
1 
 
 

                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

TÚLIO ALMEIDA DE ÁZARA 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO, REVOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA: 

A CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA REVOLUÇÃO 

SANDINISTA (1980) 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

 2020 

 



2 
 
 

TÚLIO ALMEIDA DE ÁZARA 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO, REVOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA: 

A CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA REVOLUÇÃO 

SANDINISTA (1980) 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós- 

Graduação em História da Universidade Federal de 

Goiás, como requisito para a obtenção do título de 

mestre em História. 

Orientação: Dr. Luiz Sérgio da Silva 

Linha de Pesquisa: Poder, Sertão e Identidades 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA  

2020 

 

 



3 
 
 

EDUCAÇÃO, REVOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA: 

A CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA REVOLUÇÃO 

SANDINISTA (1980)  

 

  

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal de Goiás como requisito parcial para a obtenção do Título de Mestre em História 

(Área de concentração: Culturas, Fronteiras e Identidades. Linha de Pesquisa: Poder, Sertão 

e Identidades.). Aprovada em ____de_____________de 2020, pela Banca Examinadora 

constituída pelos professores:   

  

  

  

_________________________________________________ 

 Prof. Dr. Luiz Sérgio Duarte da Silva (UFG) 

 Orientador e Presidente da Banca  

  

  

  

__________________________________________________  

 

 

 

  

__________________________________________________  

 

 

 

  

 

 



4 
 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Sou imensamente grato ao meu orientador, Luiz Sérgio Duarte da Silva, e à 

coordenação do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás 

(PPGH/UFG) por todo direcionamento e auxílio no sentido de minha pesquisa, estágio em 

docência universitária e acompanhamento. Não posso deixar de agradecer ao mestre Roger 

dos Anjos de Sá, que também pesquisa sobre a Nicarágua, que esteve comigo em Managua 

no desenvolvimento de sua pesquisa de doutorado sobre o governo Neoliberal de Violeta 

Barrios de Chamorro na Nicarágua e por compartilhar ideias e fontes bibliográficas sobre o 

meu tema de pesquisa (quase como uma coorientação não oficializada). 

Na Nicarágua, o professor de História aposentado da Universidad 

Centroamericana UCA de Nicaragua (UCA), Antônio Esgueva, recepcionou-nos em seu 

hostel, em frente à UCA e facilitou contatos para entrevista, bem como direcionou o 

caminho das pedras de um pesquisador em Manágua apesar de minha conversação limitada 

no espanhol. Sua ajuda foi fundamental para o desenvolvimento desta. Maria Auxiliadora, 

funcionária do Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamerica (IHNCA), também 

ajudou na pesquisa de documentos e arquivos sobre a CNA, por isso, agradeço também. 

À professora Dra. Maria Emília do PPGE (Programa de Pós-graduação em 

Educação) - UFG, pesquisadora sobre Paulo Freire e a educação popular, agradeço também 

por disponibilizar a conversar, compartilhar conhecimentos e literaturas. Ao professor Dr. 

Josué Vidal Pereira e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – 

campus Goiânia, instituição da qual sou egresso, por permitir o estágio em docência num 

plano de trabalho sobre a Educação de Jovens e Adultos como um instrumento de 

emancipação e transformação social. Essa ação foi desenvolvida em diálogo, com as leituras 

de Paulo Freire sobre educação política e emancipatória e a experiência da Revolução 

Sandinista ao se apropriar das ideias de Paulo Freire para reconstrução da nação 

nicaraguense. 

Agradeço também ao meu avô, Benedito Ferreira de Ázara, falecido no início do 

ano de 2019, que por sua experiência de vida e trabalho como perito da polícia civil, sócio-

fundador da UGOPOCI – GO (União Goiana dos Policiais Civis), na década de 1970 

(contexto da ditadura militar) e da ASPEC-GO (Associação dos Peritos Criminais do Estado 



5 
 
 

de Goiás), na década de 1980, ensinou-me a necessidade da luta dos trabalhadores no 

contexto de exploração capitalista e crise política em busca de direitos. Minha busca pela 

formação continuada e pesquisa é, sem dúvidas, incentivo dele e toda minha família. 

Agradeço ainda à Fabiana Cristina Pessoni Albino, em Educação, mestre 

Linguagem e Tecnologias pela Universidade Estadual de Goiás (2014) e docente da 

Universidade Estadual de Goiás, Campus Inhumas, por se dispor a revisar esta dissertação e 

empreender longos diálogos comigo acerca da vida acadêmica, educação e Paulo Freire. 

Por fim, mas não menos importante, agradeço meu companheiro, mestre em 

Biologia, Paulo Henrique de Moraes, que por vezes possibilitou minha dedicação e escrita 

em meio ao caos da vida cotidiana e política brasileira, solidarizando-se com minha busca 

pelo conhecimento. 

Ao cabo, chego à conclusão que se é possível realizar uma pesquisa em História 

sozinho, esse não foi meu caso. Meu trabalho é também fruto de toda participação e 

coparticipação que os supracitados tiveram relevância crucial durante o percurso da 

pesquisa. Que todos nós possamos continuar lutando para que o conhecimento na área de 

Humanidades seja desempenhado, divulgado e tenha relevância reconhecida no contexto 

em que opiniões em rede sociais e fake news têm sido usadas para manipular a população 

no sentido político. Na era da (des)informação, a construção do conhecimento e do 

pensamento crítico, bem como trabalho docente se fazem ainda mais necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há para mim, na diferença e na “distância” entre a 

ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura experiência feito 

e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma 

ruptura, mas uma superação. A superação e não a ruptura se dá na 

medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser 

curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se 

criticiza. 

Paulo Freire 



7 
 
 

RESUMO 

O tema desta dissertação versa sobre a grande campanha de alfabetização na Nicarágua 

denominada de Cruzada Nacional de Alfabetização empreendida pelos Sandinistas logo 

após sua tomada de poder no evento que historicamente ficou conhecido como a Revolução 

Sandinista, em 1979. A revisão bibliográfica aponta para Paulo Freire como o referencial 

teórico desta campanha de alfabetização. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é refletir 

sobre como ocorreu, na prática, o processo de educação tendo em vista: 1) a educação como 

um ato político, nas preposições do pensador brasileiro Paulo Freire - a dimensão política 

desta campanha, visando identificar os objetivos do projeto da Cruzada Nacional de 

Alfabetização (1980) e os resultados desta campanha para a nação nicaraguense; 2) alguns 

conceitos fundantes de Paulo Freire - as considerações desse autor sobre experiência e 

educação, os quais perpassam os conceitos de saberes da experiência feito, dialogicidade e 

educação humanista-libertadora. Para tanto, as fontes desta pesquisa se tratam de entrevistas 

com alfabetizadores que participaram da campanha, os diários dos alfabetizadores e 

documentos oficiais do ministério da educação da Nicarágua. Os resultados desta pesquisa 

apontam que: 1) a campanha de alfabetização foi para o povo nicaraguense a continuidade 

da guerra de guerrilha na Revolução Sandinista, portanto, alinhada ao projeto 

revolucionário e engajada com o povo nicaraguense; 2) apesar do curto espaço de tempo, 

alcançaram resultados expressivos que corroboraram com a política da Frente Sandinista da 

Libertação Nacional; 3) embora o sistema de Paulo Freire não tenha sido utilizado 

exatamente da forma como foi pensado na Pedagogia do Oprimido, houve um rompimento 

com a educação tradicional ou “bancária” e a existência de diálogos entre o (a) 

“alfabetizador(a)” (oriunda da cultura urbana) e o (a) estudante pertencente à cultura rural 

numa educação engajada com os “esfarrapados”. 

 

Palavras-chaves: Nicarágua; Revolução Sandinista;; Cruzada Nacional de Alfabetização; 

Paulo Freire 
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ABSTRACT 

The theme of this dissertation is about the great literacy campaign in Nicaragua called the 

National Literacy Crusade undertaken by the Sandinistas shortly after their seizure of 

power in the event that historically became known as the Sandinista Revolution in 1979. 

