento das instalações de grandes complexos industriais estatais e de infra-
estrutura do país –, ou diretamente para as grandes indústrias por meio das trocas que o setor industrial 
estabeleceria com o setor agrícola, favoráveis ao setor industrial devido ao maior valor agregado presente nas 
mercadorias por ele produzidas. [...] A NEP caracterizou-se por determinar o retorno à economia de mercado, 
mas não de forma clássica e plena. A grande propriedade (bancos e industrias) estatizada foi preservada, as 
poucas cooperativas rurais camponesas criadas foram mantidas e o controle e regulamentação estatal sobre a 
economia permaneceram, especialmente no setor estatizado” (pp. 75-76). 
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Deste ponto de vista, a burocracia estatal montada pela FSLN operou dentro de uma 

lógica de buscar satisfazer os interesses do capital em seu conjunto. É óbvio, contudo, que a 

distribuição da satisfação não ocorreu de maneira igualitária entre todos os agentes envolvidos 

no processo de reprodução e acumulação de capital; ela pendeu para as frações da classe 

dominante, isto é, que detêm maior cabedal econômico e político
87

.  

Nesse contexto de transformação da FSLN, a economia da Nicarágua estava em crise. 

Após o acordo de paz de Esquipulas II, na perspectiva de mudar a situação, o governo 

sandinista implementou diversas modificações conjunturais na economia como objetivo de 

reativar economicamente o país. O setor produtivo estava em decadência, a dívida externa era 

crescente, o PIB estava em recessão, os índices deexportação também se encontravam baixos 

e a balança comercial era desfavorável..  

 

 

3.2. A derrocada econômica da Revolução Sandinista  

 

O cenário econômico no início de 1988 era de crise generalizada. O PIB estava em 

decréscimo desde 1984, as exportações haviam diminuído significativamente, os salários reais 

estavam com valores reduzidos, tendo o valor mínimo desde o triunfo revolucionário e a 

inflação estava descontrolada, configurando um cenário de hiperinflação. O desemprego era 

crescente, o consumo havia diminuído substancialmente e a dívida externa era exorbitante 

para uma economia pequena e periférica. O projeto econômico sandinista estava, assim, em 

derrocada, mostrando-se um fracasso incontestável. Os níveis do setor agrícola, eleito pelos 

sandinistas para ser o propulsor do desenvolvimento, haviam ficado bem abaixo do projetado 

(Tabela 3.3). 

Em termos absolutos, no fim da década, a produção destinada à exportação declinou 

significativamente. O declínio da produção está associado ao decréscimo das exportações 
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 Acerca da relação entre a constituição de um sistema econômico na relação entre o Estado e o sistema do 
capital e o forjamento de uma tecnoburocracia ver o artigo “Capitalismo de estado, burguesia de estado e 
modo de produção tecnoburocrático” de Helena Hirata (1980, pp. 58-59). 
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globais nicaraguenses no final da década de 1980. Aliás, ao se comparar os indicadores, 

percebe-se que do ano do triunfo até 1989 ocorreu uma diminuição de aproximadamente 45% 

no valor total exportado, como pode ser verificado na tabela seguinte (Tabela 3.1). A partir 

de 1985, com exceção de 1989, o decréscimo é ainda maior. Ao final do Governo Sandinista o 

valor das exportações foi inferior ao de 1974 e nem mesmo o melhor ano das exportações 

sandinistas, exatamente o primeiro ano da Revolução, 1979, supera o montante máximo das 

exportações nicaraguenses durante a ditadura somozista que ocorreu no ano de 1978, cujo 

valor superou 646 milhões de dólares (BNC, 2009, p. 4). 

 Ao mesmo tempo em que as exportações declinaram, as importações aumentaram 

sistematicamente. Desta maneira, a balança comercial, com exceção do primeiro ano de 

governo, foi sempre desigual, produzindo um déficit crescente, o que contribuiu sobremaneira 

para o aumento astronômico do endividamento externo do governo da FSLN. Isso se deve ao 

fato de que boa parte dos empréstimos visava garantir a importação de bens intermediários, de 

consumo e de petróleo.  

Tabela 3.1 

As exportações e importações na Nicarágua: 1979-1989
88

. Em milhões de dólares. 

 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Exportações 566,5 445,1 509,3 408,2 452,0 413,0 304,9 247,8 272,8 232,6 310,8 

Importações  329,4 789,6 889,5 690,2 718,2 735,4 794,1 679,7 735,9 716,6 547,2 

Balança 

comercial 

260,4 -344,5 -380,2 -282,0 -266,2 -322,4 -489,2 -431,9 -463,1 -484,0 -236,4 

Fonte: elaborado a partir dos dados contidos em: BCN, 2009, p. 5. 

 

A diminuição no valor das exportações agrícolas, que diziam respeito ao maior e mais 

dinâmico setor da economia nicaraguense, tem dois fatores principais: primeiro, a diminuição 

do valor dos produtos agrícolas primários na década de 1980 no mercado mundial. No caso 

nicaraguense a redução foi em média de 7% (CONROY, 1990, p. 52). Em nível mundial, o 

decréscimo foi de aproximadamente 39% para os países periféricos (MARTINELLI & 

MARANGONI, 1994, p. 236). Em segundo lugar, a diminuição da produção agrícola 

destinada à exportação (ver tabela 3.3).  
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 No caso dos indicadores valorativos em relação às exportações e importações nicaraguenses durante o 
Governo Sandinista sempre são consideradas as exportações em regime FOB – custo do transporte pago pelo 
comprador – e as importações em regime CIF – custo do transporte pago pelo vendedor.  
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Desta maneira, a redução no valor dos produtos exportados não se justifica apenas 

pelo decréscimo do valor exportado pela dinâmica mundial do comércio de produtos 

agrícolas, mas também pela quantidade exportada que necessariamente, neste caso, perpassa 

pela questão da produção. Ora, a produção tem a ver fundamentalmente com a política 

produtiva sandinista, o que quer dizer, portanto, que a diminuição da produção é resultado da 

ação política sandinista, uma vez que nesse período, com exceção de 1988
89

, nenhum fator 

natural interferiu prejudicialmente na produção. A safra de 1988/89 evidentemente foi 

prejudicada devido aos danos causados pelo furação Joana de 1988, assim como o setor 

pesqueiro. A redução da produção destinada à exportação foi de aproximadamente 18% no 

decorrer da década de 1980 (CONROY, 1990, p. 52). 

A relação exportação/importação foi sempre desigual para o lado nicaraguense durante 

a referida década. As importações sempre tiveram maior valor agregado. A dependência que a 

Nicarágua manteve na importação de produtos de bens de capital, de produtos intermediários, 

do petróleo e até mesmo de produtos de consumo básico são as principais razões. A política 

de industrialização e mesmo de modernização da agricultura implicou a necessidade de 

aquisição no mercado estrangeiro de bens de capital e de bens intermediários que exigiram 

maior soma de divisas. Ao mesmo tempo em que ocorreu a implementaão de uma política 

voltada para industrialização, as exportações agrícolas e de derivados não aumentaram o 

suficiente para poder arcar com esses custos, gerando os desequilíbrios na balança comercial. 

A condição de país periférico dependente, não menos que uma ―periferia da periferia‖, 

constituiu essa situação. Neste sentido, a balança comercial desfavorável é da própria natureza 

da relação comercial que o país mantém no mercado internacional.  

 

Tabela 3.2 

Exportação por setor: 1979-1989. Em milhões de dólares. 

Setor  Agropecuário  Pesqueiro  Mineração Manufatura Total 

1979 313,8 22,2 7,2 223,3 566,5 

1980 215,4 27,3 34,2 168,2 445,1 

                                                           
89

 No dia 22 de outubro de 1988, a Costa Atlântica da Nicarágua sofreu com as devastações do Furacão Joana. 
Mais de 300 mil pessoas foram deslocadas de suas residências e cerca de duas dezenas de pessoas morreram. 
Os danos totais estimados foram de mais 840 milhões de dólares, incluindo produção, infraestrutura, moradias, 
danos sociais, etc. (CEPAL, 1988, p. 26). 
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1981 297,5 18,4 30,4 163,0 509,3 

1982 236,3 22,0 18,2 131,7 408,2 

1983 290,5 17,1 20,7 123,7 452,0 

1984 280,8 12,7 27,7 91,8 413,0 

1985 236,1 12,9 6,6 49,3 304,9 

1986 236,1 9,0 13,8 52,6 247,8 

1987 182,1 12,4 12,3 66,0 272,8 

1988 153,3 6,0 15,9 57,4 232,6 

1989 153,3 10,9 16,1 132,4 310,8 

Importação por setor: 1979-1989. Em milhões de dólares 

Setor  Bens de 

consumo 

Petróleo e 

derivados  

Bens 

intermediários  

Bens de capital  Total 

1979 93.5 75.7 138.1 52.9 329,4 

1980 243.0 174.1 340.1 130.0 789,6 

1981 221.3 178.7 352.6 228.2 889,5 

1982 142.3 178.7 269.0 185.5 690,2 

1983 152.8 147.8 282.0 224.4 718,2 

1984 131.2 145.4 310.6 238.9 735,4 

1985 162.0 164.5 315.1 250.7 794,1 

1986 119.6 129.3 291.6 223.2 679,7 

1987 119.6 125.2 336.1 241.6 735,9 

1988 147.2 120.9 271.4 265.7 716,6 

1989 107.8 94.5 212.8 199.9 547,2 
Fonte: elaborado a partir dos dados contidos em: BCN, 2009, p. 107. 

 

Diante desse cenário na relação exportação/importação, importa compreender a 

condução do Governo Sandinista no processo produtivo, sobretudo o setor agropecuário, o 

setor mais dinâmico da economia nicaraguense. Durante o processo revolucionário, a 

Nicarágua não conseguiu o mínimo de autonomia nem mesmo na produção de produtos 

básicos, o que fez com houvesse necessidade de importação para quase todos os segmentos 

econômicos: de produtos básicos passando por produtos intermediários e de bens de capital, e 

a dependência absoluta do mercado externo para aquisição de petróleo
90

.  
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 A importação de petróleo tornou-se um grande problema para o governo, sobretudo após 1987, quando a 
URSS, que fornecia cerca de 80% das mais de 750.000 toneladas que a Nicarágua consumia, reduziu para 
menos da metade o fornecimento. Isso forçou o governo a negociar com o México e com a Venezuela, que 
haviam cortado o fornecimento de petróleo para Nicarágua, obedecendo a pressões dos Estados Unidos desde 
1985. O corte de fornecimento por parte da URSS foi interpretado como uma ação política e não econômica, 
uma vez a quantidade  que fornecia para o país centro-americano representava apenas 0,019% da produção 
soviética. A razão foi a tentativa da burocracia soviética de se aproximar do governo norte-americano, o que 
implicava esfriar as relações entre os dois países, especialmente acerca da “região quente” que a América 
Central representava (CORREO INTERNACIONAL, 1990, p. 49). 
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 Tabela 3.3 

Produção agrícola destinada a exportação: 1979-1989. Em milhares. 

Safra Café ouro* Algodão ouro* Cana de açúcar ** Banana*** Gergelim* 

1975/76 1.068,2 2.396,8 2.910,4 3.329,0 85,8 

1976/77 1.230,0 2.557,0 2.749,6 6.044,0 75,0 

1977/78 1.200,0 2.673,2 2.734,1 8.412,6 100,7 

1978/79 1.415,0 2.466,2 2.948,4 8.896,0 126,0 

1979/80 1.224,0 474,1 2.383,8 6.476,2 181,9 

1980/81 1.248,9 1.646,5 2.577,8 6.386,0 206,5 

1981/82 1.328,0 1.387,4 3.062,5 8.000.0 160,0 

1982/83 1.568,0 1.753,6 2.984,6 7.378.6 111,0 

1983/84 982,0 1.881,1 3.208,4 6.723,8 234,0 

1984/85 1.115,0 1.505,0 2.926,1 6.714,3 223,9 

1985/86 900,0 1.016,0 3.075,1 7.438,1 72,0 

1986/87 942,0 1.006,9 2.358,8 5.305,0 92,5 

1987/88 834,5 775,1 1.932,6 6.250,0 82,9 

1988/89 944,5 567,1 1.925,0 4.990,0 71,9 
*Em Quintal. Medida equivalente a aproximadamente 45,3 kg. 

** Em tonelada curta ou norte-americana equivalente a aproximadamente 907,18 kg 

***Caixa de 42 libras = 19 kg 
Fonte: elaborado a partir dos dados contidos em: BCN, 2009, p. 27. 

 

Do ponto de vista do desenvolvimento capitalista escolhido pela Revolução e que teria 

como promotor primário a produção para exportações do setor agropecuário, o projeto logrou-

se fracassado. O processo produtivo agrícola durante a década de 1980 não superou nem o 

primeiro ano da Revolução. Nem mesmo o melhor ano da produção agrícola sandinista 

conseguiu superar em muito a produção da era Somozista. Vale mencionar, inclusive, que nos 

setores algodoeiro e bananeiro a produção do governo revolucionário jamais superou o 

montante produzido na safra 1973/74 de algodão, que foi de 3.173,9 mil quintales
91

, e de 

banana na safra 1978/79, que foi de 8.986 caixas. No setor cafeeiro a produção sandinista 

superou a produção da década de 1970 uma única vez: 1.568, em 1982/83, contra 1.415 

quintales de 1978/79. A produção de gergelim obteve um salto quantitativo nos primeiros 

anos da revolução, mas declinou substancialmente a partir da safra 1985/86 e no último ciclo 

do governo revolucionário havia declinado para números inferiores aos da metade da década 

de 1970 (BCN, 2009, p. 27). 

 Cabe salientar, no entanto, que o declínio maior das exportações agrícolas a partir de 

1985 esteve relacionado também à estratégia do governo de aumentar a produção de grãos 

para o abastecimento do mercado interno com a intensificação das atividades da 
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 O quintal é uma medida de peso que equivale a aproximadamente 1=45,3 quilogramas. 
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Contrarrevolução entre 1985 e 1987; ―uma estratégia de sobrevivência em tempos de guerra‖ 

de acordo com o discurso sandinista (CONROY, 1990, p. 50). De qualquer maneira, a opção 

não se configurou de toda satisfatória, pois apenas milho e o sorgo tiveram um aumento 

considerável, como pode ser verificado na tabela 3.4. Aliás, alguns produtos como o arroz e o 

feijão tiveram sua produção minguada ou estagnada. Então, a opção por aumentar a produção 

para abastecer o mercado interno não teve implicação satisfatória para explicar a redução das 

exportações, pois ocorreu diminuição da produção em geral.  

 

Tabela 3.4 

Produção de grãos básicos 1979-1989. Em milhares*. 

Safra Arroz ouro Feijão vermelho Milho  Sorgo 

1979/80 816 862,5 375,0 1.350,0 

1980/81 1.352,0 845,7 4.281,2 2.100,0 

1981/82 1.736,0 1.205,0 4.361,9 1.780,0 

1982/83 2.101,0 1.100,0 3.918,0 1.153,4 

1983/84 2.172,7 1.261,6 4.810,6 2.104,8 

1984/85 1.866,6 1.287,0 4.679,1 2.467,5 

1985/86 1.889,5 1.007,0 4.241,6 3.245,8 

1986/87 1.724,5 1.290,0 4.703,6 3.769,2 

1987/88 1.523,6 830,4 4.850,0 2.780,8 

1988/89 1.402,0 1.332,8 4.910,0 2.780,8 
*Em Quintal. Medida equivalente a aproximadamente 45,3 quilogramas. 

Fonte: elaborado a partir dos dados contidos em: BCN, 2009, p. 30 

   

Assim, nem a produção destinada à exportaçãonem a produção destinada a abastecer o 

mercado interno tiveram o crescimento projetado. O fracasso sandinista na condução da 

economia agrícola fica ainda mais patente ao se comparar as áreas cultivadas e a rentabilidade 

por área produzida durante o processo revolucionário. Ocorreu uma diminuição das áreas 

cultivadas, configurando como ineficiente o projeto de governo de controlar a produção ou o 

setor produtivo agrário. Ora, a justificativa para o controle do governo sobre a produção 

estava substancialmente atrelada também à perspectiva de otimizar e potencializar a produção 

de grãos, tanto os destinados a abastecer o mercado interno como os com destino à 

exportação. Em outras palavras, o processo paulatino de diminuição das áreas cultivadas (ver 

tabela 3.5) denota uma debilidade no projeto sandinista de constituir uma economia mista 

com o aporte fundamental de o Estado dirigir e ditar os ritmos da produção e do comércio. 

Essa assertiva parece a priori uma visão unilateral do processo, pois se considerarmos que 
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não há mercado, evidentemente a produção tende a cair. Todavia, não diminuíram apenas as 

áreas produtivas destinadas à exportação, mas também as áreas de produção destinadas a 

abastecer o mercado interno. Ora, se o mercado interno carece de aumento da produção, pois 

em determinados momentos sofreu com problemas de falta abastecimento de grãos básicos, 

configurando, portanto, situação de escassez, a conclusão que nos parece mais correta é da 

ineficiência da produção (VILAS, 1990, p. 136). 

Além disso, em finais da década de 1980 ocorreu um processo de desabastecimento 

que provocou uma situação de fome em Nicarágua. A ineficiência da produção, somada à 

crise econômica, os índces inflacionários exorbitantes e o fim dos subsídios em 1988 (como 

veremos a seguir) resultaram em situação de escassez de produtos básicos da cesta básica, o 

que causou tal situação (Rev. Envío, nº 85, julho/1988). 

 

Tabela 3.5 

Relação entre área/produtividade para exportação 1979-1989. 

Safra Café ouro Algodão ouro Cana de açúcar  Banana Gergelim 

 AC RM  AC RM  AC RM*  AC RM**  AC RM  

1975/76 120,0 8,9 204,4 11,7 58,7 49,6 3,3 974,6 6,5 10,5 

1976/77 120,0 10,3 283,0 9,0 59,6 46,1 3,3 1.831,5 8,3 9,0 

1977/78 120,2 10,0 303,4 8,8 57,4 47,6 3,5 2.403,6 8,6 11,7 

1978/79 135,0 10,5 248,2 9,9 53,1 55,5 3,5 2.567,4 9,0 14,0 

1979/80 140,0 8,7 54,6 8,7 53,1 44,9 3,6 1.798,9 20.2 9,0 

1980/81 134,7 9,3 137,5 12,2 59,3 43,5 4,2 1.520,5 33,0 6,3 

1981/82 140,0 9,5 132,7 10,5 64,5 47,5 3,9 2.051,3 20,5 7,8 

1982/83 142,5 11,0 129,1 13,6 68,0 43,9 3,8 1.941,7 14,0 7,9 

1983/84 138,0 7,1 166,1 11,3 65,0 49,4 3,8 1.769,4 22,0 10,7 

1984/85 131,4 8,5 164,3 9,2 66,9 43,7 3,8 1.766,9 22,0 10,2 

1985/86 133,5 6,7 123,3 8,2 66,4 46,3 3,8 1.957,4 11,4 6,3 

1986/87 110,1 8,6 84,9 11,9 51,7 45,6 3,8 1.396,1 11,9 7,8 

1987/88 103,0 8,1 86,0 9,0 49,5 39,0 4,5 1.388,9 12,7 6,5 

1988/89 101,1 9,3 57,6 9,8 46,4 41,5 3,2 1.559,4 13,8 5,2 
AC: Área cultivada (em milhares de manzanas). 

RM: rendimento por área cultivada: Quintales por manzana. 
* Em tonelada curta ou norte-americana equivalente a aproximadamente 907,18 kg.  

**Em caixas de 42 libras = 19 kg. 

Fonte: elaborado a partir dos dados contidos em: BCN, 2009, p. 27. 

 

No caso do café, ocorreu uma diminuição da área produzida se compararmos o 

primeiro biênio da gestão sandinista com o último. Não apenas nessa comparação as cifras de 

1989 são menores; são inferiores também as três últimas safras antes do triunfo revolucionário 
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em aproximadamente 20%. Se considerarmos o efeito comparativo apenas a partir de 

1985/86, a redução em termos percentuais é ainda maior. A redução ocorreu tanto em relação 

ao espaço físico cultivado como também em relação ao aspecto da eficiência produtiva. 