The bibliographic review points to Paulo Freire as the theoretical framework of this literacy 

campaign. In this sense, the objective of this study is to reflect on how, in practice, the 

education process took into account: 1) education as a political act, in the prepositions of 

the Brazilian thinker Paulo Freire - the political dimension of this campaign, aiming to 

identify the objectives of the National Literacy Crusade project (1980) and the results of 

this campaign for the Nicaraguan nation; 2) some founding concepts of Paulo Freire - the 

author's considerations about experience and education, which run through the concepts 

of knowledge of the experience made, dialogicity and humanist-liberating education. To 

this end, the sources of this research are interviews with literacy teachers who participated 

in the campaign, the diaries of literacy teachers and official documents from the 

Nicaraguan Ministry of Education. The results of this research show that: 1) the literacy 

campaign was for the Nicaraguan people to continue the guerrilla war in the Sandinista 

Revolution, therefore, aligned with the revolutionary project and engaged with the 

Nicaraguan people; 2) despite the short space of time, they achieved expressive results that 

corroborated the policy of the Sandinista National Liberation Front; 3) although Paulo 

Freire's system was not used exactly as it was thought in the Pedagogy of the Oppressed, 

there was a break with traditional or “banking” education and the existence of dialogues 

between the “literacy teacher” (from urban culture) and the student belonging to the rural 

culture in an education engaged with the “ragged”. 

Keywords: Nicaragua; Sandinista Revolution; National Literacy Crusade; Paulo Freire 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho de pesquisa de nível de mestrado acadêmico em História 

analisamos a Cruzada Nacional de Alfabetização (CNA) como um processo educativo 

revolucionário, portanto, declaradamente engajado. Para tanto, em nossas reflexões, 

consideramos como referencial os pressupostos da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire1, 

autor brasileiro que teve participação no processo de planejamento nesta campanha de 

alfabetização e que, em certa medida, contribui como referencial teórico para elaboração e 

execução da mesma. 

Particularmente, após licenciado em História e professor em regime de contrato 

temporário na rede pública de ensino, sempre me indaguei como seria possível uma 

educação libertadora e revolucionária. O estudo do caso nicaraguense é justamente uma 

tentativa de responder ao que me incomoda enquanto docente: uma educação que seja de 

fato transformadora da situação da opressão. A ideia é, não apenas compreender 

teoricamente como seria uma educação revolucionária, mas investigar como esta se deu na 

prática. A experiência da Nicarágua pode nos trazer respostas, uma vez que estava inserida 

num contexto de uma insurreição, no contexto da chamada Guerra Fria, para dar cabo a uma 

ditadura que perdurou no país centro-americano por quase 50 anos. Poeticamente, talvez 

possamos dizer que esta foi a última vez que a América Latina sonhou. Sonhou e pegou em 

armas com a esperança de romper com o imperialismo norte-americano. Inspirada na 

Revolução Cubana (1959), a Frente Sandinista de Libertação Nacional (1979 – 1990) por 

meio da guerrilha derrubou a dinastia Somoza e lançou mão de um projeto de educação 

política atrelada à alfabetização em massa para se consolidar no poder.  

A bolsa de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 

(FAPEG) me possibilitou ir à Manágua, capital da Nicarágua, coletar fontes no arquivo do 

Instituto de História de Nicarágua e Centroamérica (IHNCA), da Universidade Centro-

americana (UCA) e realizar entrevistas com participantes da Cruzada Nacional de 

Alfabetização (CNA). Tanto no plano político nacional quanto no pessoal, cada etapa da 

pesquisa foi, sem dúvidas, desafiadora. Imaginem o “frio na barriga” de ir à Nicarágua em 

outubro de 2018, num contexto de crise sociopolítica oriunda da revolta da população contra 

                                                           
1 Paulo Reglus Neves Freire, mais conhecido como Paulo Freire, nasceu no Recife, em 19 de setembro de 

1921. Ele faleceu em 2 de maio de 1997. 
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as reformas políticas2 que permitiram um hiper-presidencialismo3 na Nicarágua, supostas 

fraudes nos processos eleitorais e, por fim, a tentativa do governo de implementar uma 

demanda neoliberal no país: a reforma da previdência.   

Governo este que, supostamente, seria de base popular, a favor das classes 

trabalhadoras, sobretudo, em virtude do que representa historicamente a insígnia da FSLN 

(Frente Sandinista de Libertação Nacional), partido que liderou o povo nicaraguense na 

Revolução de 1979 contra a ditadura Somoza no país. Assim, o estandarte da FSLN no 

passado tinha em si os ideais de Sandino e Carlos Fonseca Amador, bem como o legado 

revolucionário da Insurreição de 1979. Na atualidade, Daniel Ortega, presidente da 

Nicarágua desde 2006 e um dos líderes da Junta de Governo de Reconstrução Nacional 

(JGRN), na década de 19804, foi eleito, provavelmente, por ser um “representante” dessa 

herança revolucionária.  

A FSLN, por sua vez, foi criada na década de 1960 por Carlos Fonseca Amador 

e, no período revolucionário (1979 – 1980), sempre se colocou em posição crítica ao 

capitalismo e ao imperialismo norte-americano. Nos anos de 1990, momento em que se 

começou a implementar um projeto neoliberal na Nicarágua pelo governo de Violeta 

Chamorro, a FSLN colocava-se em oposição a este projeto neoliberal. 

                                                           
2 Essas reformas políticas tiveram sua origem no fim dos anos de 1999 e o início de 2000. Também 

denominada de “Acuerdo de Gobernabilidad (ou comumente conhecido como “El Pacto”) foi negociada pelo 

presidente Alemán (nos anos 2000) e Daniel Ortega estipulou um controle bipartidário das principais 

instituições estatais entre os partidos de grande representatividade na Nicarágua: a FSLN (de Ortega) e o 

Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Aleman. Na prática, isso beneficiou e concedeu poder a ambos 

os líderes políticos no que ficou conhecido como bicaudillismo e dificultou a atuação e formação de 

agremiações políticas alternativas. É, assim, “um controle das cúpulas partidárias que impedia o surgimento 

de lideranças locais e atentava contra toda possível descentralização no comando dos espaços políticos” 

(MACIEL, 2018, p. 202). Além disso, houve reformas nas leis eleitorais que dificultaram o acesso de outros 

partidos ao sistema eleitoral e a regra acerca da escolha presidencial também foi alterada: “o candidato poderia 

ser eleito com 40 % dos votos, ou com 35 % caso obtivesse uma diferença maior de 5 % para o segundo 

colocado. Considerando-se que a média de votação até então da FSLN nos pleitos anteriores aproximava-se 

de 40 %, Daniel Ortega ampliava substancialmente as chances em sua obstinada corrida pelo poder” 

(MACIEL, 2018, p. 202). Tanto que, em 2006 a porcentagem de votos que Daniel Ortega recebeu foi a menor 

recebida pela FSLN, 38,07%. Contudo, conseguiu garantir-lhe a vitória uma vez que os outros candidatos à 

presidência conseguiram votos consideráveis foram: “Eduardo Montealegre (Alianza Liberal Nicaragüense) 

obteve 29 % da votação; José Rizo (PLC), 26,51 %; e Edmundo Jarquín (MRS), 6, 44 %.” (MACIEL, 2018, 

p. 202). 
3 Conceito utilizado por Silvio Prado (2018) para se referir ao retrocesso político democrático na Nicarágua a 

partir da reforma constitucional dos anos 2000 no país centro-americano, reforma esta que permitiu a 

concentração de poderes na figura do presidente da República. O que facilitou a emergência de um 

presidencialismo exacerbado (muito próximo ao autoritarismo) no governo de Daniel Ortega na Nicarágua a 

partir dos anos de 2006.  
4 Período no qual a FSLN estava no poder e concentrando esforços para reconstruir o país devastado pela 

exploração do somozismo, da guerra inerente ao processo de insurreição por guerrilhas e do terremoto de 

1972. 
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Entretanto, quando Daniel Ortega, sob a bandeira da FSLN, chegou ao poder 

presidencial, em 2006, após diversas tentativas seguidas (1990, 1996 e 2001), ele se 

beneficiou da reforma política que o permitiu ser reeleito indistintamente e implementou 

um governo de caráter neoliberal5. Segundo Silvio Prado (2018), Ortega se apoiou nas 

reformas neoliberais para fazer alianças com as elites econômicas.  

A democracia possivelmente foi um dos principais legados da Revolução 

Sandinista que pôs fim à ditadura Somoza. Talvez esta democracia seja o resultado mais 

bem-sucedido da insurreição de 1979, certamente, mais exitosa do que as tentativas de 

promoção de riqueza. A educação engajada teve um papel decisivo nesse processo de 

conquista política das massas. Embora esses assuntos sobre o atual panorama político da 

Nicarágua não sejam o foco desta dissertação, não se pode deixar de mencionar o paradoxo 

que é hoje o presidencialismo exacerbado do ‘orteguismo’, marcado pelo autoritarismo e a 

política neoliberal. Daniel Ortega se apropriou, assim, da consciência histórica da 

população nicaraguense sobre seu passado revolucionário para ganhar legitimidade na 

política; porém, na prática, seu governo se configura de forma divergente do que defendia 

a FSLN na sua gênese e nos anos revolucionários (1979 – 1990).  

Por isso, Maciel (2018) defende a ideia de que hoje não é possível falar em um 

sandinismo na Nicarágua, mas de um orteguismo, visto que Daniel Ortega, embora tenha 

lançado mão do passado revolucionário para ser eleito, sua atuação rompe com essa FSLN, 

nacionalista, revolucionária e opositora ao projeto neoliberal. A tentativa de reforma da 

previdência na Nicarágua, por parte de Ortega, atendendo ao “chamado” internacional 

neoliberal, é exemplo desse paradoxo. Essa tentativa foi o estopim da revolta do povo contra 

o atual governo na Nicarágua e gerou um ambiente de insatisfação, no qual os estudantes 

universitários se manifestaram contra. Essas manifestações na Nicarágua nos anos de 2018 

não foram pacíficas. Houve confronto da polícia contra esses manifestantes e deixou o 

governo em alerta em relação a pesquisadores e jornalistas estrangeiros.  

Nesse clima incerto, é que desembarquei em Manágua sobre o aviso dos 

colaboradores do IHNCA de que deveria ocultar que eu estava na capital com intenção de 

pesquisar. Sugeriram-me que a entrada de pesquisadores e jornalistas não estava sendo vista 

com bons olhos pelo governo. A recomendação foi a de apenas informar que meu objetivo 

                                                           
5 “En él [Daniel Ortega] se combinan un pasado revolucionario, un cuidadoso coqueteo con el 

neoliberalismo, un discurso antiimperialista, su colaboración con la derecha pro estadounidense que lidera 

Arnoldo Alemán, y su nueva y estrecha asociación con la jerarquía de la Iglesia católica nicaragüense que 

combatió ferozmente al FSLN en los años 80” (PÉREZ-BALTODANO, 2005, p. 05 APUD MACIEL, F., 

2018, p. 205). 
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no país centro-americano era turístico, haja vista que em meio a essa crise, a estudante 

brasileira Raynéia Gabrielle Lima foi morta a tiros sob circunstâncias ainda não 

determinadas. Até o mês de julho de 2018, o jornal La Prensa já havia notificado 436 mortes 

decorrentes da manifestação de parte da população contra o governo atual e dos confrontos 

com a política em virtude disso. 

 Na Universidad Centroamericana, onde desenvolvi a pesquisa documental, 

não havia aulas presenciais desde quando o conflito se iniciara6 em abril de 2018. Quando 

questionei aos funcionários do IHNCA sobre o motivo de eu não encontrar estudantes no 

campus, disseram-me que o reitor havia suspendido as aulas presenciais com receio de um 

novo confronto entre os estudantes (manifestantes) e a polícia. Uma nação com tradição de 

lutas populares não poderia aceitar pacificamente a reforma neoliberal que propunha 

dificultar a aposentadoria dos trabalhadores. Um legado da Revolução Sandinista, talvez.  

Em virtude do meu trabalho na rede municipal de educação em Goiânia (não 

consegui licença para me dedicar à pesquisa) e também devido à instabilidade política na 

Nicarágua, minha estadia em Manágua foi reduzida – apenas 15 dias. Tive, assim, de 

restringir a pesquisar no o arquivo do IHNCA e tomar os devidos cuidados ao transitar pelas 

ruas da capital nicaraguense, como recomendação dos que me acolheram ali. Apesar disso, 

não me detive em sair às ruas de Manágua para assistir à comemoração de los Muertos, 

evento que reuniu nas ruas povos de todas as regiões da Nicarágua, inclusive da zona 

Atlântica. Não pude deixar de notar as diferenças étnico-culturais dos povos da zona 

Atlântica e dos moradores da capital. Lembrei que a integração da nação era um dos 

objetivos da CNA, certamente, ainda não alcançada na íntegra devido às diferenças sócio-

econômicas as quais o neoliberalismo faz acentuar, mas que, em certa medida a CNA 

favoreceu muito o processo de conhecimento do outro e interculturalidade entre o cidadão 

urbano e camponês, o da zona do Pacífico e o da zona Atlântica, como abordamos mais 

adiante.  

Visitei alguns monumentos históricos da cidade, o túmulo de Carlos Fonseca 

Amador, por exemplo; a praça do Palácio Nacional da Nicarágua, onde na manhã do dia 22 

de agosto de 1978, os guerrilheiros sandinistas invadiram o Palácio numa operação que foi 

batizada como “Operación Muerte al somocismo”, que ocorreu sob a liderança de Edén 

Pastora (o comandante “zero”),  Hugo Torres Jiménez (o comandante “um”) e Dora María 

                                                           
6 A repressão do governo aos protesto sociais tiveram início em 18 de abril de 2018, segundo Deutsche Welle. 

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/18/crise-na-nicaragua-completa-um-ano-veja-

linha-do-tempo.ghtml Acessado em 26/04/2020. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/18/crise-na-nicaragua-completa-um-ano-veja-linha-do-tempo.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/18/crise-na-nicaragua-completa-um-ano-veja-linha-do-tempo.ghtml
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Tellez (a comandante “dois”). Esta invasão ficou conhecida também como operação 

“Chanchera”, referindo-se ao Palácio como a casas dos “chancos” ou, em português, porcos 

– com porcos gordos que o presidente criava com altos salários. Isto porque a maioria dos 

parlamentares era escolha do presidente Somoza Debayle por meio de esquemas de 

corrupção. Nesta operação, os sandinistas exigiram dos prisioneiros políticos – o 

comandante Borges, por exemplo – e seu translado, junto com os parlamentares feitos de 

reféns, para o Panamá (MORAIS, 2009). 

Caminhei também pelas ruas do centro da cidade, reconstruído após o abalo 

sísmico de 1972. No décimo quinto dia de estadia em Manágua, a sensação de incompletude 

era latente. Ao menos tive acesso a documentos oficiais, arquivos imprescindíveis para 

minha pesquisa (como documentos oficiais, entrevistas com participantes da cruzada que 

trabalhavam na própria UCA, jornais, livros) e outras bibliografias. 

No contexto brasileiro a implementação de políticas neoliberais e o 

posicionamento do atual governo em relação às universidades públicas e cursos das ciências 

humanas também se colocam como desafio para pesquisadores das diversas áreas deste 

núcleo. Na atual conjuntura, vivemos tempos obtusos para educação pública, pesquisa e 

extensão no país. Momento de cortes severos nos orçamentos das Universidades públicas e 

de agências financiadoras de pesquisa, como CAPES e CNPQ.  

A partir do golpe institucional de 2016 percebemos as demandas neoliberais 

ganharem maiores proporções para a classe trabalhadora e para a educação e pesquisa no 

Brasil. No atual governo da presidência deste país (eleito para exercício de 2019 a 2022), 

por exemplo, em síntese, pretende-se produzir um neoliberalismo extremado ao ponto de 

buscarem meios de privatizarem o ensino superior. Contudo, esbarram nos princípios da 

carta Magna, a Constituição de 1988. Segundo esta, não é possível privatizar diretamente o 

ensino superior no país.  

Assim, o Estado neoliberal tenta por meio de projetos como o FUTURE-SE, 

eximir-se da responsabilidade do desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão sob o 

pretexto de parceria público-privado. Percebemos, desse modo, que produzir conhecimento 

no campo das Ciências Humanas se torna cada vez mais difícil, sobretudo, se se concretizar 

este projeto, quando, então, será necessário procurar financiamento da iniciativa privada 

para desenvolver a pesquisa; o que significaria uma menor autonomia para as ciências como 

um todo, que teriam que atender as demandas do capital e as necessidades da iniciativa 

privada para conseguirem financiamento. Os cortes e os ataques ideológicos intensificaram 
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as dificuldades do ofício do pesquisador no país, mas, geralmente, nesses contextos de crise 

a pesquisa e a educação se fazem mais vitais. 

Vale ressaltar que a universidade pública é responsável por quase toda produção 

científica no país, conforme relatório da CAPES 2018. Essas pesquisas são significativas 

no cotidiano da população brasileira, desde a educação básica, segurança pública, saúde 

(desenvolvimento de tratamento, medicamentos) etc. E, isso se trata apenas de um dos 

ataques sistemáticos que a classe trabalhadora sofreu no país a partir 2016.  