Características semelhantes podem ser notadas acerca da produção de algodão. No entanto, 

neste caso a redução da área de produção é astronômica, se a compararmos com a área 

cultivada nos três últimos anos que precederam o 19 de julho de 1979. De 303,4 mil 

manzanas no biênio 1977/78, que foi o de maior expressão da década de 1970, para apenas 

57,6 em 1988/89. A área de produção, portanto, foi reduzida a 1/6 de seu tamanho original. A 

melhor safra durante a gestão sandinista, 1983/84 correspondeu a pouco mais da metade da 

sua homônima da era somozista. A eficiência produtiva também não avança em relação ao 

algodão. 

A cultura de cana-de-açúcar tem predicados análogos às duas atividades agrícolas 

mencionadas acima. Ocorreu redução da área de cultivo a partir da safra 1985/86 depois de ter 

acontecido um exíguo aumento após 1979/80. Mesmo tendo havido um acréscimo das áreas 

cultivadas nos primeiros anos da revolução, em 1988/89 a área de cultivo era bem inferior ao 

último ano antes da revolução triunfar. Além da área, reduziu-se igualmente a eficiência 

produtiva. Processo semelhante ocorreu com cultivo do gergelim.  

Ainda em relação à eficiência produtiva, Richard Stahler-Sholk (1990) apresenta 

dados dos biênios 1987/1988 e 1988/1989 por tipo de propriedade: nas pequenas e médias 

propriedades individuais ou filiadas a CCS (Cooperativas de Crédito e Serviços) – menos de 

50 manzanas – o rendimento quintales/manzana foi em média de 8,4 no primeiro biênio e de 

9,45 no segundo. Já nas cooperativas filiadas a CAS (Cooperativas Agrárias Sandinistas) o 

rendimento foi de 16,0 e de 12,2 nos mesmos períodos. Nas grandes propriedades – com mais 

de 100 manzanas – o rendimento foi de 14,4 e de 22,4, enquanto nas APP foi de 17,9 e 20,2, 

respectivamente (p.110).  

Esses dados demonstram uma enorme disparidade no que diz respeito à eficiência da 

capacidade produtiva que está diretamente ligada ao uso de tecnologia, que por sua vez 

perpassa pela disposição de investimento. Portanto, onde o investimento é maior a eficácia da 
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produtividade também o é.  As pequenas propriedades carecem de divisas para este fim, 

enquanto as grandes propriedades, as APP e as CAS, não padecem de igual modo.  

A oposição burguesa através da COSEP emitiu um comunicado em julho de 1988 

criticando o governo sandinista pelo fracasso em seu projeto. Para essa entidade que 

representava a classe burguesa, o sandinismo não havia apenas fracassado no projeto de 

empreender o desenvolvimento da Nicarágua através da criação de uma economia agrária 

exportadora, mas também no que dizia respeito à produção de agropecuária destinada ao 

consumo interno. ―Nuestra producción ha sido primordialmente agropecuaria y Nicaragua se 

caracterizaba por ser el granero de Centroamérica, pero ahora no producimos ni lo 

suficiente para el autoconsumo y comemos gracias sólo a la caridad mundial” (COSEP, 

1988, p. 01). 

Nesse comunicado, a entidade compara as cifras produtivas e econômicas antes e após 

o triunfo para demonstrar o fracasso da política econômica do governo da Frente Sandinista. 

Compare-se tanto o aspecto produtivo como a capacidade de exportação da economia 

sandinista. Neste sentido, o método é tentar mostrar que a política sandinista que cerceou a 

livre circulação de mercadorias e empreendeu uma política econômica sem a direção da 

COSEP, isto é, sem que a organização pudesse participar efetivamente dos rumos da 

economia, resultou-se fracassada. 

A perspectiva da entidade no que diz respeito ao fracasso econômico, da ótica do 

desenvolvimento capitalista, demonstra que a organização buscava asseverar que o fracasso 

da economia estava diretamente ligado à maneira como o Governo Sandinista a conduziu. 

Evidentemente, os dados demonstram que do ponto de vista da eficiência produtiva e do 

desenvolvimento via exportação agrícola o projeto sandinista para agricultura mostrou-se um 

insucesso. Sem dúvida, os fatores deste fracasso estavam relacionados à política econômica 

do governo, mas outros fatores também contribuíram para tal: há fatores específicos e 

particulares que podem influenciar na produção agrícola – questões naturais (climáticas, como 

o furação Joana, mencionado anteriormente) e fatores exógenos. No entanto, no caso 

Nicaraguense apenas o último deve ser considerado para uma explicação global. Mesmo 
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assim, ele não é o fator preponderante, ainda que seja importante para a explicação da 

ineficiência do projeto sandinista.  

A análise dessa ineficiência produtiva deve ser feita, também e sobretudo a partir da 

disputa política entre o governo e a burguesia. Grande parte da burguesia passou a boicotar a 

produção e a não investir no processo produtivo desde a crise da Unidade Nacional, e 

intensificou esse processo com o aumento dos conflitos armados a partir da segunda metade 

da década de 1980. Mas a dimuição também está atrelada, como demonstraremos logo abaixo, 

à política sandinista que concentrou grande parte de seu esforço econômico para financiar 

pequenos e médios produtores privados filiados à UNAG
92

. O problema é que significativa 

parcela desses proprietários rurais abandonaram o apoio ao governo e também suas 

propriedades e se tornaram membros da Contrarrevolução.  Não existem dados precisos sobre 

essa conjuntura, mas sabe-se que o número de abandonos de propriedades a partir da 

intensificação da guerra foi significativo. Isso obviamente colaborou para a diminuição da 

produção agrícola.   

O problema, contudo, reside no seguinte fato: a escolha sandinista de conduzir a 

economia mediante o conceito de economia mista em que assegurou um espaço para o ganho 

burguês produziu uma contradição permanente, pois ora o problema é o grande produtor 

privado, no início do processo revolucionário, ora é o médio e o pequeno produtor de mesma 

característica. Os dados expostos por Eduardo Baumeister (1998, p. 154), que apresentaremos 

logo a seguir, demonstram que os centros produtivos mais eficientes estavam na mão da 

classe burguesa, isto é, da iniciativa privada – principalmente de pequenos e médios 

produtores ligados à UNAG – ou de cooperativas, sobre cujo processo produtivo o governo 

não tinha controle absoluto. Em outras palavras, o processo de construção da economia mista 

sandinista favoreceu o ganho capitalista privado. Deste modo, a estatização sandinista se 

mostrou ineficiente no seu escopo de ser lastro da economia, haja vista que o capital privado 

                                                           
92

 A UNAG (União Nacional de Agricultores e Pecuaristas) teve sua relação com a estrutura estatal ou 
governamental modificada ao longo do período revolucionário. Antes uma agremiação que funcionou sob a 
tutela do governo, a partir de determinado momento passou a assumir uma autonomia em relação às políticas 
agrárias sandinistas. Segundo MARTÍ i PUIG (1997) “La UNAG se distinguió del resto de organizaciones 
administrativas y políticas sandinistas por su postura beligerante en aras de preservar cierta autonomía del 
movimiento cooperativo y de defender los intereses de los colectivos campesinos. De esta manera, con el paso 
del tiempo, esta organización fue adquiriendo una personalidad propia que, muchas veces, le supuso 
enfrentamientos con la administración” (p. 70). 
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continuou com força suficiente pra conseguir interferir nos rumos econômicos, o que acabou 

por catapultar a crise econômica que se abateu sobre a Nicarágua.  

Nesse sentido, a opção do governo sandinista por não aumentar o processo de 

estatização da economia a partir de 1985, ampliando sua base de controle e com isso 

minorando o poder econômico do setor privado, permitiu que a burguesia coligada com os 

Estados Unidos conseguisse utilizar de todas as formas a sua arma mais poderosa, o poder 

econômico, para estrangular a economia nicaraguense. A partir desse período ocorreu um 

fortalecimento político da oposição burguesa ao governo revolucionário. Houve, portanto, a 

constituição de uma consciência burguesa enquanto classe. Neste sentido, a perspectiva de 

que seria capaz de constituir uma sociedade burguesa ou uma revolução burguesa dirigida 

pelos sandinistas mostrou-se impossível ou débil. Sendo assim, o intento da burguesia é tomar 

o Estado para si e ser dona do poder político para efetuar um processo de modernização ao 

seu modo.  

A aliança dessa burguesia com os Estados Unidos visava exatamente isso: constituir 

um processo de modernização que concatenasse a Nicarágua ao jogo global do sistema 

capitalista.O governo sandinista se tratava de um um entrave, apesar de ter sido fundamental 

para a desagregação da ditadura que havia se tornado um  empecilho para a adesão dessa 

burguesia modernizante ao sistema-mundo globalizado e por isso foi posta em prática a 

estratégia de estrangular economicamente o governo a partir de 1985, tática que logrou-se 

bem sucedida.  

Para Willian I. Robinson (1997), a Revolução Sandinista significou apenas uma etapa 

do processo de modernização, isto é, da entrada da Nicarágua no sistema globalizado do 

capitalismo. A esse respeito ele escreve:  

Los vínculos entre las presiones estructurales relacionadas a la globalizacíon y 

câmbios en las variables internas económicas, sociales, políticas y otras, en la 

Nicaragua de los 1960 a los 1990, son complejos y diversos. Aparte de los factores 

de comportamiento [...] el contexto global que Nicaragua enfrentaba en la década 

de 1980 empujó al gobierno revolucionario hacia alianzas de clases con fracciones 

capitalistas modernizantes que habían surgido en la década de los sesentas y 

setentas. Estas fracciones, perfectamente distinguibles de los capitalistas 

Somocistas compinches, se mantuvieron ligadas al mercado capitalista mundial 

durante el período sandinista, sustituyendo cada vez más, al estado como el 

intermediario principal entre Nicaragua y esos mercados, y desarrollaron vínculos 

con las emergentes fracciones transnacionales dirigidas por los Estados Unidos. 
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Actuaron como puntos de acceso para la penetración transnacional de los Estados 

Unidos, incluyendo una capacidad estructural para imponer políticas sobre el 

estado sandinista, tales como la agroindustria privada y subsidios industriales, todo 

lo cual minaba las clases que constituían la base social de la revolución y 

reorientaba el poder interno alejándolo de estas clases y orientándolo hacia una 

elite en proceso de reconstituición (ROBINSON, 1997, p. 206). 

 

A partir dessa visão, o processo revolucionário caracterizado pela aliança entre a 

FSLN e a burguesia modernizante (ou patriótica para utilizar a terminologia da linguagem 

sandinista), era apenas um aspecto funcional e pragmático com escopo de modernizar e 

integrar a Nicarágua à nova realidade do sistema capitalista.  

De qualquer maneira, e a despeito de questões teóricas, é que o processo de 

investimento ficou a cargo do Estado que despenderá grandes somas de dinheiro. A tabela a 

seguir apresenta dados em que é possível perceber que em termos percentuais o investimento 

no setor agrário foi crescente durante o governo revolucionário. Em outras palavras, a riqueza 

produzida pelo setor agrícola e o investimento feito no próprio seguimento econômico teve 

um ritmo ascendente a partir de 1981. Só ocorreu uma diminuição -  brusca, inclusive - no ano 

de 1988, e ainda maior em 1989. Percebe-se também que a riqueza teve um salto exorbitante 

após 1986, quando a economia e a própria produção agrícola estavam em ritmo decrescente. 

Nota-se, portanto, que inversamente ao processo de declínio econômico ocorreu um aumento 

no investimento do setor agrário sandinista por parte do Estado. Essa contradição tem sua 

expressão explicativa no caráter do maior recebedor de investimento em termos 

proporcionais: o setor privado. 

Tabela 3.6 

Investimento no setor agrícola em relação ao PIB do próprio setor 

Ano Investimento % 

1980 26,5 

1981 22,8 

1982 23,4 

1983 29,1 

1984 37,9 

1985 36,1 

1986 58,0 

1987 59,6 

1988 26,9 

1989 12,3 
Fonte: BAUMEISTER, 1998, p. 215.   
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Por volta de 1981, vale relembrar, o governo detinha controle direto apenas sobre as 

APP, que somadas com as áreas reformadas representavam cerca de 20% das terras 

cultiváveis da Nicarágua. Em 1987, as APP eram cerca de 13% do total das propriedades 

cultivadas; as áreas que haviam sido reformadas e que pertenciam às Cooperativas Agrárias 

Sandinistas (CAS), às Cooperativas de Crédito e Serviços (CCS), aos Coletivos de Trabalho 

(CT) e a individuais representavam 15,7%; e as propriedades privadas com mais de 500 

manzanas, cerca de 9,5% do total. Ainda acerca do setor agrário, se forem consideradas as 

APP, as cooperativas e as áreas individuais, todas incluídas na reforma agrária, o total seria de 

pouco mais de 38% das terras cultiváveis. Os outros mais 61%, aproximadamente, estavam 

concentrados nas mãos de grandes, pequenos e médios produtores privados. No geral, o 

governo detinha pouco menos de 40% do controle sobre a economia, enquanto mais de 60% 

permanecia nas mãos do setor privado, principalmente de produtores ligados à UNAG 

(BAUMEISTER, 1988, p. 157).  

A política reformista sandinista, com a promulgação da nova lei de reforma agrária em 

janeiro de 1986, reduziu em 34% as áreas de controle direto do Estado. Desta maneira, do 

final de 1987 até o início de 1988, a extensão total da APP foi reduzida para pouco mais de 

um milhão de manzanas, contra mais de 1,6 milhão de 1983, quando a APP teve sua extensão 

máxima (BAUMEISTER, 1988, p. 158 ).  

Eduardo Baumeister (1988) argumenta que a reforma de 1986, ao invés de aumentar o 

controle do Estado sobre a propriedade da terra, foi responsável por diminuí-lo. Como a nova 

reforma pouco ampliou as áreas confiscadas, o processo de concessão de terras ocorreu 

através das propriedades que já haviam sido apossadas. A maior fatia das concessões de 

títulos individuais e para as cooperativas adveio das APP que foram desmembradas. Destarte, 

a nova lei consignou um aumento de proprietários individuais e das cooperativas a partir da 

doação dessas novas terras. Em suma, a lei de 1986 beneficiou os médios e pequenos 

produtores com menos de 500 manzanas. A lei não os afetou no processo de expropriação e 

aumentou o número de pequenos produtores privados.  

En síntesis, el área reformada representa un 29 por ciento de la superficie en fincas, 

notándose una disminución importante del APP en favor del sector campesino. En 

el período de la nueva ley de reforma agraria (dictada en enero de 1986), que 

eliminó los estratos no afectables, se observa que los sectores de menos de 500 
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manzanas aportaron un porcentaje muy bajo del fondo de tierras. Mientras que el 

área estatal (APP) aportó el 53 por ciento de la tierra, y los grandes productores el 

39 por ciento, las propiedades de menos de 500 manzanas sólo aportaron el 8 por 

ciento de la tierra afectada, indicando la escasa aplicación de las posibilidades de 

la nueva ley de reforma agraria. Esto refleja las consideraciones sociopolíticas 

tenidas en cuenta en la aplicación de esta "segunda" reforma agraria para no 

afectar a sectores de medianos productores. El total de la tierra incorporada a la 

reforma agraria alcanzaba a fines de 1987 a 2.344 miles de manzanas, de las cuales 

1.076 miles (46%) corresponden a las fincas estatales, y el resto, 1.268 están en 

manos de las cooperativas y los campesinos individuales beneficiados por la 

reforma. Es interesante observar que la aplicación de las leyes de reforma agraria 

ha acumulado cerca de 480.000 manzanas, o sea, el 20 por ciento del área 

reformada. De este modo, el fondo de tierras sigue compuesto básicamente por las 

tierras tomadas al somocismo (70 por ciento del total). El 10 por ciento restante 

comprende compras, donaciones, tierras nacionales, entre otras de menor magnitud 

(1988, p. 159). 

 

A Reforma Agrária Sandinista, iniciada com a tomada das propriedades de Somoza e 

de seus aliados diretos, passando pela lei de 1981 e com a ampliação da nova lei de 1986, 

reduziu consideraelmente o papel dos grandes produtores do setor tradicional que formatava a 

agropecuária durante a era somozista.  Entre 1981 e 1987, a participação desse segmento na 

produção agrícola diminuiu de 27% para 17% no volume total da produção agrária. Mas essa 

redução também tem outra razão, afora o processo operado pelo Estado com sua política 

reformista: a crise da Unidade Nacional a partir de 1980, somada à lei de Reforma Agrária, 

entre outros aspectos, seguindo a orientação norte-americana, impele o abandono por parte de 

diversos grandes produtores que se aliaram à Contrarrevolução e portanto abdicam do 

processo de produção para não se submeterem à política agrária sandinista (BAUMEISTER, 

1998, p. 238)
93

.  

                                                           
93

 O triunfo da revolução tendo a FSLN, partido com espectro de esquerda, como maior força significou para os 
grandes produtores capitalistas nicaraguenses um dilema, pois a revolução poderia pôr em xeque sua própria 
existência como classe. Por um lado, integrar-se à revolução poderia significar o fim de seu privilégio enquanto 
maior beneficiária dos estratos sociais, visto que havia o risco de a revolução se radicalizar, ou mesmo de ser 
engolida pelo agigantamento do Estado. Por outro lado, rejeitar o projeto sandinista de economia mista era o 
risco maior de aniquilação, uma vez que era esse o discurso sandinista. Segundo Eduardo Baumeister (1998), a 
aproximação de boa parte dessa burguesia à Contrarrevolução, que era coligada com os interesses dos Estados 
Unidos, era a opção mais viável em termos de sobrevivência enquanto classe. Todavia, essa opção também 
implicava lidar com contradições importantes.  Escreve ele: “El dilema de coexistir con um gobierno de 
izquierda con políticas de ‘amenaza’ y de ‘unidad nacional’ al mismo tempo y sumarse a la contrarrevolución no 
era fácil. En primer lugar, porque el incremento de la guerra y las possibilidades de intervención norteamericana 
podrían destruir a todo el pais, incluyendo sus propriedades. En segundo lugar, enfrentarse abiertamente al 
régimen sandinista con el espectro de un exilio difícil, tanto porque individualmente no tenian tanto capital para 
instalarse como empresarios en el extranjero, como porque Estados Unidos en los ochenta no era la misma de 
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Ao mesmo tempo em que a participação do grande produtor diminuiu,  aumentou a 

dos médios e pequenos proprietários na produção agrícola e por conseguinte na economia 

nicaraguense. Desta maneira, apenas o tipo de propriedade mudou. mas a sua natureza 

continuou a mesma, isto é, privada. Em 1987, as propriedades sob o regime da APP, portanto 

debaixo da administração direta do Estado, respondiam por cerca de 22% da produção 

agrícola total, os grandes produtores por 17% e os médios produtores por 14%, enquanto as 

cooperativas e os pequenos proprietários totalizavam em torno de 47% (BAUMEISTER, 

1988, p. 164).  

Não tivemos acesso aos números da produção por categoria de propriedade a partir de 

1988. No entanto, as modificações no caráter da posse da propriedade, como podem se 

verificado na tabela a seguir (Tabela 3.7), permite-nos intuir que as participações tanto do 

setor estatal quanto das cooperativas diminuíram significativamente enquanto a do setor 

privado aumentou.  

Nota-se também que ocorreu um aumento significativo, a partir de 1987, de 

concessões de títulos individuais de propriedade, cujos números são notórios em 1988. O 

objetivo é diminuir o apoio campesino à Contrarrevolução, o que surtirá efeito, pois haverá 

um enfraquecimento dos Contras. Em 1990, durante o pleito eleitoral, após a derrota e antes 

da entrega do governo aos vencedores, milhares de campesinos foram beneficiados com os 

títulos de propriedades. Agora, diferentemente do que ocorria antes, elas poderiam ser 

vendidas ou herdadas (RAMÍREZ, 1990, p. 278).  