Não posso deixar de mencionar o movimento denominado Escola Sem Partido 

que ganhou notoriedade no Brasil e se tornou projeto de lei. Esse movimento negou as 

dimensões políticas inerentes à educação e, por meio do discurso de neutralidade, ocultou 

a intencionalidade da constituição de uma ideologia política em detrimento da pluralidade, 

diversidade étnica e social que constitui a realidade brasileira. Não por acaso, em 2018, no 

programa político do presidente eleito para exercício de 2019 - 2022, um dos objetivos 

dentro do campo da educação seria expurgar a ideologia de Paulo Freire. Defendem uma 

neutralidade política com uma intencionalidade política. Tentam ocultar a relação existente 

entre Estado e educação, quando ela é propulsora de projetos políticos, reprodutora do 

pensamento dominante ou questionadora, crítica e libertadora.  

Por isso, a proposta deste trabalho é justamente pensar a relação entre Estado e 

educação por meio de uma História política da Educação tendo como enfoque o caso da 

Cruzada Nacional de Alfabetização na Nicarágua (exemplo, de um projeto de educação 

inserido num contexto de revolução).  

 Uma das premissas do pensamento de Freire é que a educação é um ato político. 

Ele também defende uma educação libertadora da estruturação de opressão e dominação e 

em defesa dos “esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-

se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam” (FREIRE, 1987, p. 12).  

Não por acaso, tal como no período da ditadura civil-militar no Brasil, as obras 

de Paulo Freire são alvo de ataques do atual governo e da ultradireita. No livro - Aprendendo 

com a própria história -, que apresenta uma entrevista com Paulo Freire, Sérgio Guimarães 

(2013) afirma que uma das críticas direcionadas a Freire é que se não houvesse o golpe de 

1964 no Brasil, que interrompeu a expansão do projeto de Angicos para todo o território 

nacional, a insuficiência do sistema de alfabetização de Freire seria revelada. Nessa mesma 

entrevista, Guimarães cita o sucesso da campanha de alfabetização na Nicarágua como 

exemplo do sucesso do método freiriano. O próprio Paulo Freire atribui adjetivos como 

“extraordinária” e “maravilhosa” ao se referir à CNA: 
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Enfim, sem pretender idealizar a experiência de Angicos, jamais diria que 

foi uma coisa extraordinária, maravilhosa, igual à campanha posterior de 

alfabetização da Nicarágua. Aliás, nem poderia ser, mas sem dúvida foi 

uma experiência importante, que se apresentou como o resultado de algo 

que a gente testava e procurava confirmar. Além disso, ela nos educou 

também, foi uma prática que resultou de inúmeras hipóteses de trabalho e 

experiências anteriores (FREIRE; GUIMARÃES, 2013, p. 34). 

 

Paulo Freire defendia uma educação popular – organizada pelo povo e para o 

povo – que se colocasse contrária à estrutura de exploração dos grupos sociais de 

trabalhadores urbanos e rurais e lutasse pela transformação da situação de opressão. Ele 

também não acreditava na neutralidade da educação, antes, defendia que esta deveria ser 

engajada; um engajamento a favor da libertação dos oprimidos. A CNA foi uma campanha 

que não tinha por objetivo apenas erradicar o analfabetismo, mas trazer a conscientização 

política sobre o processo histórico-político-social de transformação da realidade que a 

Nicarágua estava vivendo no período. Essa campanha contou com as organizações 

populares de jovens, mulheres e sindicatos e obteve ajuda e visibilidade internacional. Teve 

uma grande sensibilidade e mobilização em todo território nicaraguense que, até o 

momento, era bastante dividido entre cidade e campo, zona do pacífico e zona do atlântico. 

Por isso, as ideias de Paulo Freire parecem estar em consonância com o desenvolvimento 

da CNA. 

Dessa forma, este trabalho de pesquisa surge da seguinte indagação: em que 

medida a educação humanista-libertadora pensada por Paulo Freire foi de fato 

implementada na Cruzada Nacional de Alfabetização e quais os resultados políticos 

alcançados por essa grande campanha nacional, uma vez que a educação libertadora para 

Paulo freire deveria trabalhar não só no sentido da conscientização política, mas também 

na transformação da realidade?  

Considerando isso, a hipótese é de que a política sandinista revolucionária que 

estava se consolidando na Nicarágua a partir do triunfo da Revolução de 1979 escolheu e 

foi um terreno propício para a implementação do sistema Paulo Freire. Esse projeto de 

educação com grande engajamento da população nicaraguense permitiu que os objetivos 

políticos da cruzada fossem bem-sucedidos e a Nicarágua vivenciasse um novo processo de 

reconstrução da imaginação de nação. 

Paulo Freire não defendia que a metolodogia desenvolvida em Angicos-RN, no 

Brasil, tornasse-se um “molde” a ser reproduzido na íntegra; mas que suas ideias sobre 
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educação humanista-libertadora, engajada com os oprimidos, servissem de fundamento 

para um projeto de cunho popular de acordo com as demandas de cada comunidade e 

realidade.  

Portanto, Paulo Freire valorizava a autenticidade, a especificidade de cada 

projeto de educação do povo porque cada contexto e comunidade são singulares. Assim, 

outra hipótese a ser investigada é o objetivo político da FSLN de integrar o território 

nicaraguense. Para tanto, contaram com o engajamento da juventude na luta contra o 

analfabetismo. A CNA foi um importante projeto que gerou uma mobilização nacional, 

sobretudo, desta juventude. Na campanha de alfabetização fizeram com que os jovens já 

alfabetizados se tornassem brigadistas alfabetizadores e adentrassem as montanhas, o meio 

rural e convivessem no seio familiar dos camponeses nicaraguenses. Isso favoreceu muito 

a implementação de uma educação humanista-libertadora porque: 1) rompeu com a 

educação bancária visto que superou a hierarquia entre professor e aluno; 2) o fato de 

viverem juntos permitiu que a experiência histórico-existencial dos camponeses em 

processo de alfabetização fosse ponto de partida para a aprendizagem; e, 3) o processo de 

aprendizagem teria de ser no mínimo dialético: o brigadista aprendendo a viver no campo 

e o camponês aprendendo a ler e escrever. 

Para refletir sobre essa campanha foi necessário considerar o contexto 

revolucionário no qual a Nicarágua estava envolvida desde 1979, ano do Triunfo da 

Revolução – discussão presente no capítulo I desta dissertação. Desse modo, consideramos 

importante ressaltar nesse capítulo as intencionalidades da FSLN para analisarmos a 

dimensão política e popular da CNA no contexto revolucionário. Essas reflexões foram 

apresentadas a partir das concepções presentes nos discursos das lideranças da FSLN, como, 

por exemplo, Carlos Fonseca Amador (fundador da FSLN) e Fernando Cardenal 

(coordenador da CNA). Neste capítulo identificamos os objetivos políticos os quais a CNA 

se destinava, compreendendo a campanha de alfabetização como um projeto de continuação 

da revolução.  

Após expostas as demandas políticas, intencionalidades e objetivos da CNA, o 

capítulo II mostrou como foi organizada esta camapanha nacional e qual o papel da FSLN, 

que estava no poder, e o do povo neste processo. Nesse capítulo, relacionamos os resultados 

políticos da campanha com o os objetivos da mesma. Buscamos, nesse capítulo refletir em 

que medida os objetivos almejados pelos líderes que encabeçaram a campanha foram (ou 

não) alcançados. Isso por entender que a premissa de Paulo Freire (1987) de que toda 

educação é intencionada politicamente está inserida num projeto político. Essas intenções 
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e a dimensão política da educação foram, portanto, evidenciadas, haja vista que, para Freire 

a participação popular e o diálogo com o povo devem ser elementos vitais em todo o 

processo de educação popular humanista-libertadora. 

Por fim, no capítulo III apresentamos reflexões acerca da prática metodológica 

empregada mais especificamente no Exercíto Popular de Alfabetização (EPA), o qual era 

composto por alfabetizadores nacionais que se sacrificaram em nome de um ideal e se viram 

inseridos numa realidade alheia a que estavam acostumados. Para tanto, as reflexões de 

Freire sobre alfabetização de adultos trabalhadores, educação humanista-libertadora, a 

relação entre educação e experiência foram levantas. A partir delas, esclarecemos sobre 

essas premissas de Freire, percebendo se elas foram (ou não) utilizadas/apropriadas ou 

reinventadas.  