Tabela 3.7 

Distribuição da posse da terra dentro do setor reformado 

Ano Setor estatal Cooperativas  Individual  Total  

1979-1980 1.100 65 Nc* 1.166 

1981-1982 1.278 199 Nc  1.477 

1983 1.390 493 Nc  1.883 

1986 1.088 1.157 Nc 2.245 

1988 948 1.116 210 2.274 

Abril de 1990 724 895 425 2.044 
Nc*. Não consta. 

Fonte: BAUMEISTER, 1998, p. 185. 

 

                                                                                                                                                                                     
los sesenta cuandoo el exilio cubano se instaló en el Sur de Estados Unidos, en el médio de un grande apoyo 
gubernamental y de una economía florecientes que ofrecía empleo estudio, etc.” (pp. 238-239). 
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A transformação pensada pelo Governo Sandinista para a inserção da economia 

nicaraguense no cenário internacional capitalista mostrou-se extremamente difícil. Em um 

panorama revolucionário de economia mista, como é o caso nicaraguense, em que há a 

necessidade de atender demandas sociais e ao mesmo tempo garantir o ganho capitalista, o 

processo é ainda mais complexo. O caráter de economia dependente por si a torna submissa e 

sem capacidade minimamente autonôma de transformação. Sofrendo um embargo econômico 

e tendo que direcionar grande parte das divisas geradas internamente ou de origem externa 

mediante empréstimos ou exportações constitui um cenário de horror para a economia 

sandinista. O resultado não poderia ser outro que não a derrocada econômica do ponto de 

vista da produção, do crescimento econômico e da distribuição de riqueza. Em termos 

absolutos, em nível macroeconômico, o PIB (Produto Interno Bruto) decresce de mais de US$ 

2 bilhões de dólares em 1980 para pouco mais de US$ 1 bilhão em 1989 (BCN, 2009, p. 5). 

Tabela 3.8 

Indicadores macroeconômicos 1985-1989 
Ano Cresc. PIB % PIB 

1977=100 
PIB per capita 

1977=100 
Consumo 

privado per 

capita 

Salários reais* 

1985=100 

Inflação % 

1985 -4,1 73,1 56,9 49,3 100 219,5 

1986 -1,0 72,4 54,3 45,3 101,4 747,4 

1987 -0,7 71,9 52,1 42,9 73,9 1.347, 

1988 -10,9 64,0 44,9 33,8 50,5 33.547,9 

1989 -3,7 61,6 41,8 41,7 33,3 1.689,1 
Fonte: Elaborado a partir de: Ocampo, 1991, p. 84; BNC, 2009, p. 5 
*Com deflator. 

 

O decréscimo do PIB é reflexo da crise econômica generalizada na Nicarágua. O saldo 

negativo do PIB de quase 11% em 1988 sintetiza a situação e se equipara ao poder econômico 

da década de 1960. Aliás, em termos de renda per capita, o valor de 1989 era inferior ao PIB 

de 20 anos antes do triunfo revolucionário (BCN, 2009, p. 05). Esse mesmo indicador deixa 

claro que no último ano de Governo Sandinista o poder de compra real, em média, 

representava apenas 41% se comparado com 1977, ou seja, dois anos antes daRevolução. O 

rebaixamento do poder de compra e de renda per capita tem dois bastiões fundamentais: a 

recessão econômica e a inflação galopante que em 1988 assume características de 

hiperinflação com aumento de mais de 33.000%. 
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 A partir de 1985, não ocorreu nem mesmo uma ligeira melhora nos indicadores 

globais e macroeconômicos na Nicarágua; ao contrário, o processo é de defasagem 

permanente. Para efeito de comparação, a Nicarágua possuía os piores indicadores 

econômicos referentes ao PIB e à renda per capita da América Central (FLACSO, 2002). 

As razões da crise econômica são diversas, inclusive estruturais, como acabamos de 

demonstrar. Acerca dos desequilíbrios macroeconômicos, em termos conjunturais, o mais 

premente, entretanto, é o maciço investimento destinado à defesa nacional que corroeu 

substancialmente o orçamento estatal. As ações da Contrarrevolução exigiram que o Governo 

Sandinista direcionasse grande parte de sua capacidade econômica e produtiva para a guerra. 

O confronto consumiu aproximadamente 9,1 bilhões de dólares no período entre 1980 e 1988 

da economia sandinista (INEC, 1989, p. 58). As duas  tabelas a seguir apresentam dados 

estimados pelo governo sobre os danos econômicos provocados pela guerra.  

Tabela 3.9 

Danos econômicos da guerra. Em milhões de dólares
94

 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Total  

7,7 81,3 297,3 1.112,2 1.426,8 1.479,0 1.675,1 1.825,8 1.182,5 9.087,7 
Fonte: INEC, 1989, p. 58. 

 

Nesses dados estão inclusos danos materiais diretos causados por ataques à 

infraestrutura e às áreas produtivas, tanto rurais como urbanas,.bem como danos financeiros 

resultantes das restrições financeiras e do embargo comercial norte-americano que estava 

parcialmente em vigor deste de 1983 e total a partir de 1985.  

Além dos dados materiais diretos e dessas restrições financeiras, a guerra também 

produziu perdas significativas no PIB nicaraguense, pois esse processo provocou retração na 

própria produção, na circulação de mercadoria e perdas do setor financeiro, uma vez que 

restringiu os empréstimos e os encareceu. Nos dois casos, os valores das perdas são 

ascendentes, tendo reduzido apenas em 1988, quando o Acordo de Paz de Sapoá já havia sido 

assinado.  

                                                           
94

 Os dados sobre os custos da guerra apresentados pelo INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 
1989, são estimados. Além dos danos materiais diretos são levados em consideração também as perdas 
estimadas da produção, do comércio além das relativas as restrições financeiras e dos danos sociais. No total o 
governo estimou as perdas em 17.845,9 milhões de dólares (INEC, 1989, p. 58).    
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Tabela 3.10 

Efeitos adicionais no PIB provocados pela guerra. Em milhões de dólares 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Total  

3,6 42,3 160,2 485,6 638,9 687,9 810,5 813,4 412,9 9.087,7 
Fonte: INEC, 1989, p. 58. 

 

Os dados demonstram que os custos da guerra produziram um efeito danoso na 

economia nicaraguense. Estima-se que 30% do PIB nicaraguense, em média, foi destinado 

para a defesa nacional a partir de 1987, o que representava para o referido ano cerca de 62% 

do orçamento governamental (CONROY, 1991, p. 55).  

A necessidade de aumentar os efetivos do Exército para combater a Contrarrevolução 

foi outro grande problema enfrentado pelo governo sandinista. . Entre 1983 e 1988, o número 

de combatentes regulares do EPS (Exército Popular Sandinista) dobrou de 40 para 80 mil 

soldados, além de mais cerca de 50 mil combatentes não regulares, havendo, assim, 

aproximadamente 130 mil pessoas envolvidas diretamente no conflito. Esse número equivale 

a cerca de 25% da população economicamente ativa. Para uma dimensão mais ilustrativa da 

importância dessas cifras, basta compará-las com a quantidade funcionários públicos na 

Nicarágua em 1989, que era de 95 mil pessoas (KRUIJT, 2011, p. 73). 

É evidente que a guerra teve um peso enorme no processo de desencadeamento da 

crise econômica, tendo em vista que os esforços econômicos foram majoritariamente 

destinados à defesa. A guerra propriamente dita destruiu infraestrutura, plantações, casas, e 

exigiu que grande parte da força de trabalho fosse canalizada para a composição do Exército 

Popular Sandinista.  

O que é visível neste cenário é que ocorreu uma política econômica devota da guerra 

revolucionária, sobretudo a partir de 1985. Essa política econômica produz uma contradição 

insuperável na economia mista sandinista: o Estado atende aos interesses dos capitalistas 

burgueses e das próprias empresas estatais, na perspectiva de que essas medidas assegurem o 

funcionamento da economia e com isso haja a geração de divisas que garantam o 

financiamento da própria guerra revolucionária. Em contrapartida, os interesses dos 

trabalhadores ficaram prejudicados e as políticas sociais tiveram uma redução drástica na 

segunda metade da década de 1980. Em outras palavras, o governo sandinista, diante da crise 
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econômica e da guerra, tomou medidas econômicas visando consignar verbas que pudessem 

garantir o desenvolvimento, mas principalmente o dinheiro para a defesa. Não visavam, 

portanto, assegurar ganhos aos trabalhadores, porém garantir a reprodução do capital. Os 

gastos para atender aos menos favorecidos diminuíram substancialmente e ocorreu um 

retrocesso dos serviços sociais, tais como educação, saúde, emprego e alimentação, , como 

demonstraremos a seguir (SPALDING, 2009, pp. 351-355).     

Entretanto, a estratégia sandinista fracassará, pois a burguesia não cooperou da forma 

esperada, não investindo para uma reativação econômica, o que colaborou para piorar a crise 

da economia. Sobre esta tática sandinista, Carlos Vilas (1990), escreve: 

El objetivo revolucionario de promover simultáneamente el nivel de vida popular y 

las ganancias empresarias – capitalistas  e estatales probó ser una hipótesis de 

verificación despareja. Una política de este tipo siempre tiene viabilidad reducida, 

depende del ritmo de expansión del producto y, en el caso de economias muy 

abiertas, de una fluída disponibilidad de divisas. La rentabilidad privada cayó. Los 

incentivos a la empresa privada y a los grupos medios urbanos no produjeron los 

efectos buscados en términos de reativación inversionista, aunque funcionaron 

como estímulos económicos a un comportamiento político – no abandonar el país, 

no colaborar con la contrarrevolución. Pero al mismo tempo, con el deterioro 

creciente de la economia, el financiamiento de estos estímulos y del acceso a 

consumos diferenciados solo pudo llevarse a cabo, en primeira instancia, a 

expensas de los ingresos del sector público, y en definitiva, a costa de mayores 

compresiones de los niveles de consumo y de vida de los sectores de menores 

ingresos. La demanda de recursos materiales y financeiros para el programa de 

inversiones públicas reforzó las tendencias inflacionarias y el desabastecimiento, y 

deterioro adicionalmente las posibilidades expansivas de la producción en pequeña 

escala (pp. 135-136). 

 

Somado a todos os problemas explicados anteriormente, a escassez de divisas para 

incrementar os investimentos também prejudicou a economia do país. Grande parte do 

dinheiro que era destinado a investimentos advinha da ajuda internacional, que declina 

enormemente a partir de 1985. Entre 1979 e 1989 a Nicarágua recebeu pouco mais de US$6,7 

bilhões entre empréstimos e doações internacionais. Destes, cerca US$1,7 bilhão foi de 

doações e quase US$5 bilhões em empréstimos. No entanto, esses valores nunca mantiveram 

uma média equânime ao longo da década de 1980. Após 1986 ocorreu um decréscimo 

substancial, sobretudo dos empréstimos. De US$1.196,6 bilhão em 1985 caiu para 517,9 

milhões em 1986, para 386,3 milhões em 1987 e em 1988 a queda foi interrompida e o valor 

chegou a 801,6 milhões. Os valores das doações mantiveram certa média e não declinaram 
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com o mesmo fôlego, tendo uma elevação em 1986, sendo o melhor ano das doações, 

chegando ao valor de 316,7 milhões de dólares, superando o ano de 1985 cujo valor foi de 

US$ 272,1 milhões. Mesmo com a escassez dessas verbas o governo sandinista procurou 

manter em níveis estáveis os investimentos no setor agropecuário entre 1984 e 1987 

(1984:1,2; 1985:1,1; 1986:1,1; 1987:1,05 – em milhões de córdobas), declinando 

substancialmente em 1988: 0,5 milhão (INEC, 1989, p.22; BAUMEISTER, 1998, p. 195). 

A diminuição da entrada de dinheiro internacional na Nicarágua no período não estava 

apenas relacionada ao embargo norte-americano, mas também ao decréscimo de envio de 

divisas dos países filiados ao CAME
95

. Essa organização concedeu grandes somas de verbas à 

Nicarágua desde 1980 como crédito e a partir de 1979 como doações, como pode ser 

verificado na tabela a seguir. 

Tabela 3.11 

Crédito e doações dos países filiados a CAME. Em milhões de dólares 

 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Crédito - 102,2 146,3 225,1 168,4 493,4 804,7 145,8 187,2 465,3 

Doação  6,7 71,5 38,0 62,4 144,9 104,0 240,3 242,5 80,3 58,4 
Fonte: elaborado a partir dos contidos em INEC, 1989, p. 22. 

 

De qualquer forma, as divisas de origem estrangeira compunham grande parte do 

capital destinado a investimento na Nicarágua. Esta diminuição significativa afetou, portanto, 

a capacidade de investimento do governo e também dos subsídios que visavam garantir o 

abastecimento, assim como o acesso a produtos de primeira necessidade para a população 

mais carente. Além disso, as doações serviam também principalmente para garantir as 

importações de bens de capital para a agricultura e para a indústria. Ao final de 1987, a 

capacidade de expansão de financiamento para esses dois segmentos havia se esgotado. 

Ao mesmo tempo em que ocorreu queda da capacidade de produção, decréscimo dos 

indicadores econômicos, diminuição no ritmo da distribuição de riqueza, retrocesso dos 

ganhos sociais, diminuição dos gastos relativos a atender os setores populares e diminuição do 

poder de investimento no setor produtivo, tanto agrário quanto rural, houve um salto 

                                                           
95

 CAME (Conselho para o Auxílio Mútuo Econômico) uma organização criada em 1949 pelo bloco soviético cujo 
objetivo era a estruturação de um organismo de cooperação econômica entre os países ditos socialistas.  
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exorbitante da dívida externa e dos custos da guerra revolucionária. O déficit do setor público 

não poderia ser diferente de uma onda constante. Em outras palavras, no decorrer da 

revolução o saldo do setor público foi sempre negativo, como poder ser verificado na tabela a 

seguir.  

 

 

 

 

O déficit do setor público patenteia a dívida pública nicaraguense, que teve um 

crescimento vertiginoso durante a década de 1980. A dívida aumentou em torno de seis vezes  

entre 1979, o ano do triunfo, até 1989, dado que demonstra ainda o caráter dependente da 

economia da Nicarágua. 

 

 Tabela 3.13 

Dívida pública em milhões de doláres 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

1.561,8 1.850,5 2.537,2 3.032,5 3.989,6 4.649,9 5.522,3 6.464,2 8.044,5 8.622,4 9.597,1 
Fonte: elaborado a partir dos dados contidos em: BCN, 2009, p. 5. 

 

O endividamento corroeu grande parte do orçamento sandinista, diminuindo sua 

capacidade de investimento e com isso de promover uma maior eficácia produtiva. É claro 

que grande parte do endividamento está relacionada ao financiamento da guerra. A crise 

econômica que se acentuou, sobretudo, a partir de 1987/88 exigiu que o governo tomasse 

medidas que contribuíram para o crescimento da dívida do Estado. O que nos interessa 

perceber é que a política econômica havia fracassado. Diante disso, o governo optou por 

tomar medidas de reajuste econômico pautadas pela austeridade, isto é, medidas que fogem do 

caráter de estatização e de socialização que figuraram nos primeiros anos da Revolução 

Sandinista. 

 

Tabela 3.12 

Déficit público na Nicarágua em relação ao PIB. Em % 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

8,0 7,1 11,2 19,7 21,4 22,4 14,3 17,0 27,1 4,6 
Fonte: elaborado a partir dos dados contidos em: BCN, 2009, p. 5. 



212 

 

 

 

 

3.3. As medidas de austeridade 

 

Diante desse cenário de crise acentuada, o Governo Sandinista adotou várias  medidas 

de austeridade à semelhança das indicadas pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) a 

diversos países da América Latina
96

. Em fevereiro de 1988, o Governo Sandinista anunciou as 

primeiras medidas econômicas com o objetivo de estabilizar e reestruturar a economia 

nicaraguense. Nos três anos anteriores, os índices inflacionários foram crescentes, as 

exportações decaíram, os investimentos na atividade militar para a defesa das ações 

contrarrevolucionárias também, assim como reduziram os investimentos privados no setor 

produtivo, acompanhando a política de Estado. 

 Antes mesmo das medidas heterodoxas iniciadas em fevereiro de 1988, o governo 

tomou medidas que atendiam aos interesses do mercado, isto é, medidas que visavam adequar 

a economia nicaraguense à lógica do mercado: liberou os preços de todos os produtos 

agrícolas, aprovou a lei de investimentos estrangeiros que garantia repatriação de capitais e 

também flexibilizou o monopólio do comércio exterior. Essas disposições do governo já 

demonstravam uma clara mudança nos rumos da revolução, pois revelam afastamento do 

Estado enquanto protetor das necessidades populares e aproximação da lógica anárquica do 

mercado. Essas ações  

[...] tendem a desmontar los subsídios populares y los mecanismos de centralización 

y de planificación económica conquistadas después de 1979, haciendo la economía 

cada vez más anárquica, desprotegiendo a los menos favorecidos, y dejándolos 

librados a la suerte de los dueños de las fábricas, las tierras y de los especuladores. 

Este giro há ido acompañado por un vuelco del gobierno hacia los sectores 

agroexportadores, consolidando su alianza con los capitalistas y los campesinos 

ricos y medios, en contra de los assalariados, habitantes de las ciudades y 

campesinos pobres (CARRASCO, 1989, p. 03). 

 

                                                           
96

 Diversas das medidas de austeridade aplicadas pelo governo sandinista já haviam sido aplicadas em outros 
lugares do mundo, sobretudo na América Latina, como na Brasil e na Argentina, por exemplo. No caso do 
Brasil, especialmente, o “choque heterodoxo”, principalmente no que diz respeito à desvalorização da moeda, 
foi o modelo posto em prática com objetivo de deter a inflação descontrolada. O processo histórico de 
implementação desse choque no Brasil foi analisado por David Maciel na obra intitulada “De Sarney a Collor – 
Reformas políticas, democratização e crise (1985-1990)”, publicada em 2012.   
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No dia 15 fevereiro de 1988, o Governo anunciou a desvalorização monetária à razão 

de 3.000%. Introduziu uma nova moeda, o Córdoba Novo, em substituição ao Córdoba. Na 

nova moeda, 10 Córdobas Novos equivaleriam a 10.000 Córdobas Velhos, e teriam o valor 

equivalente a US$ 1,00 dólar. Também fixou novos preços para produtos básicos, 

aumentando em mais de 270% o preço da cesta básica, reajustou em média 384% os salários 

entre os mais variados segmentos econômicos. Unificou todas as taxas de câmbios, cortou em 

10% o orçamento governamental, reordenou a estrutura governamental reduzindo as 40 

autarquias governamentais – ministérios, agências e instituições – para oito super ministérios 

e cortou mais de oito mil postos de trabalho no setor público (STAHLER-SHOLK, et al. 

1989, p. 79-80; CONROY, 1991, p. 57). 

Ao interpretar o processo inflacionário, o governo entendia que havia cinco fatores 

principais para sua incidência na Nicarágua. O primeiro e tido como o principal era o guerra 

revolucionária, que prejudicava todo o processo produtivo, de distribuição e tomava grande 

parte das divisas públicas, minorando o investimento e elevando os custos operacionais da 

economia. Segundo, o déficit fiscal que também era produzido pela guerra, mas não só por 

ela; as perdas cambiais e a existência de múltiplas taxas de câmbio corroíam as receitas 

estatais. Terceiro, o desequilíbrio salário/preço que contribuía para o crescimento do amplo 

setor informal especulativo. Quarto, o programa de investimento de longo prazo que 

consumia grandes quantidades de divisas para compra de bens de capital e insumos. O 

problema era gerado porque esse investimento não produzia resultados imediatos, o que se 

constituía em um grande problema para uma economia frágil e pequena como a nicaraguense, 

pois os custos carecem do mínimo de equalização rápida. Quinto, a inflação inercial, ou seja, 

a expectativa contínua da elevação dos preços por parte dos vendedores, o que produz uma 

onda inflacionária ininterrupta (Rev. Envío, nº 82, abril/1988). 

Durante os três dias seguintes ao anúncio do pacote, o governo montou uma operação 

denominada "Operación Héroes y Mártires de Quilalí"
97

 para efetuar a troca da moeda velha 

pela moeda nova. Cerca de 60.000 pessoas efetuaram a troca do dinheiro, obedecendo a regra 

                                                           
97

 Foi uma homenagem aos mortos pela Contrarrevolução na cidade Quilalí, no departamento de Nueva 

Segovia, na região norte do país, próximo à fronteira com Honduras. (Revista Envío, nº 82, abril/1988). (Ver 

mapa das regiões administrativas: Mapa 02)  
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que limitava o valor máximo da troca em 10 milhões de córdobas velhos por família. Essa 

regra foi duramente criticada pela burguesia e por pessoas de maior poder aquisitivo. O valor 

que excedia o máximo ficou retido para posterior investigação de origem do dinheiro. 

Empresários, além do valor pessoal, poderiam trocar outros 10 milhões, e caso houvesse 

excedente, este também seria retido para posterior investigação (Rev. Envío, nº 82, 

abril/1988). 

Isso foi duramente criticado pela burguesia, por abastados e por especuladores em 

geral. A exiguidade do prazo para troca incidiu sobre os ganhos dos especuladores, que 

tentaram de formas variadas burlar o processo. Muitos indivíduos, inclusive ligados à 

Contrarrevolução, foram presos tentando sabotar e burlar o processo. Outros que também não 

puderam comprovar a origem do dinheiro excedente queimaram o próprio dinheiro. Segundo 

a Revista Envío, nº 82, abril/1988,  

muchos que no tenían justificación para sus enormes cantidades de dinero lo 

dejaron sin cambiar o, como Enrique Bolaños, dirigente de la empresa privada 

agrupada en el COSEP, invitaron a sus amigos para lacrimosas celebraciones en 

las que quemaron su propio dinero (p. 20). 

 

De qualquer maneira, essa estratégia do governo resultou na retenção de cerca de 

19,8%, segundo dados da mesma revista, de todo o dinheiro em circulação, se somados os 

valores que foram apreendidos com os que não foram trocados. Isso reduziu 

significativamente a quantidade de dinheiro em circulação, o que contribuiu de imediato para 

a redução dos índices inflacionários (Rev. Envío, nº 82, abril/1988, p. 21). 

Um dos matizes de combate à inflação aplicado pelo governo sandinista foi a 

convocação do povo para participação na fiscalização contra a especulação do mercado 

paralelo. Isso demonstra o equívoco da análise do governo sobre o problema inflacionário e 

mesmo da crise econômica. A crise, assim como a inflação, eram resultantes de problemas 

estruturais da economia sandinista. Deste ponto de vista, combater a especulação vendo-a 

como causa do problema e não sintoma da crise generalizada funcionou muito mais como 

meio de conclamar os trabalhadores para olharem com o mesmo olhar míope do governo para 

o problema. Através dos CDS, o governo conseguiu de imediato apoio popular para as 



215 

 

 

 

 

medidas. Segundo a Revista Envío, nº 82, abril/1988, um dirigente da referida organização 

assim descreveu o combate contra os especuladores:   

Nosotros hemos reactivado la red de inspectores populares para luchar contra los 

especuladores y estamos realizando una serie de medidas de control social. Hemos 

estado haciendo esfuerzos de acopio de productos. Con el productor de Jalapa, 

Rufo Amador, contratamos cien quintales de arroz y un camión de maíz. También a 

través del dueño del expendio se está gestionando la compra de frijol y plátano en 

otras regiones del país (p.26). 

 

É evidente que a inflação inercial é produto da especulação burguesa e reflete 

explicitamente a luta de classes. No entanto, em certa media ela é o espelho, a aparência da 

crise econômica, e não a causa. É neste sentido que argumentamos que esse discurso serve 

muito mais como aporte de dominação política do que como reflexo de uma consignação ao 

projeto do governo sandinista. 

Essas medidas não surtiram os efeitos esperados, pois aumentaram a inflação e 

intensificaram ainda mais as perdas cambiais, cujos resultados foram, entre outros, o aumento 

do déficit da balança comercial e a desvalorização cambial. Parte dessas medidas foi criticada 

pela burguesia, especialmente o aumento salarial, a fixação dos preços de diversos produtos e 

a redução do dinheiro disponível para crédito. Além do mais, as medidas de fevereiro também 

impactaram negativamente o setor informal da economia, visto que a fixação de preços erodiu 

os ganhos desse setor, pois a inflação continuou a aumentar (CONROY, 1991, p. 57).  

Em maio de 1988, dando prosseguimento ao processo de compactação do Estado, foi 

anunciado que o Ministério de Desenvolvimento Agropecuário e Reforma Agrária 

(MIDINRA) seria desmembrado em cinco novas corporações distintas, cada uma responsável 

por segmentos diferentes do setor: açúcar, banana, carne, leite e algodão. Esse processo visava 

desmembrar o ministério que foi o responsável por implementar a Reforma Agrária, que já 

havia entrado em colapso (JLP, 04/04/1988, p. 12). 

Em 14 de junho do mesmo ano, outras medidas de austeridade foram anunciadas, 

sendo essas ainda mais radicais que as de fevereiro: nova desvalorização da moeda à razão de 

C$80 córdobas por US$1,00; fim dos controles de preços da maioria dos produtos e serviços; 

eliminação da maioria dos subsídios que ainda sobravam; aumento do preço dos produtos sob 
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o controle do governo, tais como da gasolina (que teve aumento de 12 vezes), do transporte 

público urbano e dos grãos da cesta básica, que dobraram de valor; liberação da regulação dos 

salários, permitindo que os soldos fossem estabelecidos entre empregador e empregados; 

diminuição dos financiamentos para empresas estatais e em contrapartida aumento da 

disponibilidade de crédito para o setor privado; indexação dos juros dos empréstimos à 

inflação e aumento da taxa de juros para 42% mensais -  um aumento expressivo, pois em 

1987 a taxa era de 12% ao ano (JBI, 30/06/1988, p. 7; CARRASCO, 1989, p. 02). 

A reforma monetária implantada em fevereiro visava, primeiro,  reordenar os preços 

relativos; segundo, diminuir a onda inflacionária que havia terminado 1987 em 1.340%, 

através da diminuição do gasto público e do déficit fiscal; terceiro, aumentar as exportações; 

quarto, criar condições de indução de uma melhora na eficiência do setor formal da economia; 

e quinto, recuperar a função do salário na atividade econômica (SEVILLA, 1990, pp. 19-32).  

As primeiras medidas favoreceram a burguesia, especialmente a ligada a exportação, 

como aponta Carmem Carrasco (1989), e têm características que visavam atender aos 

interesses do mercado mundial e economia imperialista. A desvalorização cambial beneficiou 

primariamente o setor agroexportador da economia nicaraguense,  

pues ahora reciben miles de córdobas más por sus produtos, estos se beneficiaron 

además por la concesión de un incentivo en dólares equivalente el 25% de sus 

produtos, que representa una erogación para el estado de veinte millones de dólares 

anuales, el 10% de las exportacones! (CARRASCO, 1989, p. 02). 

 

Em contrapartida ao favorecimento ao setor exportador, as importações encareceram, 

prejudicando a importação de máquinas e matérias primas para a indústria, assim como de 

insumos para a agricultura e de produtos básicos que a Nicarágua importava. Deste ponto de 

vista, os agricultores não exportadores, sobretudo os pequenos e médios, foram castigados. 

Além disso, com o aumento dos custos de importação ocorreu uma elevação dos preços dos 

produtos de maneira quase generalizada. Essas medidas também implicaram a redução do 

Estado, o que ocasionou o aumento do desemprego, contribuindo para o engrossamento dos 

números de desempregados, que chegava a cerca de 300.000 pessoas em 1988 (CARRASCO, 

1989, p. 02).  
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Por outro lado, as medidas de fevereiro reduziram a inflação imediatamente, pois 

ocorreu uma diminuição do dinheiro no mercado, reduzindo o poder de especulação do 

―mercado paralelo de câmbio‖. Mas logo a medida se virou contra o próprio governo, uma 

vez que a combinação de baixa produtividade com o aumento do ganho dos exportadores 

produziu o aquecimento desse mercado paralelo, o que fez com que a taxa de câmbio variasse 

de US$1,00 para C$ 100,00, o que encareceu o valor dos produtos básicos. Desta forma, o 

pacto social de não aumento dos preços foi ignorado pelo mercado, prejudicando a parte 

debaixo da pirâmide social. 

As duas medidas favoreceram a burguesia agroexportadora e prejudicaram os 

trabalhadores. Em junho, quando o SNOTS (Sistema Nacional de Organização do Trabalho e 

dos Salários)
98

, que vigorava desde 1984, responsável por estabelecer a relação 

produção/pagamento salarial fixado pelo governo e por garantir reajuste salarial - ainda que 

não proporcional ao ganho do capitalista -, deixou de existir, os trabalhadores deixaram de ter 

definitivamente a proteção do Estado. Em outras palavras, o SNOTS assegurava o reajuste 

salarial estipulado pelo Estado, e o seu fim significou que o reajuste dos salários obedeceria à 

lógica do mercado, na razão de que quanto mais produção, mais remuneração. Isso beneficia, 

no seu âmago mais profundo, o ganho capitalista.  

É claro que a regulação salarial que vigorava desde 1984 através do SNOTS tinha um 

objetivo fundamental do ponto de vista da acumulação: segurar o valor de ganho salarial do 

trabalhador, o que por consequência permite o cálculo empresarial, o que incrementa, por sua 

vez, o acúmulo de capital. O que nos interessa é que os salários eram regulados pelo governo, 

o que é fundamental em uma economia mista. A partir de junho de 1988, contudo, o reajuste 

salarial seria estabelecido livremente pelo patronato ou numa relação do aumento da 

produtividade. O aumento da produtividade sendo o condicionante para o aumento salarial 

nada mais é do que aumento da super exploração do trabalhador. Desta forma, o reajuste 

passa a ser subserviente ao aumento da extração da mais-valia.  

                                                           
98

 SNOTS (Sistema Nacional de Organização do Trabalho e dos Salários), subordinado ao Ministério do Trabalho, 
era um órgão responsável por normatizar as relações de trabalho bem como as remunerações por setores. 
Desta forma, escalonava os valores dos soldos de 28 segmentos mais o trabalho doméstico e rural. Foi criado 
em 1983 entrou em vigor em 1984 (STAHLER-SHOLK, 1986). 
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Ainda que de certa forma as medidas de fevereiro atendessem a interesses dos 

trabalhadores e contrariassem parte do setor privado, mesmo que favorecendo as exportações, 

as de junho, por sua vez provocaram definitivamente o abandono do governo em atender aos 

interesses dos trabalhadores. Assim, em junho ocorreu uma radicalização do processo de 

austeridade do Estado nicaraguense. Há uma clara reorientação dos rumos da revolução 

apesar de o governo, através do presidente Daniel Ortega, afirmar que não. Ao anunciar as 

medidas de junho, de características típicas das economias de mercado, ele afirmou que 

[e]mbora a orientação do regime nicaraguense seja socialista não pensamos na 

abolição da propriedade privada. Não estamos na etapa onde a aplicação de medidas 

socialistas possam contribuir para a consolidação do processo revolucionário, 

embora a planificação continue sendo fundamental. [Pois] a Nicarágua tem uma 

economia de mercado num Estado revolucionário de orientação socialista (FSP, 

16/06/1988).  

 

Na prática, é óbvio que isso significa a busca do governo de se eximir de regulação da 

extração da mais valia e da acumulação de capital na esfera privada. Em outras palavras, 

chegou ao cabo a proteção do Estado ao trabalhador. A consequência não foi outra que não o 

aumento do lucro do capitalista, sobretudo ligado à exportação e à diminuição do ganho do 

trabalhador. O poder de compra do trabalhador reduziu cerca de 68% se compararmos o 

salário real de feveiro de 1988 com o do mesmo mês de 1989 do proletário da iniciativa 

privada. Se considerarmos os trabalhadores do setor estatal, a redução foi ainda maior:  cerca 

de 75% no mesmo período. Vale mencionar, contudo, que esses índices significaram uma 

melhora se compararmos com os messes anteriores. Em dezembro de 1988, por exemplo, a 

capacidade de compra era de apenas 13% no setor estatal e no mês de julho do mesmo ano, 

para o setor privado, era de apenas 17% (Rev. Envío, nº 92, março/1989, p. 15).  

No mesmo período, no final de 1988 e início de 1989, o desemprego chegou a uma 

taxa de 28%. Para piorar o cenário, como já mencionado acima, a inflação ganhou contornos 

descontrolados e se transformou em hiperinflação em 1988, à razão de 33.000%, corroendo os 

ganhos mínimos do trabalhador urbano, cujo salário em termos comparativos equivalia cerca 

de US$5,00 mensais. Em média, esse salário tinha em 1988 cerca de 5% de seu valor de 

compra de 1980 (CARRASCO, 1989, p. 2; VILAS, 1990a, p.139). 



219 

 

 

 

 

O governo não ignorava que as medidas tomadas foram favoráveis à burguesia e 

contrárias aos trabalhadores. As disposições governamentais foram deliberadas e a FSLN 

discursava exigindo que os trabalhadores tivessem ―consciência revolucionaria‖ e as 

apoiassem. Carmem Carrasco (1989) reproduz o pronunciamento de Daniel Ortega ao 

anunciar as medidas de junho:  

 El hecho de que haya una política de incentivos al exportador, al productor, puede 

ressentir con toda justicia al trabajador assalariado, quien se preguntará como es 

posibile que le den incentivos al produtor y al trabajador sólo le pidan consciência 

e ideologia. Pero la realidade es que no hay otra forma de estimular al producto, 

quien se mueve por incentivos económicos (CARRASCO, 1989, p. 4). 

 

Mesmo que parte da burguesia tenha criticado as disposições de fevereiro, ambas as 

ações, de maneira geral, foram bem recebidas pela classe. A parte da burguesia que mais 

reclamou foi a burguesia produtora de gêneros destinados a abastecer o mercado interno. O 

jornal La Prensa noticiou em 20 de fevereiro de 1988 que duas agremiações da burguesia 

ligadas ao setor de produtos agrícolas reclamaram com o governo sobre as medidas. 

Los productores afiliados a UPANIC, señalaron que las medidas económicas 

implementadas por el gobierno representan "un jaque mate" a sus actividades, sino 

reconsideran las autoridades su situación implementando medidas complementarias 

para incentivarlos. Los lecheros agrupados en FAGANIC, dijeron que están en  

pláticas con el gobierno para que el galón de leche cueste 126 córdobas nuevos y 

no 28 como se está planteando ya que eso afectará la actividad ganadera y sus 

derivados (JLP, 26-02-1988. pp. 01, 12). 

 

A COSEP de maneira geral aprovou as ações do governo. Seu presidente Enrique 

Bolaños Geyer fez uma única ressalva: as medidas já deveriam ter sido tomadas antes, ao 

invés de o governo insistir na sua política econômica devota ao estatismo. “Desde el primer 

momento acogimos con aceptación el anuncio sobre las medidas económicas, aunque dijimos 

que eran muy tardias” (Enrique Bolaños apud CARRASCO, 1989, p. 3). 

 No entanto, com fins eleitorais ou na perspectiva de não conceder créditos nos 

eventuais êxitos das medidas, a COSEP continuou com uma postura de crítica à política 

econômica do governo. Em uma reunião realizada na cidade de Estelí em julho de 1988, 

através de seu presidente, muitas críticas foram feitas ao governo da FSLN. Na ocasião, 
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Enrique Bolaños Geyer apresentou um comunicado convocando os empresários e a população 

em geral, como em um cenário de guerra, para lutar por uma mudança política na Nicarágua. 

A partir desta convocatória, elenca diversos problemas econômicos do governo, 

especialmente das medidas econômicas de junho.  

Las nuevas medidas económicas decretadas hace quince días no lograrán ningún 

efecto positivo. La inflación seguirá tan campante, o más campante, que Jhonny 

Walker. En el mercado libre el dólar estaba, al 11 de Enero, a 34 mil, o sea a 34 

córdobas y los cálculos del COSEP señalaban que para el 31 de Diciembre el dólar 

llegaría a 900 córdobas. Sin embargo, después de conocer las nuevas medidas, más 

bien creemos que lo probable es que pase de 2000 para Diciembre. El gobierno 

puede disponer de dos medidas para hacer frente al descontento y al hambre: "La 

maquinita" y la bayoneta. Cuanto menos quiera usar la maquinita, cuanto menos 

quiera crear dinero sin respaldo, más tendrá que usar la bayoneta; y la reunión del 

General Humberto Ortega con los cuadros militares conlleva el mensaje de 

advertirnos que están dispuestos a usar la bayoneta; pero, dado la enorme 

avalancha de descontento, quiebras, hambre y protestas que ya se avecinan, nos 

hace pensar que no tendrán más remedio que también usar la maquinita, y por ello 

estimamos que el dólar llegará, para Diciembre, a más de 2000 córdobas (COSEP, 

1988a, p. 6). 

 

Sua retórica buscava transformar a luta da burguesia filiada à organização contra o 

governo sandinista em luta de toda a sociedade, transformando o particular em geral, na busca 

de constituição de uma ideologia de apoio ao seu problema. A luta de classe é, portanto, 

camuflada por detrás do discurso, carregado de simbolismo e metáforas, tornando o interesse 

sui generis em interesse toda a sociedade.  

Vamos por el noveno round y peleamos contra un contrincante formidable, que no 

es otra cosa que un gigantesco oso ruso disfrazado de púgil pinolero, ayudado por 

el referee, por los anotadores y hasta por los mismos cronistas. Ha sido una pelea 

desigual en la que a punta de fouls nos tiene con las cejas cortadas, los labios 

partidos, los ojos cerrados, y con las orejas de coliflor pero, aunque parezca 

mentira, así estamos ya también poniendo al contrincante a puro golpe limpio. Es 

una pelea que, contra toda esperanza, ya estamos comenzando a ganar; es una 

pelea que vamos a ganar; es una pelea que tenemos que ganar puesto que a la 

larga, la verdad y la justicia siempre vencen al mal y, además, porque siempre son 

los gobiernos los que caen, y no los pueblos. El gobierno sandinista está ya 

desesperado sin saber qué hacer. Ya está groggy y en su atolondramiento comienza 

a tirar golpes hasta contra su propia sombra y algunos de ellos se los comienza a 

dar a sí mismo. Toma medidas económicas desesperadas en febrero pasado y a los 

cuatro meses exactos, en reconocimiento a sus fracasos, toma nuevas medidas 

contradictorias a las de febrero, las que se revierten contra él mismo. De esta 

manera acelera y estimula el descontento de todos los nicaragüenses. Ha tomado 

medidas tan drásticas, brutales y dañinas contra su propio pueblo que lo ha hecho 

quedar ya solo apoyado nada más que en sus rifles y corrupción. Ya somos los más. 

Ya somos la inmensa mayoría. Ya todos vamos de frente contra el Frente, y ya el 



221 

 

 

 

 

Frente no va de frente sino que va pa'trás, hasta que quede sentado en sus propias 

bayonetas. (COSEP, 1988a, p. 7). 

 

No início de 1989, outras medidas econômicas foram tomadas, devido ao fracasso das 

medidas de 1988. Em janeiro de 1989, o governo sandinista firmou um acordo com a Agência 

Sueca de Desenvolvimento Internacional (ASDI), que seria responsável ordenar o processo de 

implementação das medidas de austeridade em quatro etapas. Em março do mesmo ano a 

maioria dessas ações tinha sido efetivada sob a tutela da Agência. A centralidade do novo 

programa de reajuste econômico foi a redução de pessoal no governo. O orçamento do 

Ministério do Interior foi reduzido em 40% e do Ministério da Defesa em 29%. Também 

ocorreu uma redução enorme na quantidade de dinheiro destinado a empréstimos para o setor 

produtivo. O Córdoba foi novamente desvalorizado e desta vez de maneira contínua, a cada 

10 ou 20 dias nos primeiros meses do ano. No quesito inflacionário, o programa logrou-se 

bem sucedido: a inflação caiu em janeiro para 92%, em fevereiro reduziu-se para 45% e em 

março chegou a apenas 20% ao mês (CONROY, 1991, p. 60).  