As fontes utilizadas foram desde os materiais didáticos elaborados para 

alfabetização até entrevistas e diários dos brigadistas que tive acesso por meio de livros, do 

arquivo histórico da UCA e de conhecer pessoas que foram brigadistas quando fui à 

Manágua em busca de fontes para esta pesquisa.  

Também utilizamos como fonte desta pesquisa bibliografias oficiais do 

Ministério da Educação da Nicarágua, livros ou capítulo de livros publicados pelos 

principais líderes políticos envolvidos diretamente com a CNA, por exemplo, Carlos 

Tunnermann, ministro da educação em 1980, e Fernando Cardenal, coordenador da CNA. 

Analisamos documentos oficiais do governo: da JGRN (1979), da FSLN (1979, 1989 e 

1980); Carta de Carlos Fonseca Amador, líder da Frente Sandinista, em nome da FSLN aos 

estudantes revolucionários (1968). Artigo publicado em revista pelo ministro da educação 

Carlos Tunnerman (1980). As produções de Cardenal (1987) e jornais do período – tanto 

da base do governo sandinista como, por exemplo, o jornal Barricada, quanto de oposição 

ao governo – jornal La Prensa. 
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CAPÍTULO I 

 CENÁRIO DA LIBERTAÇÃO: REVOLUÇÃO E EDUCAÇÃO 

 

A Revolução Sandinista (1979 – 1991) pôs fim a uma ditadura que perpetuou 

na Nicarágua por mais de 40 anos. Anastácio Somoza deu início a uma dinastia hereditária 

no país centro-americano ao derrotar o líder guerrilheiro Augusto César Sandino, no dia 21 

de fevereiro de 1934. Sandino e seu exército de homens loucos7 ficaram conhecidos e foram 

rememorados na Insurreição de 1979 por terem defendido ideais de libertação da Nicarágua 

do imperialismo norte-americano, haja vista que esse país está geograficamente localizado 

na zona de influência dos Estados Unidos. Conforme previra a doutrina Monroe - América 

para os americanos – a Nicarágua não ficaria fora do projeto imperialista estadunidense.  

A posição geográfica da Nicarágua era estratégica para a superpotência que já 

no início do século passado incursou tentativas de invasões no território nicaraguense.  

Chamorro (1989, p.74) aponta para dois principais motivos das investidas ianque “A) la 

política financeira y B) la construcción del canal inter-oceánico”.  

 

1.1 Primeira e segunda Insurreição: do exército de loucos à educação popular 

Augusto César Sandino e seu exército de guerrilheiros lutaram contra o 

imperialismo ianque e as investidas militares dos marines8 na década de 1920 e 1930 

(motivo pelo qual, ele se tornou símbolo da revolução e luta pela libertação nacional, em 

1979). Darcy Ribeiro (2007, p. 133) apresenta a seguinte concepção sobre o líder 

guerrilheiro:  

Filho de um fazendeiro médio e de uma camponesa de origem indígena, 

o mecânico e agricultor Augusto César Sandino se tornaria o símbolo da 

resistência anti-ianque na América Central e um dos precursores da guerra 

de guerrilha como tática de luta contra exércitos convencionais. Sua causa 

era originalmente a reconstituição do país; converte-se, porém, depois da 

intensificação norte-americana, numa guerra contra o invasor estrangeiro. 

Sandino trabalhou por alguns anos nas plantações de banana e cana em 

Honduras e Guatemala e também nas empresas petrolíferas Huasteca Petroleum, no Porto 

de Tampico, no México. Para Ramírez (1979, p. 25), sua experiência nessa cidade operária 

por três anos foram significativas no sentido de sua formação ideológica, pois “um 

                                                           
7 Nome dado com simpatia por Gabriel Mistral (SANTOS, 1990). 
8 O termo se refere ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. 
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sindicalismo muito avançado e o nacionalismo mexicano fizeram de Sandino um defensor 

intransigente da independência latino-americana e inimigo irredutível do imperialismo 

norte-americano”.  

Segundo Nilton Santos (1990)9, em seu projeto de libertação da Nicarágua por 

meio da guerrilha, Sandino contava com apoio popular – desde prostitutas de Puerto 

Cabeza, indígenas marinheiros, a camponeses (os quais haviam sido libertos por meio da 

guerrilha de regime de trabalho compulsório, análogos à escravidão). Estes eram seus 

aliados e sua força propulsora para luta contra toda opressão. O autor mostra que os aliados 

à guerrilha de Sandino não compunham um exército tradicional. Isso porque o lider lutava 

em prol dos direitos dos mais fracos e a favor da honra nacional (MACIEL, 2018). Apesar 

de seu exército não ser convencional, eles alcançaram uma repercussão internacional, “na 

França, Henri Barbusse saúda Sandino como o General de Homens Livres e o primeiro 

Congresso Anti-imperialista de Bruxelas, em 1928, declarou-se solidário a sua luta” 

(SANTOS, 1990, p. 180). Nesse período, conhecido como a primeira insurreição na 

Nicarágua, centenas de camponeses aderiram à luta e a guerra se expandiu por todo 

território nacional. 

O presidente da Nicarágua nos anos de 1933 a 1936 era Juan Batista Sacasa. 

Tal como Sandino, Sacasa era integrante da organização liberal, a qual se posicionava 

contra as ocupações estadunidenses no território da Nicarágua. Contudo, antes mesmo de 

Sacasa se tornar presidente, Augusto César Sadino, em 1927, rompeu com o mesmo, uma 

vez que Sacasa aceitou as condições impostas pelo governo dos Estados Unidos de dar 

continuidade às tropas ianques na Nicarágua; traindo, assim, os ideais nacionalistas 

defendidos por Sandino. 

Em 1933, Sandino enviou ao presidente Sacasa uma proposta de paz com a 

condição de que houvesse a retirada das tropas estadunidenses. O acordo foi firmado e o 

exército Sandinista oficialmente desarmado. Entretanto, os EUA impuseram também suas 

condições. Para garantir sua hegemonia após a retirada de tropas, o embaixador 

estadunidense impôs que o chefe da Guarda Nacional na Nicarágua fosse um oficial 

formado nos Estados Unidos e seu amigo de absoluta confiança: Anastácio Somoza Garcia 

                                                           
9 Nilton Santos, jornalista e educador, esteve na Nicarágua no final de 1980 para experimentar o processo 

revolucionário que já conhecia por meio de contatos que mantinha com dirigentes sandinistas no exílio. 

Realizou entrevista com representantes das entidades de massas e dirigentes, segundo o próprio autor, todos 

dedicavam um certo tempo à Cruzada. Quando retornou ao Brasil (após coleta de diversos materiais), realizou 

uma dissertação de mestrado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), estudou a influência da 

CNA no processo de transformação do espaço nicaraguense após a Revolução Sandinista. Sua escrita 

demonstra afinidades com o marxismo e grande simpatia pela Revolução Sandinista. 
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(SANTOS, 1990). Essa posição de chefe da guarda era estratégica e deixava Somoza num 

posto-chave para ocupação de seu próprio país. 

No dia 21 de fevereiro de 1934, Augusto Sandino, líder da guerrilha, foi 

emboscado e fuzilado pela Guarda Nacional (da qual Somoza era chefe) quando voltava da 

casa presidencial com seus companheiros. Entre esses companheiros estava Santos Lopes 

que, quase 50 anos mais tarde, integraria a Frente Sandinista de Libertação Nacional 

(FSLN). Ao assassinar a principal liderança, o movimento ficou disperso e o poder de 

Somoza, cresceu. Com o apoio dos Estados Unidos, Somoza organizou um golpe militar e 

tirou Sacasa do poder em 1936, perpetuando seu legado10 até o período conhecido como a 

segunda insurreição sandinista11 ou o Triunfo de 1979.  

A preocupação central do governo de Somoza era se manter alinhado e sempre 

numa postura simpática aos Estados Unidos. Dessa forma, não apenas os interesses 

nacionais e do povo eram relegados a segundo plano, como também na economia os 

interesses externos eram priorizados em detrimento dos nacionais. Isso contribuiu para 

perpetuar a clássica divisão internacional do trabalho, na qual a Nicarágua era, no período, 

país de “terceiro mundo” - exportador de matérias-primas e consumidor de bens 

industrializados.  