Apesar das medidas de 1989 promoverem diminuição nos índices de inflação e 

melhorarem alguns indicadores sociais, se comparados com os dados do ano anterior, de 

maneira geral as ações de austeridade aumentaram ainda mais a crise econômica e reduziram 

os ganhos do trabalhador. Os indicadores sociais recuaram de maneira substancial no decorrer 

da década de 1980.  

De maneira sucinta, as medidas de austeridade tiveram três motes fundamentais. 

Primeiro, a reforma monetária, que visava 1) restabelecer a capacidade do Estado de orientar 

e guiar a economia; 2) criar as condições de mercado para recuperar a capacidade de garantir 

o investimento na produção. No entanto, o processo de monetarização da economia, que foi o 

que ocorreu com a reforma monetária, serve fundamentalmente à especulação financeira do 

mercado. Segundo,promover uma reforma institucional ou a compactação do Estado, uma 

medida de cunho neoliberal, cujo aporte  basilar é promover um enxugamento dos gastos do 

Estado, especialmente com pessoal em áreas que não ―produzem mercadoria‖ –mais de oito 

mil funcionários públicos foram demitidos – a saber, setores sociais tais como educação e 

saúde. Isso contribui para que o mercado as ocupe na ausência do poder público. Terceiro, 
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promover uma nova mobilização popular em torno do projeto do governo. Isso é de 

fundamental importância porque os sandinistas diante da crise econômica sob a qual 

começaram a perder a hegemonia sobre as massas encontraram na crise uma perspectiva de 

conclamação popular para seu projeto de governo.  

Porém, essa expectativa surtiu o efeito contrário, especialmente após as medidas de 

junho. A FSLN começou a perder o apoio popular, que foi a força que a fez triunfar e liderar o 

processo revolucionário. A decodificação popular deixou de ser quase automática como havia 

sido durante grande parte do governo sandinista. Os CDS começaram a perder força no 

cumprimento de seu papel essencial de serem o elo entre o governo e as massas. A 

perspectiva popular tomou dimensão diversa de outros momentos de descontentamentos, e 

começou a interpretar as medidas não mais como agruras intrínsecas e inerentes do processo 

revolucionário, mas como opções deliberadas de uma política econômica que pouco tinha a 

ver com sua necessidade e com sua realidade enquanto classe. 

Além disso, o problema mais premente de descontentamento popular, a inflação, não 

foi controlado. Além dos fatores já mencionados como causas inflacionárias, as medidas 

produziram outro problema ainda mais agudo: a escassez de produtos, uma vez que a 

produção foi drasticamente reduzida. Dito de outra maneira, a monetarização da economia 

sacrificou o setor produtivo, o que gerou a diminuição da produção, cujo resultado foi a 

escassez de produtos, que numa lógica de economia de mercado livre, sendo a oferta menor 

que a procura, gera tendência de alta de preços. No caso nicaraguense, após as medidas, 

especialmente as de junho, “[e]l motor de la inflación en Nicaragua es la escasez, no los 

términos de intercambio ni tampoco la espiral precios-salarios o un exceso de liquidez en 

manos de productores y trabajadores” (Rev. Envío nº 85, julho/1988, p. 23). 

Diante do derrocamento da economia, o caráter de economia mista que funcionou bem 

nos primeiros anos da Revolução rapidamente mostrou-se uma fórmula de fracasso, pois 

promoveu uma crise aguda que empobreceu ainda mais as massas já miseravéis, ao invés de 

promover progresso e superação da pobreza. O plano econômico centrado na economia mista 

falhou por sua base constitutiva, segundo Carmem Carrasco (1989):  

no se puede reconstruir ni desarrollar la economía de ningún país pobre y atrasado 

sin romper con el capitalismo y el imperialismo. No se puede superar la pobreza sin 
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expropriar a la burguesía las fábricas y las tierras colocando los ressortes del 

poder en manos de los trabajadores y campesinos. Nicaragua sólo podía salir del 

atraso y la miseria mediante un plan económico al servicio de los trabajadores y los 

campesinos, elaborado democráticamente por ellos, expropiando a la burguesía y 

rompendo con el imperialismo [...] (p.04). 

 

O fato de o governo promover reformas de caráter mercadológico, ou seja, que 

buscam adequar a economia aos meandros do mercado, demonstra o fracasso do projeto 

sandinista da economia mista, que foi o marco capital do programa econômico da revolução 

chefiada pela FSLN. Neste sentido, é uma reorientação no próprio desenho do plano 

econômico inicial. Isso demonstra que a perspectiva do início da revolução de garantir o 

controle estatal sobre os principais meios de circulação do capital – o setor financeiro, o de 

comércio e da produção – havia fracassado. Destarte, as medidas evidenciam que a Revolução 

Sandinista estava derrotada em seu projeto de transformação social com a soberania popular. 

O processo eleitoral de fevereiro de 1990 que decretou o fim do governo da FSLN é apenas o 

xeque-mate contra o partido, uma vez que o apoio popular à Frente sofreu duro golpe com as 

ações econômicas de 1988.  

Os dados sociais demonstram que no final da década de 1980 diversas melhorias 

sociais que haviam ocorrido no início processo revolucionário sofreram uma retração. A 

educação, por exemplo, que teve grande salto e um marco inicial de transformação com a 

Cruzada Nacional de Alfabetização, sofreu um forte baque. Em 1989, o número de alunos 

matriculados na pré-escola era muito inferior ao de 1986. No nível secundário, era inferior ao 

de 1983. A educação de adultos reduziu em 1989 para menos da metade dos números de cinco 

anos antes.  O orçamento para o setor dimuiu cerca de 20% no mesmo ano. 

A área da saúde também passou por problemas. O consumo de calorias e de proteínas, 

que havia subido nos primeiros anos da revolução: de 2.053 e 52, respectivamente, em 1976-

1978 para 2.232 e 56 em 1983, reduziu para 1.591 e 37 em 1989. Estes valores representavam 

apenas 14% e 26% do recomendado por organizações de saúde. O governo retirou subsídios 

importantes, especialmente para alimentação. Os gastos sociais tiveram uma redução muito 

drástica, seguindo uma tendência desde 1985. Se tomarmos como base o ano de 1981=100 os 

gastos em 1985 foram reduzidos para 73% e em 1989 para apenas 10%.  
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O desemprego também tomou proporções gigantescas, como já mostrado. Além disso, 

vale ressaltar, como também já demonstrado anteriormente, que a renda per capita em 1989 

era inferior à de 1969 (SPALDING, 2009, pp. 353-355; BCN, 2009, p. 05). 

 

3.4 A crise da hegemonia sandinista 

 

A segurança do apoio popular às medidas levou o presidente Daniel Ortega a dizer, 

logo após as primeiras medidas de austeridade que somente na Nicarágua se poderia 

implementar tais medidas econômicas sem uma rebelião popular, pois o povo compreendia a 

política governamental
99

. Ele estava equivocado, pois a partir das medidas de 1988 a base 

social que constituía a força política da Frente Sandinista foi definitivamente perdida. Essa 

base social formada principalmente por operários urbanos e rurais começa a erodir na mesma 

proporção em que as medidas econômicas em reação à crise foram tomadas. Mesmo com a 

crise já acentuada desde meados da década de 1980, a FSLN ainda conseguiu manter a 

hegemonia sobre as massas.  

Não há dúvida de que a guerra revolucionária configurou-se como um grande entrave 

para os sandinistas. Ela provocou milhares de mortos, feridos e mutilados, destruição de 

infraestrutura econômica e social, mobilização de centenas de milhares de pessoas – 

migrações para as cidades para fuga dos ataques, reassentamento de acampamentos e para o 

serviço militar – e desabastecimento de produtos básicos, gerando assim uma situação de 

insegurança permanete.  No entanto, ela tornou-se uma insígnia que serviu para a FSLN criar 

sobre as massas a ideia de ―unidade nacional para a defesa da revolução‖. Os Acordos de Paz 

de Esquipulas em agosto de 1987 e de Sapoá em março de 1988 impetraram algo inédito para 

o governo sandinista: como havia a possibilidade real do fim do conflito, criou-se uma 

―eventualidade de paz‖, situação com a qual os sandinistas não haviam convivido. Em outras 

palavras, o principal argumento que ideologicamente mantinha a subordinação do povo à 

                                                           
99

 Daniel Ortega declarou o seguinte: “Nenhum outro governo latino-americano poderia aplicar as medidas 
econômicas que adota a Nicarágua. Por muito menos isto, qualquer outro governo teria caído.” (ALTAMIRA, 
1990, p. 59). 
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liderança sandinista, isto é, à guerra contrarrevolucionária, estava prestes a acabar, o que 

exigiu do governo sandinista uma nova perspectiva. O interesse popular era pelo fim do 

conflito, segundo VILAS (1990b, p. 265), sobretudo do serviço militar obrigatório. Conforme 

o mesmo autor, a maneira como a Frente Sandinista lidou com a questão do conflito se tornou 

o principal elemento da derrota eleitoral.   

A guerra e a crise econômica a ela intrincada marcaram um processo de desaceleração 

das transformações revolucionárias e a inversão de algumas medidas de maior impacto 

popular no início da revolução. A estratégia que o regime sandinista adotou para enfrentar a 

agressão externa consistiu em uma política de concessões econômicas amplas aos setores da 

burguesia agrária e em uma contenção de demandas de trabalhadores e de campesinos, com o 

objetivo de manter unida a frente política nacional diante da guerra contrarrevolucionária e do 

governo norte-americano Como consequência o nível de mobilização popular foi reduzida e a 

autonomia relativa das organizações populares dimuiu ao mesmo tempo em que ocorreu um 

crescimento de seu papel como aparatos do Estado. Concomitantemente aumentou a 

subordinçao dessas organizações à FSLN. Deste modo, à medida que a crise econômica 

crescia as políticas de subsídio aos setores médios e empresariais era conseguido, cada vez 

mais, com a redução do consumo, dos subsídios e da condição vida das camadas mais pobres 

que era de fato as forças motrizes da revolução (VILAS, 1990b, p. 262). 

 Neste sentido, quando o governo lançou um plano denominado Concertación em 20 

de abril de 1989, durante a assembleia do Ministério de Reforma Agrária, com a presença de 

empresários, campesinos e trabalhadores rurais, visando a contenção de gastos, exigiu 

sacrifícios por parte dos trabalhadores e campesinos na medida em que concedeu benefícios a 

burguesia. O governo aprovou o subsídio de um milhão de Córdobas por manzaña para os 

produtores de algodão que nem haviam solicitado ao passo que rechaçou a demanda dos 

trabalhadores de um salário que fosse capaz de cobrir uma cesta com oito produtos básicos. 

Desta forma, começou a tomar forma e força movimentos populares contrários a orientação 

sandinista, demonstrando a partir daí que sua hegemonia estava em crise. As greves 

começaram a tornar-se cada vez mais frequentes - como veremos a seguir - os partidos de 

direita ampliaram a simpatia perante o povo e os partidos de esquerda que faziam oposição 

também cresceram, mas não apenas isso. Pesquisas realizadas no final de 1989 reveralarm que 
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a participação popular havia declinado substancialmente, demonstrando que as mobilizações 

populares do início da Revolução haviam acabado (VILAS, 1990b, p. 262). 

Conforme Carmem Carrasco (1989), a guerra revolucionária contribuiu para o 

fortalecimento da hegemonia sandinista. Neste sentido, a submissão de diversas organizações 

populares à FSLN e a constituição de diversas outras entidades atreladas a ela consignou à 

Frente Sandinista a hegemonia partidária sobre o processo revolucionário. Entretanto, no 

cenário de crise econômica e diante dos acordos de paz, o governo aproveitou  

[...] el fortalecimiento que recebió en la guerra y en los campos pra volcarse con 

más fuerza en contra de los trabajadores de las ciudades y los pobres. Por esa 

razón, la base social que ganó en los campos y en la guerra, está sendo socavada en 

la retaguardia decisiva de la revolución, las ciudades, y particularmente en 

Managua, que concentra la tercera parte de la población del país (CARRASCO, 

1989, p. 9). 

 

Além da opção do governo por tomar medidas antipopulares e antioperárias, a sua 

incapacidade de resolver ou de minorar os danos decorrentes da crise também contribuiu para 

a perda de hegemonia sobre as massas.  Assim, a perda do apoio popular está relacionada, 

também, a duas situações resultantes da crise:a) ocorreu um processo de desabastecimento de 

gêneros de primeira necessidade,o que levou o governo a intensificar o racionamento, fazendo 

com que mesmo quem tivesse condições de comprar não podia fazê-lo porque não havia o que 

ser comprado; b) muitos foram submetidos a condição de miséria, e sem os subsídios do 

governo a fome foi inevitável. O desastre só não foi maior porque o aumento da distribuição 

de terras a proprietários individuais (Tabela 3.7) a partir de 1987 aumentou a produção de 

gêneros alimentícios básicos. Aliás, a produção desse tipo de produto como resultado da 

distribuição das terras duplicou, contribuindo assim para a amenização do problema (Rev. nº 

85, julho/1988; JLP, 12/04/1988; CARRASCO, 1989). 

É evidente que a hegemonia não é constituída apenas por questões econômicas, tão 

prementes no economicismo. É ela instituída por fatores de diversas naturezas e de âmbito 

dialético. O fim da censura, que veio com os acordos de paz, consignou-se, no caso 

nicaraguense, como um elemento fundamental para a formação de uma opção que fosse capaz 

de penetrar nas massas e com isso contribuir para a derrocada da hegemonia da Frente 
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Sandinista. Os aparelhos privados de hegemonia da burguesia nicaraguense puderam expor 

suas ideias livremente. Desta forma, organismos da sociedade civil pertencentes à burguesia 

tiveram voz através de seus partidos, de seus meios de comunicação ou de organizações 

religiosas. Neste sentido, esses aparelhos de hegemonia foram fundamentais para a 

formatação de uma ideologia antissandinista entre as camadas médias da sociedade, 

compostas essencialmente por profissionais liberais ou com alguma especialização, assim 

como por pequenos e médios comerciantes. Além desses segmentos, boa parte da classe 

trabalhadora operária urbana e campesina passaram a compor uma camada de oposição ao 

sandinismo. Organizações de esquerda também penetraram, sobretudo entre os trabalhadores 

urbanos – operários de fábricas, trabalhadores domésticos, sapateiros, mecânicos, etc. – e 

conseguiram imprimir uma consciência de oposição à Frente Sandinista. 

Dando vazão a essa oposição, em 1988 a Nicarágua foi sacudida por diversas greves, 

com a participação de milhares de pessoas. No setor de construção civil, diversas paralisações 

foram contabilizadas, assim como em fábricas urbanas, em empresas agropecuárias e nas 

APP. De maneira geral, começou a se organizar e a tomar forma um movimento operário de 

contraposição ao governo sandinista. Até mesmo setores caracterizados pelo seu não 

envolvimento em manifestações populares aderiram ao movimento de resistência às medidas. 

 Segundo Carmem Carrasco (1989),  

[l]as huelgas sacudieron Managua y los campos nicaraguenses como respuesta a la 

miseria. El gobierno logró golpear y aislar algunas de las huelgas más importantes, 

y el ascenso aun no llegó hasta el punto de unificar a todos los trabajadores em una 

gran lucha nacional contra el plan económico. Pero a pesar de ello, la lucha obrera 

y popular se profundizó, arrastrando por primera vez a sectores medios como 

médicos y maestros, obteniendo algunos aumentos salariales, y conquistando 

algunos triunfos importantes, como la expropriación del Ingenio San Antonio, la 

mayor empresa privada del país (p. 9). 

  

No primeiro semestre de 1988, aconteceram diversos movimentos grevistas. Os 

primeiros foram realizados por trabalhadores da construção civil, liderados pelo sindicato da 

categoria, que era filiado à CGT (Confederação Geral de Trabalhadores), que era orientada 

por membros do Partido Socialista da Nicarágua (PSN). Exigia-se principalmente aumento 

dos salários e melhores condições de trabalho. Concomitantemente, trabalhadores mecânicos 
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também entraram em greve. O governo decretou as greves ilegais, exigiu a demissão diversos 

grevistas e diversos outros foram detidos.  Em junho, cerca de 300 médicos de Manágua 

também entraram em greve. Segundo Carmem Carrasco, no ano anterior, em 1987, já havia 

ocorrido algumas greves e paralisações de fábricas na Nicarágua (CARRASCO, 1989, pp. 09-

11). 

As greves mais emblemáticas de 1988 foram as que ocorreram no Ingenio San 

Antonio, na cervejaria La Toña e na fábrica de sacos MACEN. Tanto o primeiro 

estabelecimento como o último pertenciam ao Grupo Pallas da família Pallas Chamorro, uma 

das mais ricas da Nicarágua. Nas três empresas, o sindicato já havia rompido com a CST 

(Central Sandinista dos Trabalhadores) e havia se filiado a organizações de esquerda que 

faziam oposição ao governo sandinista, como a Frente Obrera, ligada ao partido MAP-ML, e 

também ao Partido Revolucionário dos Trabalhadores de orientação trotskista. A Frente 

Obrera já havia organizado uma paralisação no Ingenio San Antonio no final de 1987. A 

reação do governo sandinista foi de ocupar militarmente diversas empresas que haviam sido 

paralisadas ou ocupadas por grevistas a partir de 1987. (EEUWEN, 1994, p. 212; 

CARRASCO, 1989, p. 11; ZIMMERMANN, 2006, p. 145).  

A Central Sandinista dos Trabalhadores, que era ligada ao governo, buscou de todas as 

formas intorremper as greves e diminuir o conflito entre os trabalhadores e o governo. Esta 

central sindical atuava como um braço do governo sandinista e da FSLN no processo de 

cooptação dos trabalhadores. Ela passou a defender que ao invés de o Estado custear os 

subsídios para a cesta básica, composta fundamentalmente por produtos agrícolas, o governo 

passasse a subsidiar as empresas para incentivá-las a produzir, em vez de comprar das 

empresas estatais e depois revender no mercado com preços subsidiados, como já havia 

virado prática comum. Através de Lucio Jiménez, presidente da CST, o Jornal Barricada 

Internacional – órgão oficial da FSLN – informou em sua edição de 27 de janeiro de 1988 

que,  

[p]ara la CST en la situación atual del país, el aporte más significativo que puede 

dar el sindicalismo se concreta cuando los trabajadores se movilizan  para reponer 

la mano de obra faltante en zonas cafetaleras, por ejemplo, y no en la realización de 

huelgas en demanda de aumento salarial (JBI, 27/01/1988, p. 08). 
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A razão da resistência e das manifestações contra a Frente Sandinista não eram apenas 

as medidas de austeridade. Já estava consolidada uma perspectiva de repúdio à burocracia 

sindical sandinista que dominava os sindicados através da CST. Então, as greves trabalhistas 

tinham como objetivos lutar contra: 1) os planos econômicos; 2) os administradores de 

autarquias e empresas sandinistas, nas quais segundo diversos autorese estabeleceu uma 

corrupção endêmica; 3) a burocracia sindical sandinista, que era acusada de corrupção e de 

lidar com os trabalhadores de maneira autoritária (CARRASCO, 1989, p. 11; RAMÍREZ, 

2011). 

 De maneira paulatina, ocorreu um processo de desprestígio dos sandinistas que, por 

conseguinte, começaram a perder a capacidade de controlar hegemonicamente as massas 

populares trabalhistas. Grande parte desse desprestígio adveio da constituição da 

burocratização partidária. Mesmo onde não havia greves ocorreram manifestações através da 

indisciplina de trabalhadores. “Esto [indisciplina laboral] nos indica que después de los 

efectos del bloqueo y la agresión, la indisciplina laboral sigue siendo uno de los factores más 

negativos”, segundo a CST (JBI, 27/07/1988).   