Segundo Morais (2009, p. 124), a Organização dos Estados da América Central 

(ODECA) e a Secretaria de Integração Econômica Centro-americana (SIECA) eram 

exemplos de instrumentos cuja finalidade era “uma integração submetida aos interesses 

estrangeiros, destinada a consolidar a dependência ao imperialismo”. Esta dependência dos 

países centro-americanos de centros político-econômicos alheios a eles impedia o 

desenvolvimento de forças produtivas que se traduzissem em benefícios para o povo, 

sobretudo, para os trabalhadores do campo que correspondiam à maioria da população. 

O setor da agricultura de subsistência, formada pelo camponês pobre e pelo 

semi-proletariado rural, correspondia a um elemento imprescindível ao desenvolvimento 

capitalista baseado no latifúndio e em uma economia industrial subordinada aos monopólios 

internacionais. Desse modo, o conjunto desses produtores garantiam alimentos baratos a 

                                                           
10 Legado que se pode afirmar como hereditário, uma vez que depois de sua morte em 1956, seu filho, Luiz 

Somoza assumiu a herança política e a fortuna econômica. Esta cresceu por meio do roubo de terras de 

camponeses perseguidos pela Guarda Nacional, de desapropriação de terras de colonos alemães e da utilização 

do aparelho do estado em proveito privado (SANTOS, 1990). Na ditadura Somoza (1937 a 1979), não apenas 

pai, Anastácio Somoza Garcia governou como também os filhos, Luiz Somoza Debayle (primogênito, 

conhecido como “Tacho”) e Anastacio Somoza Debayle (mais novo, vulgo “Tachito”) foram chefes legais do 

executivo. 
11 Ao considerar que a primeira Insurreição foi com o próprio Sandino e seu exército de homens loucos (como 

era chamada sua guerrilha). 
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assalariados urbanos e rurais (o que funcionava como um “exército de reserva” conforme 

Morais (2009). Isto “viabilizava ao capital altas cotas de lucros, na proporção inversa à 

baixa constante do salário real” (MORAIS, 2009, p. 125). Ou seja, este esquema de 

agricultura que era preponderante nos países centro-americanos, inclusive Nicarágua, no 

período do somozismo, era alinhado a uma política internacional capitalista de exploração 

de matérias-primas. Exploração esta que provocava a pauperização dos trabalhadores 

urbanos e rurais. 

Não havia também maiores preocupações com a educação e escolarização da 

população. Segundo censo de 1979, aproximadamente 50% da população nicaraguense era 

analfabeta. Esse fato tem em si um sentido simples e pragmático que o justifica: a docilidade 

da mão-de-obra, que atribui ao trabalho manual a dignidade de ser o verdadeiro trabalho. 

Como a economia e o trabalho na Nicarágua, em grande parte, eram ligadas à atividade 

agrária e rural, as relações patriarcais eram naturalizadas; o que contribuía para manter 

anestesiados os conflitos entre as classes. Nilton Santos (1990), afirma que a educação para 

os Somoza era desnecessária, prejudicial e impossível, respectivamente, porque: a demanda 

por mão-de-obra na Nicarágua (do campesinato), na perspectva do ditador, não precisava 

de qualificação escolar; prejudicaria o sistema de poder, uma vez que permitiria ao 

trabalhador do campo se politizar e contestar o regime político estabelecido. 

O assassinato de Sandino, em 1934, provocou uma desarticulação nas lutas em 

prol libertação da Nicarágua. Felts (2018) afirma que o intervalo de tempo entre a morte do 

líder guerrilheiro e a morte de Somoza García (1956) foi um período de descensão 

revolucionária. Entretanto, mobilizações populares importantes ocorreram em 1944. Nesse 

período houve greve geral e manifestações estudantis vinculadas ao que Lozano (1985, p. 

43) chamou de “Geração de 44”. Esses movimentos se convergiam no sentido da repulsa 

pela reeleição de Somoza. 

Maciel (2018) aponta que após a morte de Sandino, sua representação e luta 

foram forçadamente esquecidas. Houve, inclusive, um esforço por parte dos governantes 

para construir a representação icônica de Augusto César Sandino como um “mero 

bandoleiro, sem relevância para as conquistas nacionais” (MACIEL, 2018, 190). Essa perda 

da representatividade de Sandino para luta nacionalista neste período de descensão só seria 

superada pelo trabalho de Carlos Fonseca Amador nos anos de 1960; tendo em vista que 

Amador buscou resignificar a memória de Sandino – que passou de bandido para herói – na 

criação da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN). 
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Pascual Rigoberto López Pérez (1929 – 1956) foi um poeta e filiado ao Partido 

Liberal Independente (PLI) – partido fundado por dissidentes do Partido Liberal 

Nacionalista (PLN). Nos últimos anos da década de 1940, Pérez atirou no fundador da 

dinastia Somoza em 21 de setembro de 1956, em uma festa na cidade de Léon. Segundo De 

Sá (2016), o ditador faleceu oito dias depois num hospital militar norte-americano na zona 

do canal do Panamá. A Guarda Nacional, imediatamente, retaliou e fuzilou o poeta até a 

morte. Antes do evento, o jovem poeta deixou uma carta suicida à sua mãe, na qual afirmava 

que não conseguia mais ver sua pátria na situação como estava e que todos os esforços 

haviam sido inúteis até o momento e que, portanto, seu sacrifício fosse ao menos o início 

do fim (Pascual Rigoberto López Pérez apud ROMÁN, 1980).  

O assassinato do ditador iniciou uma onda de repressão sem precedentes. 

Muitos opositores foram perseguidos e torturados. A morte de Rigoberto atrelado ao 

impulso da Revolução Cubana serviu como instrumento simbólico do descontentamento 

por parte dos estudantes e significou o início da retomada de organizações e movimentos 

guerrilheiros encabeçados por veteranos do Exército Defensor da Soberania Nacional. A 

partir disso, formou-se entre os estudantes universitários uma primeira célula identificada 

de sandinismo. Este foi o momento de organização de diversos movimentos que resultariam 

na formação na FSLN. A Frente Sandinista, no primeiro momento, era eminentemente um 

movimento universitário (LOZANO, 1985). 

Segundo Hobsbawn (1995), na segunda metade do século XX, após a Segunda 

Guerra Mundial, a Guerra Fria dividiu o mundo em dois blocos com projetos político-

econômico e social antagônicos entre os anos de 1945 a 1991. Nessa disputa maniqueísta 

entre “Bem e Mal”, “democracia e ditadura”, “Socialismo e Capitalismo”, “alienação ou 

emancipação”, economia planejada ou liberalismo, disputa armamentista, espionagens, 

guerras e ameaças de uma terceira guerra mundial, os Estados Unidos queriam assegurar 

seu imperialismo e hegemonia na América. 

Os anos de 1970 foram marcados por uma segunda fase dessa Guerra Fria. 

Enquanto nos primeiros anos (de 1945 a 1970) parecia haver um equilíbrio entre as duas 

superpotências, a segunda fase foi marcada pela derrota dos EUA na guerra do Vietnã, crise 

do petróleo12 e adesão de alguns países do “terceiro mundo” ao bloco soviético. Essa nova 

                                                           
12 Segundo Hobsbawm (1995, p. 242), através da OPEP, os Estados árabes do Oriente Médio fizeram o 

possível para impedir o apoio a Israel. Para isso, cortaram fornecimento de petróleo e ameaçaram com 

embargos os países aliados de Israel, sobretudo, os EUA. “Ao fazerem isso, descobriram sua capacidade de 

multiplicar o preço do petróleo no mundo”. 
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fase da Guerra Fria parecia mudar o equilíbrio das superpotências de forma desfavorável 

aos Estados Unidos (HOBSBAWM, 1995). A Revolução Cubana (1959) já mostrara que 

apesar de anos de imperialismo norte-americano, a libertação da hegemonia estadunidense 

era uma possibilidade. Por isso, a manutenção de regimes ditatoriais na América Latina era 

um instrumento importante para que os EUA assegurassem sua hegemonia e seus interesses 

econômicos. 

Para manter os interesses imperialistas, os Estados Unidos da América 

fomentaram diversas formas de governos autoritários, por meio de golpes militares, por 

exemplo, já que isso se constituía num meio de manter uma distribuição injusta de riquezas 

produzida pelo povo na América Central (MORAIS, 2009). A ditadura de Somoza foi mais 

um exemplo dessa política de intervenção dos EUA na América Central que buscava 

assegurar seus interesses econômicos e sua hegemonia. 

Para Morais (2009, p. 125), a crise geral da hegemonia dos Estados Unidos na 

América Central se agravou a partir da Revolução Cubana e sua reforma agrária; o que 

levou os EUA “a reduzir as contradições entre exploradores e explorados do meio rural e 

assim possibilitar a modernização tíbia do capitalismo caboclo”. Contudo, uma nova 

consciência social germinou a partir da repercussão da Revolução Cubana. O terremoto na 

Nicarágua em 1972 fez agravar a situação de pobreza da população. Uma massa de 

despossuídos de terras, semi-proletários urbanos despossuídos de teto, outros ainda 

despossuídos de meios de subsistência cresceu significativamente após o abalo sísmico. 

Tudo isso contribuiu para fomentar os ideais da Frente Sandinista e uma revolta contra a 

política de Somoza. 

A Frente Sandinista pela Libertação Nacional foi articulada por Carlos Fonseca 

Amador (1936 – 1976)13. Amador era um estudante universitário engajado com a guerrilha 

e destacou-se como “líder político e intelectual de característica nacionalista, marxista e 

radical” (FELTS, 2016, p. 18), cujo reconhecimento foi formalizado em 1968 quando 

nomeado a secretário geral da Frente. Ele defendia a implementação de um projeto político 

de caráter socialista e enfatizava as premissas de Sandino sobre valorizar o nacional em 

detrimento de modelos políticos externos, bem como reconhecer o legítimo homem 

nicaraguense. Carlos Fonseca Amador foi o principal articulador do ideário da FSLN e 

                                                           
13 Carlos Fonseca Amador foi militante do Partido Comunista Nicaraguense. Participou, em 1957, do VI 

Festival Mundial da Juventude, em Moscou. Ele fundou na década de 1960 a Frente Sandinista de Libertação 

Nacional na Nicarágua, juntamente com Mayorga, Tomás Borges e outros. – Após a primeira Insurreição com 

Sandino, eles deram início, novamente, à luta armada por meio da guerrilha urbana e rural. 
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apresentava como premissas a representação de Augusto César Sandino no engajamento de 

sua luta prol nacionalismo e libertação da Nicarágua.  

Para Maciel (2018), em função do “hiato temporal” entre o sandinismo original 

e o movimento da FSLN, nos anos de 1960 e 1970 – o qual carregava em seu título o 

adjetivo sandinista, não parece apropriado tratar de uma continuidade política. Segundo 

esse autor, em virtude dessa diluição da memória de Sadino, Carlos Fonseca Amador 

conseguiu atribuir uma nova interpretação marxista ou socialista à luta de Sandino de 

acordo com contexto e necessidade do período.  

O contexto era o da Guerra Fria (disputa por hegemonia da superpotência 

capitalista, a qual já intervia econômica-militar e politicamente na Nicarágua, inclusive na 

implementação de uma ditadura desde a primeira insurreição contra o bloco soviético) e o 

da Revolução Cubana (de cunho nacionalista e que, também, se alinhava à URSS). 

“Fonseca e outros líderes da FSLN (como Tomás Borge e Humberto Ortega) 

constantemente focalizaram a existência de uma vinculação orgânica entre o “sandinismo 

histórico” e a Frente Sandinista” (MACIEL, 2018, p. 191). A Frente Sandinista conseguiu, 

dessa forma, articular o passado de lutas do povo pela libertação imperialista com a 

necessidade presente (da criação da Frente) dada ao descontentamento com a ditadura 

Somoza num discurso político revolucionário antiburguês. 

Desde sua formação, a FSLN empreendeu diversas tentativas não tão bem-

sucedidas. No entanto, essa situação se reconfigurou a partir do terremoto de 1972, que 

gerou uma crise econômica que resultou em desempregos e aumento da inflação. Os 

trabalhadores e a população nicaraguense se tornaram insatisfeitos com a situação 

econômica e política do país. O principal fato que reverberou a indignação do povo, de 

acordo com De Sá (2016), foi a protagonização dos Somozas num escândalo de desvio de 

verbas e mantimentos que foram enviados à Nicarágua por meio de ajudas internacionais, 

aos armazéns da família ditadora.  

Diante desse cenário de insatisfação popular, a FSLN também se tornou 

protagonista contra a situação político e social que vivia o país. A Frente organizou greves 

e trouxe diversos trabalhadores para o seu lado, inclusive lideranças da igreja Católica, 

vinculadas à Teologia da Libertação. A partir desse momento de consolidação da Frente, 

iniciou-se uma série de investidas militares contra o regime ditatorial. Para Morais (2009, 

p. 128), a luta revolucionária da própria massa nesses movimentos grevistas e contrários à 

situação sócio-política que viviam desenvolveram uma consciência política e organização. 
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Os motins primitivos expressavam “um certo despertar da consciência e, no fundo, o 

elemento espontâneo não é senão a forma embrionária do consciente”. 

Toda essa situação de crise, conscientização da população, inspiração na 

Revolução Cubana, bem como a ideia de um inimigo em comum: a ditadura Somoza, uniu 

população nicaraguense em torno do projeto da FSLN de derrubar a dinastia Somoza. Dessa 

forma, quando a Frente chegou ao triunfo, em 1979, ela trazia consigo um gama de projetos 

heterodoxos que se convergiram num mesmo propósito: por fim à ditadura. 

Antes mesmo da tomada de poder, em 1979, a FSLN já era dividida em três 

tendências divergentes entre si: 1) a Guerra Popular Prolongada (GPP), que confluía suas 

ações nas guerrilhas rurais, principalmente nas regiões montanhosas (sob a liderança de 

Ricardo Morales e Tomás Borges), houve também a presença de estudantes cristãos ligados 

à Teologia da Libertação na GPP; 2) a Tendência Proletária (TP), menos radical no sentido 

de guerrilha, propunha uma organização legalizada dos trabalhadores rurais e urbanos 

(liderada por Jaime Wheloock); e, não menos importante, visto que dominava o diretório 

nacional da frente - 3) os Terceiristas, Tendência Insurrecional (TI), os quais acreditavam 

numa aliança com a burguesia e defendiam ataques estratégicos de guerrilha no meio urbano 

e rural (Humberto Ortega era o líder). 

Essas diferenças na FSLN propiciaram uma pluralidade que enriquecia e 

possibilitava a existência de novas formas de luta e alianças que aceitavam grupos de 

pessoas diferentes, mas que queriam agregar e unir-se na luta contra ditadura. Isso não 

enfraquecia o movimento, mas o fortalecia. Sendo assim, essa pluralidade e o fato da 

Revolução Sandinista declarar o não alinhamento nem aos EUA e nem à URSS é que 

concedeu, perante os Estados Unidos, uma legitimidade à tomada de poder e um relativo 

apoio desta superpotência. Isso porque, os EUA condicionaram a aceitação sem uma 

intervenção direta se a mesma mantivesse o caráter heterogêneo; o que significou afirmar 

que a Frente não deveria instituir um partido único, mas constituir uma revolução 

democrática com participação popular. Podemos afirmar que houve um relativo apoio dos 

EUA porque esta superpotência matinha interesses imperialistas ao oferecer ajuda 

financeira à Nicarágua Sandinista. A Frente, portanto, conseguiu apoio financeiro do 

governo Jimmy Carter dos Estados Unidos.   

Nos anos de 1979, Daniel Ortega, presidente da JGRN, foi à Organização das 

Nacões Unidas (ONU) e discursou de modo a explicar que a economia da Nicarágua não 

era alinhada à URSS e nem aos EUA. No mesmo ano, foi solicitado ao congresso 

estadunidense a quantia de 75 milhões de dólares em empréstimo parcelado para a 
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reconstrução da nação nicaraguense. Desse valor, 5 milhões foram doados (CRISTIAN, 

1985, p. 178).  

Essa “ajuda” foi interrompida momentos mais tarde quando a FSLN adotou 

uma política menos alinhada à ordem capitalista de interesses da burguesia, internacional e 

nacional. Analogicamente, podemos afirmar que, talvez, essa “ajuda” tenha sido 

fundamental para acabar com a revolução. A cordialidade dos Estados Unidos para com a 

Frente chegou ao fim quando a FSLN rompeu com a burguesia e diminuiu a 

representatividade desta classe entre os membros de Conselho de Estado.  

Em 1981 o presidente dos EUA, Ronald Reagan, vetou a última parcela no valor 

de 15 milhões à Nicarágua e subsidiou uma série de investidas contra o governo 

revolucionário no campo militar, econômico e ideológico. Esse governo financiou os 

contrarrevolucionários, que realizavam ações com a finalidade de desestabilizar a 

Revolução como destruição de fábricas e plantações. Na tentativa de desestabilização 

econômica, os Estados Unidos não permitiam financiamento e empréstimos à Nicarágua 

como também tentava destruir sua infraestrutura por meio da contrarrevolução. 