A reação do governo foi de repressão aos trabalhadores. Quando o engenho de açúcar 

San Antonio foi ocupado pelos grevistas, Jayme Wheelock Román, ministro do setor 

agropecuário, pronunciou as seguintes palavras: “Al que levante aqui las banderas de la 

huelga, le vamos a cortar las manos” (JBI, 13/11/1988, p. 05), demonstrando claramente que 

a preocupação fundamental do governo era manter o controle sobre os trabalhadores, 

buscando não permitir qualquer levante popular que pudesse aumentar a instabilidade 

governamental. Essa perspectiva demonstra que o método sandinista havia mudado sua forma 

de se relacionar com os trabalhadores. Ao invés de buscar conquistar ou manter as massas 

populares por meios ideológicos, optou pela força e pela repressão. Desta maneira, o 

procedimento sandinista incidiu na constituição de uma rejeição crescente ao governo. 

Consequentemente e deste momento em diante,  os partidos de oposição tanto à direira como 

à esquerda angariaram mais adeptos. Assim, o crescimento ocorrido no período dos partidos 

de direita, especialmente, que representavam os interesses da burguesia, está relacionado 

fundamentalmente à rejeição à FSLN, o que por sua vez tem muito a ver com o trato 

dispensado pelo governo para com os trabalhadores insatisfeitos com a crise econômica e com 
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as medidas de austeridade. Neste sentido, o governo sandinista começou a construir a sua 

própria ruína, pois estava ―abandonando‖ o principal estrato social que empreendeu o 

processo revolucionário. 

Segundo Matilde Zimmermann (2006), 

A FSLN usou de sua autoridade perante o operariado para convencer os 

trabalhadores a trabalhar mais por menos dinheiro, em uma economia que ainda era 

dominada pelo capital privado. Isso deu aos políticos burgueses uma chance de 

posar de defensores dos direitos trabalhistas contra a repressão sandinista, 

reivindicação que provocava riso nos primeiros tempos da revolução, mas, agora, já 

tinha quem lhe desse ouvidos (p.145). 

 

Os acordos de Paz de Esquipulas II e Sapoá apresentou para o Governo Sandinista um 

desafio inédito: governar sem a justificativa da defesa nacional como o problema 

proeminente.Os acordos de pacificação, ao invés de configurar e consignar um terreno 

propício para o governo, lançaram os sandinistas em um cenário incomum: o da possibilidade 

do fim da guerra, com o qual não souberam lidar. Em outras palavras, a política devota à 

defesa nacional garantiu ao governo da Frente Sandinista um emblema sob o qual as 

demandas sociais populares por melhores condições de vida foram subsumidas e canalizadas. 

O governo sandinista continuou a lidar com o problema da guerra da mesma forma de antes, 

mantendo inclusive o serviço militar obrigatório.  

Esse foi um aspecto fundamental para a perda crescente da hegemonia e do apoio 

popular, pois o conflito era o principal problema da Revolução para o povo nicaraguense 

pouco antes da eleição de 1990. Em uma pesquisa de opinião, reproduzida por Michael 

Conroy (1991), realizada em janeiro de 1989, questionando o que era mais importante para 

decidir em quem votar, a guerra ocupou a segunda posição, com 37% da preferência. A 

economia foi a primeira, com 52%. Quando questionados quem era o principal responsável 

pelos problemas econômicos, 33% dos entrevistados responderam que era a guerra, 24% 

atribuiu a crise ao manejo do governo sandinista e 19% responderam que era o embargo 

econômico norte-americano. Em janeiro de 1990, o mesmo instituto realizou outra pesquisa 

de opinião com a seguinte pergunta: ―qual o problema mais importante no qual o novo 

presidente deve trabalhar depois de eleito?‖ Para 48% dos entrevistados, era por fim a guerra. 
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O aumento salarial e a qualidade de vida ocuparam a segunda posição com 19% e a 

reconstrução da economia registrou 18% das opiniões, ficando na terceira colocação 

(CONROY, 1991, p. 62). 

Para Michael Conroy (1990), os acordos de Paz e o caráter democrático que 

assegurava as eleições diretas representaram, para além do apresentado anteriormente, um 

desafio duplo para o governo da FSLN, uma vez que:  

[l]a relativa paz de facto después de Sapoá había sido quizás el más serio reto que 

el Frente Sandinista había enfrentado desde 1979; ya que la demanda latente de 

empleo, de mejores salarios y la expansión de los servicios sociales se manifestaría 

tan pronto como se diera un definitivo cese al fuego. La paz con democracia 

presentaba un doble reto, ya que el  Frente Sandinista entraba a las elecciones para 

la presidencia así como de la totalidad de la Asamblea Nacional, de los consejos 

municipales y de los consejos regionales autónomos, sin mejoras ostensibles en las 

condiciones económicas y con los programas de gobierno de apoyo  a sus bases 

populares en su ponto más bajo desde la revolución de 1979 (p. 49). 

  

As medidas do governo empreenderam um rumo diverso do que reivindicavam as 

demandas sociais. Foi empregada uma política que como explicitado anteriormente atendeu 

fundamentalmente aos interesses especulativos da economia e beneficiou os interesses do 

capital, sobretudo o relacionado à exportação, haja vista, por exemplo, a suspensão da 

Reforma Agrária a partir de 1988 e a diminuição do crédito agrícola no biênio 1988/89 

(FLORES, 1996, pp.83, 102). 

A direção sandinista tinha consciência de que os acordos demandavam uma 

modificação no projeto revolucionário, uma vez que as negociações e os tratados exigiram 

mudanças, muitas das quais radicais, no sentido de adequar a Nicarágua à nova situação 

política advinda dessa correlação de forças. ―Nesse contexto, o projeto original da revolução 

acabou modificado, como também seria mudado graças a outros fatores‖ (RAMÍREZ, 2011, 

p. 310). 

Contudo, foi nesse contexto de crise econômica e de medidas de austeridade que a 

Frente Sandinista se submeteu ao pleito eleitoral. As circunstâncias econômicas e políticas 

obviamente não eram propícias para o partido que comandou o processo de insurreição 

popular e conduziu a Revolução Popular Sandinista durante os seus dez anos de duração. Os 
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acordos firmados com a Contrarrevolução e com os países centro-americanos não deixaram 

alternativa que não fosse essa.  

 

    3.5 O processo eleitoral de 1990 e a derrota da Revolução 

 

Cumprindo o compromisso nacional e internacional firmado entre o governo da Frente 

Sandinista, os partidos de oposição, os países centro-americanos e os Estados Unidos, em 

fevereiro de 1990 foi realizada a eleição que decretou o fim do governo da FSLN. O Acordo 

de Tela, concretizado em agosto de 1989, foi precedido por um acordo celebrado no dia três 

do mesmo mês entre o governo sandinista e as diferentes organizações e forças políticas do 

país, no qual ficou assegurada a participação de membros e partidos contrarrevolucionários no 

pleito eleitoral. Ratificou também a mudança da data do pleito eleitoral que estava marcada 

para novembro de 1990, como estabelecia a Constituição de 1987. Além disso, o acordo 

assinado em Tela, em consonância com o que fora combinado na reunião em Manágua, 

garantia liberdade na campanha política, assim como anistiava todos os presos políticos em 

decorrência de ações contrarrevolucionárias, o que provocou o regresso à Nicarágua das 

principais lideranças dos Contras (Rev. Envío, nº 96, agosto/1989).  

O processo de asfixia econômica imposta principalmente pela guerra 

contrarrevolucionária, pelo embargo econômico e pela sabotagem da burguesia conduziu o 

Governo Sandinista a uma situação de penúria econômica. Do ponto de vista da disputa 

ideológica, a FSLN havia perdido credibilidade perante a população.  Em outras palavras, a 

crise econômica e também política à qual estava submetido o governo revolucionário era 

politicamente cada vez mais desfavorável à FSLN e favorável às forças de oposição, 

especialmente à Contrarrevolução, que durante o campanha eleitoral trabalhou 

exaustivamente a perspectiva da disputa ideológica, buscando demonstrar que a guerra e a 

crise econômica eram resultados da política sandinista. Evidentemente, isso não foi 

coincidência, tendo sido resultado dos embates da correlação de forças entre as duas 

instâncias políticas mais importantes – a própria FSLN e a principal coligação 

contrarrevolucionária, a UNO (União Nacional Opositora), financiada pelo governo norte-
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americano.  A aprovação da lei eleitoral pela Assembleia Nacional em abril de 1989, que 

garantiu o financiamento estrangeiro na campanha eleitoral, demonstrou-se como 

desfavorável à FSLN e favorável à UNO, como veremos adiante. Essa aceitação foi 

condicionada pelos acordos entre o governo sandinista, os Contras e o governo norte-

americano. Portanto, no jogo das relações e correlações de forças, a Contrarrevolução buscava 

preparar o terreno para a disputa eleitoral (VILAS, 1990b, p. 260)
100

. 

Além disso, e também como resultado dos embates acertados nos acordos de paz, o 

acesso irrestrito aos meios de comunição, considerando a vultosa soma de dinheiro que foi 

destinada à UNO, muito superior à da FSLN, significou uma vantagem para para o coalização 

opositora, pois mediante isso ela conseguiu costurar uma campanha eleitoral com maior 

capacidade de convencimento, utilizando variados meios de de propaganda.Isso também 

possibilitou que a Contrarrevolução armada continuasse as agressões militares durante a 

campanha eleitoral (CONROY, 1991, p. 69). 

Ao todo, dez partidos participaram do pleito eleitoral em 1990. O processo eleitoral foi 

polarizado pela FSLN e pela UNO, mas outros oito partidos participaram da eleição: 1) o 

Partido Social Cristão (PSC), que fazia parte da UNO até o final de 1989, quando abandou a 

coalização e lançou Erick Ramírez e Rina Córdoba como candidatos a presidente e vice, 

respectivamente; 2) o Partido Conservador Democrata (PCD), que fora o segundo colocado 

no pleito eleitoral de 1984 e lançou Eduardo Molina como candidato a presidente e Hugo 

Torres como vice; 3) o Partido Social Conservatismo (PSCO) fundado por Fernando Aguero, 

antigo colaborador de Anastasio Somoza. Ele regressou à Nicarágua com intenção de 

participar da UNO, mas como foi rejeitado pela coalização, fundou o partido e se lançou 

candidato; 4) o Partido Liberal Independente de Unidade Nacional (PLIUN), surgido em 1984 
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 É claro que a aprovação da lei que garantia financiamento externo também beneficiou a Frente Sandinista. 
Aliás, por parte dos sandinistas, a aprovação da garantia de financiamento externo visava especialmente 
assegurar que a FSLN também conseguisse recursos estrangeiros para financiar sua campanha eleitoral. 
Mediante acusação da oposição, especulou-se que o governo mexicano tivesse repassado cerca de 11 milhões 
de dólares para a campanha sandinista, valor que nunca foi comprovado. Os sandinistas negaram terem 
recebido esse valor. As estimativas mais confiáveis, contudo, dizem que a FSLN recebeu menos de um um 
milhão. De qualquer forma, nunca se chegará ao um valor real, nem por parte do que recebeu a FSLN, nem do 
montante que foi repassado à UNO – como veremos a seguir.  Isso se dá devido ao mecanismo legal estipulado 
pela lei eleitoral, qual seja de repassar 50% do total recebido para o Conselho Supremo Eleitoral desde que a 
transação fosse via uma instuição bancária, estabelecia que a título de promoção da democracia. 
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como resultado da cisão dentro do Partido Liberal Independente (PLI), que lançou Rodolfo 

Robelo e Lombardo Martínez como candidatos a presidente e a vice respectivamente; 5) o 

Partido Unionista Centro-americano (PUCA), que lançou a escritora Blanca Rojas como 

candidata. Este partido se opunha à aliança com os Estados Unidos e defendia uma aliança 

entre os países centro-americanos; 6) Movimento de Ação Popular Marxista-Lenista (MAP-

ML), partido de esquerda que fazia oposição ao governo sandinista e que lançou Carlos 

Cuadra como candidato; 7) o Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT),  partido de 

esquerda de orientação trotskista que lançou Bonifácio Miranda como candidato a presidente; 

8) o Movimento de Unidade Revolucionária (MUR), partido formado por ex-membros da 

FSLN cujo candidato era Moisés Hassán. 

A UNO ressurgiu reformulada em meados de 1989 e agregava diversos partidos das 

mais variadas orientações políticas e ideológicas, e tornou-se a coalizão representante da 

maioria da burguesia nicaraguense e dos Estados Unidos no pleito eleitoral de 25 de fevereiro 

de 1990. Essa organização configurou-se como a expressão civil da Contrarrevolução, 

inclusive da armada. Ao todo, 13 partidos compuseram sua base: Partido Liberal 

Independente (PLI) que havia sido a terceira força política nas eleições de 1984, Partido 

Liberal Constitucionalista (PLC); Partido Neoliberal (PALI), Partido Nacional Conservador 

(PNC); Aliança Popular Conservadora (APC); Ação Nacional Conservadora (ANC); Partido 

Democrático de Confiança Nacional (PDCN); Partido de Ação Nacional (PAN); Partido 

Socialista Nicaraguense (PSN); Partido Social Democrata (PSD); Movimento Democrático 

Nicaraguense (MDN); Partido Comunista da Nicarágua (PC de N) e Partido Integracionista da 

América Central (PIAC). 

A escolhida para ser a candidata a presidente por essa chapa foi Violeta Barrios 

Chamorro, viúva de Pedro Joaquín Chamorro e mãe de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, 

membro da RN. Ela fez parte da JGRN do triunfo revolucionário, em julho de 1979 até abril 

de 1980. Para vice-presidente foi escolhido Virgilio Godoy, que também integrou o governo 

sandinista como Ministro do Trabalho entre 1979 e 1984.  A escolha de Violeta Chamorro foi 

uma imposição norte-americana na tentativa de constituir uma face civil à candidatura e 

portanto desvincular o candidato da UNO de sua ligação com a Contrarrevolução armada. 

Outra importante figura para que a escolha recaísse sobre ela foi o presidente da Costa Rica, 
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Óscar Arias que entrou em contado com diversos líderes políticos dos Contras para convencê-

los a optar por Violeta Chamorro, pois a mesma era uma civil. Depois de várias seções de 

votação dos partidos-membros da UNO, a decisão saiu no início de setembro de 1989 

(RUIGÓMEZ, 2012, p. 518, 525). 

Além dos Estados Unidos e da burguesia nicaraguense, essa coligação teve outro 

grande aliado dentro da Nicarágua: a alta hierarquia da Igreja Católica. Segundo Carlos Vilas 

(1990b):  

No menos importante ha sido para UNO el apoyo obtenido de la jerarquía de la 

iglesia católica y en primer lugar del cardenal Miguel Obando y Bravo. Si para 

muchos nicaraguenses las excelentes relaciones con la Casa Blanca significaban 

que UNO se ubicaba del lado de los poderosos, la larga oposición de monseñor 

Obando al régimem sandinista, la prolongada y virulenta historia de 

enfrentamentos, y finalmente sus simpatias abiertas por doña Violeta, ofrecían una 

legitimación espiritual a la opción opositora mucho más convincente que las 

públicas simpatías de las comunidades de base o la teologia de la liberación por el 

sandinismo. Fotos del cardenal impartiendo su bendición a doña Violeta Chamorro 

fueron profusamente difundidas a través del diario La Prensa – del que doña 

Violeta es diretora –, indicando sin ambiguidades hacia donde se encaminaban las 

preferencias del prelado (VILAS, 1990b, p. 258) 

 

A campanha da UNO concentrou-se muito mais em desqualificar o sandinismo do que 

em propor mudanças substanciais. Deste ponto de vista, a disputa política tentou empreender 

um processo de constituir um emblema: o sandinismo seria igual a guerra e crise econômica, 

enquanto a UNO, chefiada por uma civil, seria igual ao fim do conflito e das mazelas sociais 

sob as quais estava submetida a Nicaragua.  

Ademais, a campanha da UNO foi financiada pelo governo norte-americano. Somente 

o montante que chegou cladestinamente mediado pela CIA girou em torno de 17,5 milhões de 

dólares, equivalendo a mais de 20 doláres – se considerarmos apenas o número de votos 

conseguidos pela coalizão: 777.552 – por eleitor, valor que superou os quatro doláres por 

votante, gasto pela campanha de George Bush nas eleições americanas de 1988, que o 

consagrou vencedor. No entanto, a UNO só reconheceu ter recebido 3,7 milhões doláres 
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diretos e mais 1,5 milhão através de organizações afialiadas
101

, o que resultou em um total de 

5,2 milhões (COLHOUM, 1990, p. 55; VILAS, 1990b, p. 264; PERALES, 1996, p. 674). 

A FSLN optou por escolher Daniel Ortega e Sergio Ramírez, então presidente e vice, 

respectivamente, como seus candidatos, mantendo, desta forma, a configuração da chefia de 

governo que vigorava desde 1985. A escolha ocorreu em uma assembleia da Frente Sandinista 

no dia 21 de setembro de 1989. A campanha sandinista também tentou apresentar o presidente 

em trajes civis, tentando desvincular sua imagem à de um comandante militar. Além do mais, 

buscou apresentá-lo como um católico praticante na expectitativa de conquistar eleitores de 

mesma convicção religiosa. 

A FSLN volta sua base partidária e toda sua estrutura burocrática para a campanha 

eleitoral. Sua plataforma de campanha incide sobre a paz, a defesa da soberania nacional e das 

conquistas democráticas consignadas pela revolução. A mobilização popular massiva tornou-

se o parâmetro de medida do apoio eleitoral.  Provavelmente a confusão entre as organizações 

civis ou partidárias ligadas ao sandinismo com o verdadeiro potencial eleitoral gerou nos 

dirigentes da FSLN um otimismo exagerado em relação à vitória. Foi dessa confusão que os 

sandinistas sempre mantiveram, durante a corrida eleitoral, um discurso de confiança na 

vitória. Eles buscavam a todo custo demonstrar isso através das pequisas de opinião, 

realizadas por agências ligadas ao governo. Segundo FONT & GOMÀ (1991, p. 59), é 

exatamente esse otimismo que fez com que os sandinistas mantivessem o elemento de maior 

impopularidade entre os nicaraguenses: o Serviço Militar Patriótico (SMP) obrigatório.  
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 Segundo José Perales (1996, p. 675) através da AID – USAID e USIA (Agência de Informação dos Estados 
Unidos), 19 instuições nicaraguenses receberam verbas do governo norte-americano entre 1984 e 1989. A 
PRODEMCA (Amigos do Centro Democrático da América Central), instuição ligada a promoção de literatura e 
foi uma das principais mediadoras dos recursos oriundos da venda de armas para o Irã (Irã-contras); o FTUI 
(Instituto dos Sindicatos Livres); a Fundação Nacional das Camaras de Comércio; a CDN (Coordenadoria 
Democrática Nicaraguense);  a CUS (Confederação da Unidade Sindical); o CIPE (Centro Internacional da 
Empresa Privada); a UNO (União Nacional Opositora); CTN (Confederação de Trabalhadores Nicaraguense); 
FUNDE (Fundação Nicaraguense de Desenvolvimento); o jornal La Prensa; o CPT (Congresso Permanente dos 
Trabalhadores); o INDE (Instituto Nicaraguense para o Desenvolvimento); a Rádio Corporación; a Comissão 
Permanente de Direitos Humanos da Nicaragua; a COSEP (Conselho Superior da Empresa Privada); o CEFOJ 
(Centro de Formação Juvenil); a Vía Cívica; o MMN (Movimento de Mulheres Nicaraguenses); e o IPCE 
(Instituto de Promoção e Capacitação Eleitoral). O que essas organizações têm em comum é a oposição ao 
governo sandinista.  
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A não suspensão desse serviço foi compreendida, tanto por sandinistas quanto por 

diversos analistas,  como uma das principais causas de perda de votos. Nas regiões onde a 

guerra com os contras era mais intensa, a FSLN perdeu mais votos (Tabela 3.14; Mapa 02). 

Neste sentido, onde os confrontos foram mais presentes, especialmente durante a campanha 

eleitoral, nos parece que a compreensão por parte da população foi de que a manutenção da 

Frente Sandinista no poder seria a continuidade da guerra e que a eleição da UNO seria o seu 

fim. Deve-se considerar, todavia, que foi exatamente nas regiões interioranas onde ocorreu 

uma intensificação da distribuição de terras pelo governo, sobretudo a partir da segunda 

metade da década de 1980, na busca de interromper a agregação dos campesinos à 

Contrarrevolução, como demonstramos acima, que o conflito com os Contras foi mais 

acentuado no decorrer da corrida eleitoral (Mapa 03).  

A campanha eleitoral sandinista que exaltava Daniel Ortega como um galo de briga 

evoca a ideia de batalha, de conflito. Aliás, a música tema da FSLN na corrida eleitoral foi 

uma canção guerreira denominada El gallo ennavajado
102

, uma contradição para um partido 

cuja principal oferta era a paz. Segundo Sergio Ramírez, que foi o candidato a vice pela 

FSLN, ―não poderia haver símbolo pior [...] pois as pesquisas posteriores [a eleição] deixaram 

claro o sentimento dominante nas urnas: 96% dos eleitores tinham certeza de que jamais 

seríamos capazes de deter a guerra‖ (RAMÍREZ, 2011, pp. 312-313).  

Aliás, segundo o mesmo autor, pesquisas posteriores demonstraram que 56% dos que 

votaram na FSLN também não acreditavam que seria possível o fim do conflito caso a Frente 

Sandinista se sagrasse vencedora. Além disso, conforme o mesmo autor, a despeito das 

pesquisas que eram feitas por organismos ligados ao governo indicarem que o tema da paz é 
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 A música evoca a ideia de um galo de briga – Daniel Ortega – que está preparado para a batalha. A canção 
foi composta especialmente para campanha eleitoral e posteriormente gravada por Diego Aguirre. A letra da 
canção diz o seguinte: “Se acercan las elecciones, ya mi pueblo se prepara/ para confirmar su fe en el Frente 
Sandinista/ Ya están listas las apuestas, no aceptamos más propuestas/ que las que ya tiene el pueblo con su 
gallo que está listo/ Ese es Daniel, Daniel Ortega!/Es el gallo enavajado que ya tiene preparado/ el pueblo 
trabajador!/ Ese es Daniel, Daniel Ortega!/ En él confía la gente pa’ que sea el Presidente/ de este pueblo 
luchador/ Ya se fueron esos tiempos que todo estaba amarrado/ que engañaban a la gente con 4 bolis con 
guaro/ Por mas casas mas escuelas y por nuestra dignidade/ para el campesino tierra yo tengo por quien votar/ 
CORO: Se fueron esos tiempones que los viejos barrigones/ engañaban a mi pueblo robando las elecciones/ Aquí 
no hay mas garabato es enorme tu zapato/ No busques tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro”.  
Disponível em: http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2011-06-15/coleccion-de-canciones-de-las-
campanas-electorales-del-frente-sandinista-de-todos-los-comicios/. Acessado em: 28/07/2014 

http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2011-06-15/coleccion-de-canciones-de-las-campanas-electorales-del-frente-sandinista-de-todos-los-comicios/
http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2011-06-15/coleccion-de-canciones-de-las-campanas-electorales-del-frente-sandinista-de-todos-los-comicios/
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de vital importância e que o SMP era um dos calcanhares de Aquíles do governo 

revolucinário, do ponto de vista da luta política, os sandinistas a ignoraram. A esse respeito 

ele escreveu o seguinte:  

Sabíamos, pelas pesquisas de opinião, da importância eleitoral da paz, mas era mais 

forte o velho sentido messiânico de poder, que conectava a ideia da revolução 

popular, com toda a sua parafernália ideológica, ao apoio incondicional dos pobres. 

Afinal, os pobres nunca seriam capaz de cravar um punhal em si próprios. E, quando 

as pesquisas de opinião nos disseram o contrário, que também perdíamos apoio nos 

setores mais humildes da população, tratamos de corrigir as pesquisas (RAMÍREZ, 

2011, p. 313). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 03 – Ataques da contra durante dezembro de 1989 e janeiro de 

1990 

Fonte: CONROY, 1991, p. 69. 
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As pesquisas sobre intenções de votos tornaram-se um verdadeiro campo de batalha 

ideológica entre a FSLN e a UNO. As pesquisas realizadas por agências ligadas ao 

sandinismo asseguravam que haveria vitória, e com ampla margem. Da mesma maneira, os 

organismos de pesquisas ligadas à UNO indicavam que esta coligação sairia vencedora. 

Carlos Vilas (1990b) enumera nove dessas pesquisas. Todas demonstram uma tendência 

segundo a ideologia a que estavam ligados os institutos que as fizeram ou as encomendaram. 

Chamam a atenção, em primeiro lugar, duas pesquisas para duas redes de TV americanas: 

uma para a Uniovisión e outra para a ABC News/Washigton Post. A primeira, realizada em 

janeiro de 1990, indicava que 38,1% dos eleitores pretendiam votar em Violeta Chamorro, 

57,6% em Daniel Ortega e outros 4,3% nos outros candidatos. A última, efetuada em 

fevereiro do mesmo ano, apontava que 38,1% planejava votar na candidata da UNO e 57,1% 

no candidato da FSLN e outros 4,8 nos outros concorrentes. Outras duas pesquisas que 

indicavam vitória de Daniel Ortega foram feitas pela Universidad Centroamericana, também 

em janeiro e fevereiro de 1990. A primeira apontava 73,9% para Ortega contra 23,2% para 

Chamorro. A outra, 67,9% para FSLN contra 28,4% parra a UNO. Outras quatro pesquisas 

indicavam vitória da candidatura da UNO. Uma indicava que seria 59,3% para Violeta contra 

30,2% para a Ortega. Outra assinalava que a vitória seria de 48,8% contra 39,3%. Outra, 

encomendada pelo jornal La Prensa, assegurava que a vitória da UNO seria de 54,3% dos 

votos contra 38,6% para a Frente Sandinista (VILAS, 1990b, p. 270). 

Segundo Sérgio Ramírez (2011), temendo os números da campanha, a FSLN 

contratou um analista de pesquisas norte-americano que mais tarde trabalharia para Bill 

Clinton. A intenção era buscar trabalhar a imagem de Daniel Ortega com os eleitores que 

estavam indecisos. Mas, segundo o mesmo autor, os indecisos optaram por votar no candidato 

que demonstrava ser capaz de colocar fim ao conflito (p. 313). Apesar de o comício de 

encerramento da campanha da FSLN no dia 21 de fevereiro –  estrategicamente escolhido, 

pois era aniversário do assassinato de Sandino –  ter reunido uma grande multidão na praça 

central de Manágua, o resultado das eleições do dia 25 do mesmo mês decretou a derrota da 

FSLN e a vitória da UNO (Tabela 3.14).  

A guerra para Sérgio Ramírez (2011) foi de fato a principal causa da derrota nas urnas. 

Deste ponto de vista, segundo ele, a estratégia de não revogar a lei do Serviço Militar 
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obrigatório consignou-se num equívoco que custou o governo e a revolução, decretando desta 

forma o fim do sonho. A Revolução estava sendo finalmente engolida por Saturno. Segundo 

ele, 

no final das contas, o que marcou a derrota em 1990 foi o peso da Guerra. E 

certamente começamos a perder aquela eleição a partir do momento em que a 

convocamos. Muito se disse, depois, que Daniel estava pronto para anunciar no 

discurso daquele dia [21 de fevereiro] a revolgação da lei de Serviço Militar 

Patriótico (SMP), e que retrocedeu no último instante poir causa do tamanho da 

multidão que transbordava a praça. Isso jamais aconteceu. Dentro da estratégia de 

guerra, o Serviço Militar Patriótico não era uma variante política mas militar, e a 

opinião de Humberto Ortega, quando o tema foi discutido, tinha sido que um 

anúncio dessa natureza poderia provocar deserções massivas e ao mesmo tempoi 

estimular a contra a tentar conquistar terreno. Era, de novo, uma contradição, porque 

num momento eleitoral o SMP se transformava necessariamente em variável 

política, como as pessoas o estavam vendo. Esperavam o anúncio como 

demonstração de que era possível confiar na vontade de paz da Frente Sandinista, e 

voltaram para casa sentindo que a guerra ia continuar. E o governo dos Estados 

Unidos, através de seus porta-vozes, se encarregava de deixar claro que ela 

realmente iria continuar se a Frente Sandinista ganhasse (RAMÍREZ, 2011, p. 314-

315). 

 

 No dia 25 de fevereiro de 1990, foi realização a votação. No total foram inscritas 

1.753.913 pessoas. Dessas, 1.510.838 votaram, significando que 86,1% dos que foram 

inscritos depositaram seu voto, sendo a taxa de abstenção equivalente a 13,9%. Os votos 

válidos para presidente e vice foram pouco mais de 1.420,000, enquanto que para o legislativo 

o total de votos válidos foi de aproximadamente 1.419,000. A coligação UNO sagrou-se 

vencedora, elegendo Violeta Barrios Chamorro presidente e Virgilio Godoy como vice. 

Também conquistou a maioria nas cadeiras para a Assembleia Nacional, elegendo 51 

deputados para um total de 92 vagas para o legislativo. (Rev. Envío, nº 102, abril/1990, p. 01; 

JBI, 10/03/1990, p. 06) 

 

Tabela 3.14 

Dados eleitorais 1990 

 Presidenciais Legislativas  Número de 

Deputados Partidos Votos  % Votos  % 

UNO  777.552 54,7 764.728 40,8 51 

FSLN 579.886 40,8 580.572 40,9 39 

MUR 16.751 1,1 13.991 1,0 1 

PSC 11.136 0,7 22.218 1,6 1 

PRT 8.590 0,6 10.582 0,7 - 

MAP-ML 8.115 0,6 7.643 0,5 - 
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PSCO 5.798 0,4 6. 308 0,4 - 

PUCA 5.065 0,3 5.565 0,4 - 

PCD 4.500 0,4 4.683 0,3 - 

PLIUN 3.151 0,2 3.518 0,2 - 

Total 1.420.544 100 1.419.608 100 92 
Fonte: Consejo Superior Electoral apud JBI, 10/03/1990, p. 06 (elaborado pelo autor) 

 

A UNO e a FSLN dominaram a disputa eleitoral. Isso demonstra que o processo 

político foi constituído para que as opções ficassem concentradas nesses dois blocos. A UNO 

evidentemente foi costurada pela burguesia nicaraguense com o consentimento e o apoio do 

governo norte-americano com o objetivo claro de derrotar a FSLN. ―Em essência, não eram 

oposição, mas sim um grupo de direita formado pela elite nicaraguense, e que foi 

cuidadosamente cultivado através dos anos como um instrumento de esforço americano para 

destruir os sandinistas‖ (Willian I. Robinson apud COLHOUM, 1990, p. 56).  

Duas características foram prementes na composição da UNO: o seu caráter eleitoreiro 

e sua instrumentalidade. A perspectiva eleitoreira fica evidente ao analisar sua composição 

heterogênea. Podem ser indentificadas dentro de sua composição seis perspectivas ideológicas 

distintas: 1) um bloco que pode ser identificado como conservador, que conquistou 13 

cadeiras na Assembleia Nacional, integrado pelos partidos PNC, com cinco representantes, 

pela APC, que conquistou seis cadeiras, e pela ANC, que elegeu dois deputados; 2) outro 

bloco que pode ser enquadrado como liberal, que conquistou 12 representantes: três pelo 

PALI, cinco pelo PLI e quatro pelo PLC; 3) os sociais-cristãos, que conseguiram dez vagas na 

Assembleia: cinco pelo PCDN, três pelo PAN e dois candidatos que eram ligados ao PPSC
103

; 

4) os sociais-democratas, que elegeram oitro deputados: cinco pelo PSD e três pelo MDN; 5) 

os uniocionistas centro-americanos, que elegeram dois representantes; 06) os que podem ser 

enquadrados como orientação esquerdista, que conseguiram seis cadeiras: três pelo PSN e três 

pelo PC de N  (Rev. Envío, nº 102, abril/1990, p. 08). 

Fica mais evidente o seu caráter eleitoreiro se considerarmos que a ―unidade‖ dentro 

da coalização acabou logo após a sua posse, que ocorreu em 25 de abril de 1990. A presidente 

Violeta Chamorro nomeou para os principais cargos pessoas ligadas à sua família e 
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 Apesar de o PPSC (Partido Popular Social Cristão) ter abandonado a UNO pouco antes do pleito eleitoral e se 
aliado ao PSC, dois de seus candidatos permaneceram ligados à coligação (Rev. Envío, nº 102, abril/1990, p. 
08). 
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tecnocratas ligados a instuições financeiras norte-americanas e ao governo dos Estados 

Unidos. Essa centralização do processo de transição administrativa visava garantir a 

transnacionalização, isto é, a abertura irrestrita para a entrada e a operação do capital 

internacional, sobretudo estadunidense. Isso desagradou o vice-presidente Virgilio Godoy e 

algumas frações da burguesia, pois eles temiam que seus negócios fossem prejudicados. Essas 

frações estavam ligadas ao presidente e ao vice-presidente da COSEP . A manutenção de 

sandinistas dentro da instucionalidade administrativa também desagradou grande parte dos 

membros da UNO, especialmente após as greves de maio, junho e julho de 1990, em que mais 

de 200 mil pessoas saíram às ruas para protestar contra o governo, que pouca coisa pôde fazer 

para reprimir os grevistas, uma vez que as forças policiais, sobretudo o exército, estavam 

sobre o controle dos sandinistas que apoiavam os manifestantes
104

. Humberto Ortega 

permaneceu como chefe doExército Popular Sandinista até fevereiro de 1995 (Rev. Envío, nº 

107, Set./1990, p. 09; Rev. Envío, nº 157, março/1995, p. 02; JBI, 28/07/1990, p. 11). 

O caráter de instrumentalidade diz respeito à sua relação com os Estados Unidos e à 

atuação do governo norte-americano no processo revolucionário e eleitoral de 1990. A 

composição de uma organização partidária que pudesse participar do jogo político dentro da 

instucionalidade foi uma condicionante da aliança pré-revolucionária e da composição do 

governo após o triunfo e que tomou características ainda mais prementes depois da segunda 
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 Nesse período formou-se o Congresso Permanente de Trabalhadores (CPT), uma organização também 

chamada de sindicato branco, formado por ex-guardas nacionais, soldados contras que haviam sido 

desmobilizados, desempregados, etc. com o objetivo de combater os grevistas e proteger empresas. Conforme 

a Revista Envío, nº 107, set./1990, ao analisar a divisão dentro da UNO após as greves, um dos principais 

grupos descontentes era o de Virgilio Godoy, representando uma ala de extrema direita.  “En un extremo esta 

el sector godoyista, en el que se agrupa la extrema derecha política, económica y social. Para este sector, 

Nicaragua, sólo será viable con la liquidación del sandinismo. Defienden, por tanto una salida violenta, anti-

democrática y con características fascistas. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), fuerza 

económica alineada en este sector, expresó esta posición en una carta de circulación interna que se hizo publica 

el 23 de julio en el diario ‘Barricada’ ‘Nosotros volvemos a insistir -decía el COSEP- en lo que hemos aseverado 

en diferentes ocasiones pasadas. Mientras exista el sandinismo como fuerza política en Nicaragua, no habrá 

paz, tranquilidad, ni progreso económico. Tiene que ser eliminado totalmente’. Por su parte, durante la huelga 

de julio los sindicatos blancos que se agrupan en el Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT) revelaron 

su capacidad de actuar en esta dirección como esquiroles armados y fuerzas de choque cuando, unidos a 

contras desmovilizados, guardias somocistas indultados y elementos lumpen, constituyeron brigadas armadas 

en torno a las instalaciones de la Radio Corporación y en otros lugares de Managua” (p. 03). 
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metade da década de 1980. Assegurar a participação da burguesia modernizante que havia se 

aliado à FSLN devido ao rompimento com a ditadura somozista foi também resultado da 

intervenção norte-americana no final dos anos 1970.  

Deste modo, o objetivo capital da aliança dos Estados Unidos com a contrarrevolução 

burguesa era derrubar os sandinistas e empreender um processo de transição não mais pautado 

pelo autoritarismo da época anterior – a ditadura da família Somoza – mas sob a insígnia da 

democracia da qual, alegavam os contrarrevolucionários, a Revolução Sandinista não era 

partícipe. A atuação norte-americana ocorreu de duas formas: ingerência militar e  cooptação 

de organizações da sociedade civil como partidos políticos, entidades gremiais, a Igreja, etc. 

para a construção de uma ideologia contrária ao governo sandinista e à FSLN. A formação da 

UNO patenteia essa assertiva, assim como sua campanha, que se concentrou muito mais em 

ser antissandinista do que em qualquer outra coisa.  

Após a vitória eleitoral, o processo de centralização visava garantir que os principais 

cargos fossem ocupados por pessoas indicadas pelo governo norte-americano. Foi formado 

um grupo que ficou conhecido Grupo de Las Palmas, composto por Antonio Lacayo, Alfredo 

César, ex-presidente do Banco Central durante o governo sandinista (1980-1982) que depois 

rompeu com o governo e se agregou à Contrarrevolução, e por Carlos Hurtado. Esse grupo 

ocupou os principais cargos: finanças, economia e desenvolvimento, Banco Central e 

Relações Exteriores, além, é claro, do Ministério da Presidência, o elo da centralização. Esse 

processo visava assegurar, segundo Willian I. Robinson (1997, p. 209), que as políticas 

neoliberais dirigidas pela AID (USAID) – Agência Internacional de desenvolvimento dos 

Estados Unidos –  pudessem ser executadas. Assim que Violeta Chamorro tomou posse, esta 

entidade criou um plano de estudo e em 1991 começou a executá-lo, construindo claramente 

um governo neoliberal.  

Voltando aos números eleitorais, eles demonstram que a vitória da UNO foi 

conseguida em quase todas as regiões do país. Das nove regiões administrativas, só não 

conseguiu mais votos que a FSLN em duas. Em uma delas foi por uma diferença de pouco 

menos que trezentos votos e em outra por pouco mais de dois mil.  
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Tabela 3.15  

Votos para a UNO e a FSLN por região 

 UNO Porcentagem FSLN Porcentagem Total % 

Região I Estelí, Madriz e Nueva Segovia. 

Presidente 66.661 48% 66.990 48,2% 96% 

AN* 04  05  **100% 

Regiao II Léon e Chinandega. 

Presidente 126.386 51,8% 105.357 43,1% 94,9% 

AN 08  07  100% 

Regiao III Managua. 

Presidente 209.527 53,4% 168.061 42,9% 96,3% 

AN 14  11  100% 

Regiao IV Carazo, Masaya, Granada e Rivas. 

Presidente 135.117 52,7% 110.090 42,9% 95,6% 

AN 08  06  100% 

Regiao V Boaco e Chontales. 

Presidente 97.911 70,5% 35.081 25,6% 96,1 

AN 08  02  100% 

Regiao VI Matagalpa e Jinotega. 

Presidente 105.020 57,8% 65.499 36% 93,8 

AN 07  04  100% 

Regiao VII Região Autonôma do Atlântico Norte 

Presidente 19.253 48,1% 15.044 37,6% 85,7% 

AN 01  01  ***66,33% 

Regiao VIII Região Autonôma do Atlântico Sul 

Presidente 13.040 60,7% 7.256 34,1% 94,8% 

AN 01  01  100% 

Regiao IX Río San Juan 

Presidente 4.637 39,% 6.709 54.6% 93,6% 

AN   01  100% 
Elaborado a partir dos dados contidos em: JBI, 10/03/1990, p. 06; VILAS, 1990b, p. 264. 

*Assembleia Nacional. 

** A porcenetagem não refere ao total de votos, mas ao total de eleitos para a Assembleia Nacional. 
*** Das 92 cadeiras da Assembleia Nacional a UNO e a FSLN ocuparam 90; 51 para a UNO 39 para a FSLN. No 

caso da Frente Sandinista a 39ª vaga foi ocupada por Daniel Ortega, pois a lei previa que o candidato a presidente 

derrota que tivesse mais de 1% dos votos ocuparia cargo automático no legislativo. Condição indêntica teve 
Moisés Hassan candidato pelo partido MUR que obteve 1,1% dos votos válidos. A outra cadeira da Assembleia 

Nacional foi ocupada por um candidato a deputado da organização indígena YATAMA filiada ao PSC, na Região 

Autônoma do Atlântico Norte. 

 

 

 

  Outra questão importante que pode ser verificada é que a diferença de votos entre as 

duas agremiações foi maior em regiões onde os conflitos armados eram maiores. Entre 

novembro e dezembro de 1989, foram registrados mais de 200 incidentes militares 

envolvendo as tropas sandinistas e a Contrarrevolução armada. Os conflitos continuaram 

também no mês de janeiro de 1990. A maioria desses embates ocorreu nas regiões central e 

central-norte, isto é, nas regiões V, VI, VII e VIII, como pode ser verificado no Mapa 03. 

Segundo Michael Conroy (1991, p. 56), citando um relatório da ONU, essas ações militares 
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geraram uma grande intimidação em membros da FSLN nas regiões onde o conflito era mais 

intenso.  

A FSLN foi derrotada não apenas na eleição para presidente e para a Assembleia 

Nacional. A UNO também conseguiu sair vitoriosa na maioria dos municípios de todas as 

regiões administrativas. No processo eletivo para os conselhos municipais, ela conseguiu 

eleger os seus representantes para os conselhos municipais. A única exceção foi na pequena 

região do Rio San Juan (JBI, 10/03/1990, p. 06).  

Seria reducionismo atribuir a derrota da Revolução Sandinista aos equívocos da FSLN 

e não considerar fatores exógenos. A Revolução triunfou em um momento em que o contexto 

internacional estava adverso às revoluções típicas do ―Terceiro Mundo‖, primeiro porque a 

crise e o desmoronamento da URSS, que era o principal aporte dessas revoluções, estava em 

curso. Segundo, as ações do imperialismo norte-americano travaram qualquer possibilidade 

de avanço social no projeto revolucionário e em certa medida condicionaram até mesmo o seu 

triunfo. A aliança com a burguesia desde a insurreição revolucionária efetiva, sobretudo a 

partir 1977, que formatou o processo e a consignação de um governo pós-Somoza, foi uma 

condição norte-americana para uma não eventual intervenção direta.  

Neste sentido, a resposta do imperialismo estadunidense à tentativa da FSLN de 

hegemonizar o processo revolucionário foi a estruturação de uma força interna e externa 

contrarrevolucionária cujo resultado foi uma guerra que consumiu grande parte das divisas 

nacionais e forçou o governo a implementar diversas medidas antipopulares e em essência 

antirrevolucionárias, como o SMP. 

Evidentemente, a aliança com o setor privado fazia parte do projeto de transformação 

revolucionário sandinista e da estratégia para a vitória em 1979. Deste modo, a união com o 

setor privado, com a burguesia denominada patriótica, tornou-se também parte constitutiva do 

programa e do modus operandi governamental da FSLN. Em outras palavras, o setor privado 

era o cavalo de frente do planejamento da transformação modernizadora e do 

desenvolvimento econômico, ainda que submissos ao Estado, à Frente Sandinista. No 

decorrer dos anos, entretanto, essa aliança, ao contrário do inicialmente projetado, revelou-se, 

sem dúvida, um limitador do próprio projeto de transformação revolucionária. Aa crise 
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econômica foi quase, inclusive, a concretização de uma tragédia que fora anunciada desde a 

constituição dessa aliança no contexto nacional e internacional, porque como demonstra 

Willian I. Robison (1997), essa burguesia nada tem de ―nacionalista‖: ao contrário, ela é 

―internacionalista‖. Em outras palavras, o que interessa para ela é a reprodução do capital e as 

benesses sociais e políticas adjuntas à classe burguesa, e não efemeridades contidas na 

insígnia do nacionalismo.  

Essa aliança colocou o governo sandinista numa encruzilhada onde teve que optar 

entre direções opostas. A partir de 1988, tomou medidas de austeridade tipicamente 

neoliberais, deflagrando definitivamente a derrota do projeto revolucionário. Após essas 

medidas, o apoio social e popular à Revolução começou a definhar irreversivelmente, e a 

hegemonia sandinista sobre as massas começou a declinar bastante, resultando numa derrota 

eleitoral dois anos depois.    

Aliás, a derrota eleitoral da FSLN foi apenas a impetração formal, dentro da lógica da 

democracia representativa eleitoreira, da derrocada do projeto revolucionário daquela que 

havia sido consagrada como a líder da Revolução. Na verdade, a Revolução enquanto projeto 

de transformação social popular já havia deixado de existir definitivamente pelo menos dois 

anos antes.  

No dia 19 de julho 1979, a Revolução Sandinista havia triunfado com as cenas 

emblemáticas dos soldados, na maioria jovens, entrando marchando em Manágua 

representando um futuro de esperança e sonhos, deixando para trás um passado de dor, 

angústia, pobreza, repressão e ditadura cantando o Hino da Unidade Sandinista:  

Adelante marchemos compañeros 

avancemos a la revolución 

nuestro pueblo es el dueño de su historia 

arquitecto de su liberación. 

  

Combatientes del Frente Sandinista 

adelante que es nuestro el porvenir 

rojinegra bandera nos cobija 

¡Patria libre vencer o morir! 

 

Los hijos de Sandino 

ni se venden ni se rinden 
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luchamos contra el yankee 

enemigo de la humanidad. 

 

 

Adelante marchemos compañeros 

avancemos a la revolución 

nuestro pueblo es el dueño de su historia 

arquitecto de su liberación. 

 

 

Hoy el amanecer dejó de ser una tentación 

mañana algún día sugirá un nuevo sol 

que habrá de iluminar toda la tierra 

que nos legaron los mártires y héroes 

con caudalosos ríos de leche y miel.  

(Carlos Mejía Godoy – Himno de la Unidad Sandinista) 

 

No entanto, chegou ao fim com a cena melancólica de Daniel Ortega passando a faixa 

presidencial para Violeta Chamorro. Findava-se, assim, de maneira melancólica, a revolução 

popular que triunfara na Nicarágua em 1979, que suscitou esperanças e sonhos, e findou-se 

numa dura realidade de pobreza, miséria e dominação.  



248 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo deste trabalho foi buscar compreender diversas questões intrínsecas ao 

processo revolucionário sandinista. Procuramos, em primeiro lugar, entender as condições que 

conduziram ao triunfo e ao mesmo tempo, na mesma conjuntura, como a FSLN tornou-se a 

principal força política da insurreição popular. 

 Defendemos que o triunfo revolucionário ocorreu mediante a construção de uma 

aliança heterogênea e como resultado: 1) da precipitação da crise da autocracia somozista, 

impetrada pela contradição dos interesses da ditadura com a ―burguesia patriótica‖. Neste 

sentido, a crise da autocracia permitiu o surgimento de levantes de massas, tendo em vista que 

uma parcela dos participantes do poder político e econômico, a saber, a burguesia dissidente, 

foram alijados. Desta forma, a ―burguesia patriótica‖ se configurou como um agrupamento 

em que os levantes populares encontraram ressonância, o que potencializou a força 

revolucionária das massas populares, cuja organização principal era a Frente Sandinista; 2)  

da adesão maciça do povo advindo das mais variadas posições ideológicas, políticas ou de 

classes, configurando um sujeito social revolucionário heterogêneo; 3) da longevidade do 

processo de luta que produziu um amadurecimento dos revolucionários e assegurou uma 

estratégia de luta capaz de derrubar militarmente a ditadura. Ainda que o processo da luta 

insurrecional tenha se agudizado a partir da segunda metade da década de 1970, sobretudo a 

partir de 1977, com adesão  significativa das massas urbanas ao processo revolucionário e 

com a intensificação das ações militares sandinistas, foi a longevidade da luta insurrecional 

que garantiu a ―qualidade‖ da luta; 4) de a força da revolução não ter estado na capacidade 

estrita de organização militar, mas no apoio consistente do povo à revolução e à ação militar  

dos revolucionários.  

O caráter heterogêneo do processo delineou as transformações empreendidas pelo 

governo revolucionário. A preocupação primordial de modificar a ossatura do Estado foi 

delimitada pelo jogo de interesses dos diferentes sujeitos que compuseram o governo. Da 

mesma forma, as transformações relativas à propriedade da terra também foram 

condicionadas pelo próprio projeto imbuído e dominado pela heterogeneidade. Assim, a 
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opção pela economia mista como mote norteador do desenvolvimento econômico serve para 

exemplificar essa assertiva.  

No entanto, mesmo tendo um caráter misto, a Frente Sandinista dominou 

politicamente a Revolução. Deste ponto de vista, a FSLN se constituiu como um aparato 

burocrático buscando incidir no processo de criação de uma autonomia relativa do Estado em 

relação à classe economicamente preponderante. Por conseguinte, a perspectiva do governo 

sob a hegemonia sandinista procurou atender aos interesses do capital conjuntamente e não a 

frações particulares relativas a ele. Devido à necessidade da acumulação capitalista, a 

burocracia estatal procurou impulsionar a superação da concorrência entre as unidades dentro 

deste sistema de reprodução. As contradições, entretanto, superaram essa lógica e a crise 

econômica e de hegemonia da Frente Sandinista sobre as massas se assentou.  

Estruturalmente, o caráter dependente da economia nicaraguense também delineou as 

opções das transformações políticas e econômicas que conduziram o projeto do governo 

sandinista seu fracasso. Considerando o cenário e o contexto em que a insurreição triunfou, a 

FSLN tinha duas opções de transformação viáveis, as quais foram discutidas dentro da própria 

organização e também entre ela e a burguesia patriótica: uma revolução socialista ou a 

formação em um governo democrático popular com uma economia mista. A primeira não se 

configurou viável por dois motivos principais: o primeiro, de âmbito interno, o qual já 

mencionamos, que foi a maneira da própria insurreição e da aliança revolucionária 

heterogênea que lhe dirigiu. O segundo, de caráter externo, foi o condicionamento norte-

americano e o não apoio da União Soviética a essa perspectiva de uma revolução ―radical‖ 

aos moldes da cubana. Deste modo, para os sandinistas, a opção de construir um capitalismo 

de Estado através de uma economia mista seria o mais viável e possível como projeto de 

transformação. 

A FSLN, então, na condição de líder da Revolução, optou por buscar o domínio 

político  sobre o processo revolucionário primariamente através da conquistado campo de 

batalha ideológico. Em um primeiro momento, a perspectiva sandinista mostrou-se com 

fôlego suficiente para possibilitar que ela conseguisse controlar as principais instâncias de 

poder, tanto no que dizia respeito às estruturas do Estado como no que era relativo às 
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organizações populares e aos movimentos sociais. Todavia, a formação da Contrarrevolução 

logo nos primeiros anos do governo revolucionário constituiu-se em um entrave e em um 

contraponto para a hegemonia da Frente Sandinista. Os Contras buscaram empreender a 

formação de sua base guerrilheira entre os camponeses do interior do país, minando o projeto 

sandinista. Desta forma, grande parte daqueles que haviam colaborado para o triunfo 

insurrecional lutando ao lado FSLN – de fato formando-a – agregaram-se às forças 

contrarrevolucionárias.  

Neste cenário, a Contrarrevolução e os Estados Unidos constituíram-se como grandes 

entraves para o processo revolucionário, em primeiro lugar porque se contrapuseram 

ideologicamente e lutaram dentro da institucionalidade contra a hegemonia sandinista, 

apoiando as forças políticas contrarrevolucionárias ou dissidentes. A alta hierarquia da Igreja 

Católica, organismos da sociedade civil como a COSEP, o jornal La Prensa e diversos 

partidos políticos buscaram empreender uma contraposição ideológica aos sandinistas, a 

despeito das medidas de censura; e em segundo lugar, porque travaram um conflito militar 

contra o governo sandinista, o que exigiu grandes somas dinheiro, prejudicando assim o 

andamento da economia. A guerra também condicionou a existência do Serviço Militar 

Obrigatório, que tornou-se no principal problema de respaldo popular para o governo 

sandinista. Diante desse contexto, governo tomou ou manteve medidas antipopulares, o que 

contribuiu decisivamente para a crise de hegemonia da FSLN.  

A atuação dos Estados Unidos foi decisiva. Além financiarem os Contras 

nicaraguenses, mataram milhares de campesinos revolucionários, destruíram diversas obras de 

infraestrutura tanto produtivas como de como escolas e hospitais. Também impetraram um 

terror difuso, buscando assegurar-se de que os sandinistas tivessem poucas chances de 

fornecer um projeto alternativo para o país e para região centro-americana.  

Assim, buscamos demonstrar que a derrota revolucionária consumada no desbarato 

eleitoral de 1990 foi resultado de fatores diversos. A heterogeneidade da aliança 

revolucionária, o caráter dependente da economia da nicaraguense, a ação ideológica e militar 

dos contras, a atitude dos Estados Unidos ao agir na perspectiva ideológica, e no embargo 
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econômico e no respaldo logístico, político e também econômico à Contrarrevolução, e a falta 

de apoio soviético foram decisivos para a queda do governo.  

Também procuramos demonstrar que as medidas tomadas durante o processo 

revolucionário contribuíram para o fracasso da Revolução e para a sua derrota consumada no 

pleito eleitoral. Do ponto de vista da relação do partido com as massas populares, a FSLN 

optou pelo dirigismo partidário vanguardista e procurou cooptar os movimentos sociais e as 

organizações populares, exercendo sobre elas um processo de transformismo. Daquele 

momento em diante, a FSLN se consolidou mediante uma crescente burocratização e não 

como um partido de expressão das massas populares. Em outras palavras, ocorreu cada vez 

mais uma identificação entre o Partido e o Estado, em que o primeiro tinha a função de 

legitimar as ações do último. Neste sentido, a verticalização partidária visava modelar as 

massas populares e doutriná-las, fazendo com que o partido não funcionasse como um espaço 

de expressão do anseio popular, mas como um aparato de construção ideológica subsumida às 

ações do governo. 

Dependente dessa lógica, a política agrária sandinista não atendeu a expectativas de 

grande parte dos campesinos dominados pela utopia campesina de propriedade individual. 

Mas não apenas isso: transformou diversos desses campesinos imbuídos nessa utopia em 

proletários no campo. Devido a isso, sua condição de explorado continuou, assim como a 

sensação de não ―liberto‖, exatamente o contrário do que havia prometido a Revolução. Deste 

modo, a adesão de campesinos pobres às forças contrarrevolucionárias ocorreu devido à não 

satisfação de sua expectativa em relação ao processo revolucionário. 

Outro fator importante para a derrocada revolucionaria sandinista foram os equívocos por 

parte da FSLN na interpretação do significado político dos acordos de paz. Para esta, os 

acordos eram a possibilidade de confirmação da vitória revolucionária. Entretanto, era 

justamente a situação contrária que se configurava, pois os acordos faziam parte da lógica 

imposta pelos Estados Unidos e pelos Contras no intuito de exercerem sobre a Frente 

Sandinista um pleito transformista. A partir deste momento, o governo passou a ir ao encontro 

das ideias da oposição. Neste sentido, no decorrer do texto, argumentamos que o governo 

norte-americano e a Contrarrevolução, através da guerra, da asfixia econômica – consolidada 
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mediante os embargos econômicos e as sabotagens na economia, como fuga de capital e 

recusa em investimento – e da chantagem política levaram o governo sandinista a ver nos 

acordos de paz uma saída para a crise econômica, política e social na qual estava inserida a 

Revolução. Os acordos foram, na verdade, condicionados pela agressão contrarrevolucionária, 

uma condição de imposição ao governo sandinista que passou a considerá-los como a única 

alternativa para a superação do entrave. Assim, a concepção do governo da FSLN de que 

assinar os acordos de paz era a rendição dos opositores da Revolução demonstrou-se 

equivocada, visto que a partir desses acordos os sandinistas foram obrigados se submeter ao 

jogo dos contrarrevolucionários: ao assinar os acordos, cederam mais espaço político à 

Contrarrevolução, concedendo-lhe legalidade na disputa política em troca do fim da agressão 

militar. A partir dos acordos de paz, o imperialismo e a burguesia interna, expressada 

politicamente nos Contras e nos partidos burgueses reconhecidos legalmente, efetuaram um 

processo de cooptação e de transformação da FSLN.  

 A busca por consolidar a reprodução do capital mediante a economia mista produziu 

uma contradição insuperável, o que contribuiu para a crise econômica e também para a crise 

da hegemonia sandinista. Ao longo do texto, inferimos que a FSLN assumiu a burocracia de 

Estado e tornou possível o incremento do desenvolvimento capitalista dentro de uma lógica 

distributiva e não ―exclusivista‖ que predominou na ditadura da família Somoza, 

implementando, portanto, uma alteração na natureza do sistema de reprodução de capital.O 

partido sandinista assumiu, desta maneira, o papel de uma tecnoburocracia que operou no 

limiar da constituição de um Estado capitalista moderno. Após o triunfo revolucionário, 

estabeleceu-se na Nicarágua não uma revolução socialista, ao contrário: o Estado sandinista 

continuou capitalista e construiu uma burocracia que passou a atender primeiramente aos 

interesses ―globais‖ do capital e não de unidades ou de frações particulares do capital, como 

era feito durante a ditadura somozista. Desta maneira, o governo da FSLN demonstrou sua 

natureza capitalista, revelando uma autonomia relativa do Estado em relação às unidades 

particulares do próprio capital. A necessidade de acumulação capitalista impulsionou o 

governo a superar o jogo da concorrência e a conduzir a política econômica em seu conjunto, 

no que diz respeito à reprodução do capital, como já mencionamos acima. A opção pelo 
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desenvolvimento das forças produtivas, assim, esteve submissa ao modelo do capitalismo de 

Estado e não do socialismo. 

Outro fator importante foram as medidas de austeridade tipicamente neoliberais diante da 

crise econômica. Após as medidas, as condições sócio-econômicas pioraram – houve, por 

exemplo, aumento do desemprego, inflação descontrolada, fim de subsídios sociais aos menos 

favorecidos, recuo dos níveis de saúde e educação. Tudo isso contribuiu para a colapso 

definitivo da hegemonia sandinista. Sendo assim, nossa argumentação pautou por buscar 

demonstrar que a partir desse momento a FSLN começou a perder o apoio popular, que tinha 

sido a força que a fez triunfar e liderar o processo revolucionário. A decodificação popular 

deixou de ser quase automática, como havia sido durante grande parte do governo sandinista. 

Os CDS começaram a perder força no cumprimento de seu papel essencial de serem o elo 

entre o governo e as massas. A perspectiva popular tomou dimensão diversa de outros 

momentos de descontentamentos, e começou a interpretar as medidas não mais como agruras 

intrínsecas e inerentes ao processo revolucionário, mas como opções deliberadas de uma 

política econômica que pouco tinha a ver com sua necessidade e com sua realidade enquanto 

classe. 

Por fim, nossa argumentação sobre a derrocada e a derrota revolucionária buscou 

constatar que o modus operandi eleitoral da Frente Sandinista durante o pleito eleitoral de 

1990, que optou por manter uma imagem de guerrilheira contribuiu para a derrota eleitoral. 

Aliás, a perspectiva de manutenção do conflito foi decisiva para a perda de votos na eleição. 

A campanha eleitoral da FSLN não buscou atender ao principal interesse imediato, que era o 

fim do conflito. 

Em nosso trabalho, buscamos compreender a relação dialética entre as condições 

estruturais herdadas do somozismo e as escolhas tomadas pelo governo sandinista. Desta 

forma, argumentamos em favor da percepção de que as ações dos agentes políticos não são 

automáticas ou autônomas, mas decorrem de uma dada situação história e social.  A assertiva 

de Marx em O 18 de brumário de Luis Bonaparte,
105

 ―os homens fazem sua própria história; 

contudo, não fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles que escolhem as 

                                                           
105

 MARX, Karl. O 18 de brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 25. 



254 

 

 

 

 

circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se 

encontram‖, retrata bem o caso da Revolução Sandinista.   
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