Nessa conjuntura ideológica, os Estados Unidos justificavam sua intervenção 

no território nicaraguense na ameaça comunista, pois os soviéticos já haviam conquistado 

Cuba e agora queriam a Nicarágua e também El Salvador. Assim, os regimes democráticos 

na América Latina estavam em perigo e, portanto, era imprescindível oferecer-lhes recursos 

militares e materiais para que pudessem se defender.  

Sob a justificativa da ameaça comunista, os EUA atacaram também dentro do 

próprio território nicaraguense, difundindo a ideia de que o regime revolucionário era 

totalitário (antidemocrático), pois deixou de cumprir o acordo de pluralismo político (o 

rompimento com a burguesia) e praticavam o genocídio dos índios.  

Sobre os ataques, Bayardo Arce, secretário da Frente Sandinista, esclareceu que 

no início da insurreição foi preciso o centralismo, mas que isso não refletia numa não 

democracia na medida em que a revolução foi uma ação do povo e para o povo. O secretário 

defendeu, ainda, a necessidade de consolidar essa democracia:  

Centralismo e democracia no partido revolucionário refletem uma 

realidade concreta. Para tomar o poder e desmantelar a força militar de 

ocupação que era a Guarda Nacional tivemos que nos organizar de 

maneira centralizada e ultra-secreta. Só assim podíamos sobreviver e 

chegar à vitória. Agora a realidade é outra. Temos que consolidar o poder 

e, para isto, a democracia é fundamental (BARRICADA, 1980 apud 

SANTOS, 1990, p. 38). 
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Difundia-se também a ideia de que a revolução fora traída, que fora implantado 

um Somozismo sem Somoza – uma ditadura autoritária tal como a de Somoza, porém aliada 

ao bloco socialista e que, em breve, os valores cristãos seriam extintos, bem como o direito 

à propriedade privada e haveria o absoluto controle do Estado sobre os indivíduos (SOTO, 

1985). Essas ideias eram difundidas na Nicarágua por meio de órgãos de imprensa interno 

e externos, que atuavam tanto em território nicaraguense como em países vizinhos. O jornal 

La Prensa14 era, então, um exemplo de um propagador dessas ideias contrarrevolucionárias 

que, por diversas vezes, sofreu censura e até mesmo fechamento na década de 80.  

Na prática, isso serviu de discurso para atacar a democracia revolucionária, uma 

vez que ela não permitia a liberdade de imprensa. Externamente, por meio do veículo de 

comunicação em massa radiofônico clandestinas eram os principais organismos de oposição 

nos países vizinhos, Honduras e Costa Rica (Rev. Envío, n°09, fev/1982).  Em 1984, para 

legitimar a democracia da Revolução e apresentar em ação política, um contra discurso aos 

Estados Unidos, o governo revolucionário abriu eleições e permitiu a veiculação das ideias 

do jornal La Prensa.  

A FSLN tinha consciência de que as eleições poderiam ser um problema se não 

tivesse a devida legitimidade do povo, haja vista que desde o início, a Revolução era um 

confluente de divergentes perspectivas que objetivavam pôr um fim à ditadura. E, naquele 

momento, o inimigo em comum fora derrotado e as diferenças, em meio à ofensiva 

ideológica, sobretudo, exacerbaram-se. Somava-se a isso, uma dificuldade econômica 

oriunda da demanda de reestruturar a economia do país e do bloqueio econômico dos 

Estados Unidos (o qual não permitia mais financiamento à Nicarágua) e os ataques dos 

Contras aos meios de produção do país.  

Crises econômicas geralmente geram insatisfação do povo, especialmente em 

situações revolucionárias, nas quais, normalmente, as disputas ideológicas são extremadas.  

Por isso, seria necessário um processo de conscientização do povo sobre a Revolução, que 

                                                           
14 Para Torres & Coraggio (1987, p.67) o jornal era partidário, filiado a COSEP (Conselho Superior da 

Empresa Privada), a Contrarrevolução armada, à alta hierarquia do Clero e também ao imperialismo norte-

americano. Por vezes, utilizava-se da 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”. 
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já era objetivo revolucionário desde os primórdios. Já nas primeiras guerrilhas Carlos 

Fonseca Amador defendia a necessidade de alfabetizar os militantes. Portanto, também era 

imperativo uma revolução cultural para superar a herança dura de dominação sobre os 

camponeses, trabalhadores e estudantes como sujeitos políticos, integrantes de uma classe. 

Também se considerava vital formar uma unidade nacional, constituir uma hegemonia e 

armar o povo contra as ofensivas ideológicas.  

Desde antes de estourar a Revolução de 1979, Carlos Fonseca Amador defendia 

a ideia de uma educação política para consolidação de uma revolução. Na carta que escreveu 

em nome da Frente Sandinista direcionada a estudantes revolucionários dos de nível 

superior e médio, mulheres e homens, publicada em mimeógrafo, em 1968, em algum lugar 

da Nicarágua, Fonseca (1968, p. 63) criticou veemente o modelo de educação tradicional, 

o qual denominou de “reacionária”, presente na Universidade e instigou a juventude letrada 

à luta, tendo em vista que na formação da Frente, a juventude universitária teve um papel 

relevante. 

 

1.2 Carlos Fonseca Amador: educação política como um projeto de reconstrução da 

nação 

Segundo Fonseca (1968), o modelo de educação presente nas Universidades 

servia à formação do homem culto, porém antipatriótico. Ele denunciava também que a 

passividade da Universidade ao não se posicionar a favor da luta era indicativa da 

coexistência serene da instituição de ensino superior com as oligarquias nacionais 

capitalistas e o imperialismo externo. “Na origem da inatividade estudantil deve-se destacar 

a indisciplina política dos estudantes revolucionários e a penetração do capitalismo nas duas 

Universidades do país” (FONSECA, 1968, p. 58).  

O autor da carta alertou que o extravio de manifestações do movimento 

estudantil fazia parte de plano concreto que atendia aos interesses capitalistas por parte das 

autoridades universitárias. Fonseca exortou os estudantes a se posicionarem politicamente 

e partirem para a luta. Ele compreendia o potencial dos estudantes, uma vez que a educação 

e a formação letrada facilitavam conhecer as causas dos problemas que o país padecia.  

Para Fonseca os estudantes deveriam viver o labor do trabalho proletário para 

se conscientizarem da opressão e da necessidade da luta, bem como vincular-se à classe 

trabalhadora e campesina, realizando uma investigação minuciosa dos problemas que 

padeciam esses setores. Isso porque, considerava que seria crucial conscientizar e mobilizar 
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as massas populares contra seus “inimigos”. Na referida carta, ele já orientava os estudantes 

a organizar campanhas estudantis para alfabetizar a população. Em sua concepção, 

“enquanto o Estado não tomasse em suas mãos a solução do problema do analfabetismo, 

este continuará envolvendo em suas redes a grande maioria do povo” (FONSECA, 1968, p. 

63). 

A Universidade que Fonseca vislumbrava se tratava, portanto, de um ambiente 

que integrasse os estudantes à luta popular por meio do patriotismo.  

Os reitores das Universidades assumem que o objetivo delas é a formação 

do homem culto. Esta abordagem deve ser contestada que existe um meta 

superior: a formação de um patriota, de um ser humano consciente de pôr 

seus conhecimentos a serviço da pátria, a serviço da humanidade 

(FONSECA,168, p. 63). 

Embora a educação no ensino superior não seja o enfoque deste trabalho, por 

meio desta carta verificamos o posicionamento crítico de Fonseca em relação ao capitalismo 

e à condição de subserviência das instituições de ensino da Nicarágua às oligarquias 

nacionais e ao capitalismo dependente. Suas ideias de educação política, conscientização 

da juventude estudantil, formação para tornar conhecido e lutar para resolver os problemas 

da nação (a opressão) e das classes campesinas e trabalhadoras se aproximam das ideias de 

Paulo Freire sobre a Pedagogia do Oprimido (1987). Desse modo, não deve ser um acaso 

que nas propagandas da campanha o nome Fonseca foi utilizado como mostram as imagens 

abaixo. 
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Imagem 1 – Propaganda da CNA  

(MED, 1981, p,144) 

A Frente Sandinista conseguiu vincular a questão da alfabetização ao próprio 

Augusto César Sandino, ao sentimento de patriotismo para mobilizar a nação e demonstrar 

que desde os primórdios do sandinismo na primeira insurreição, em 1920, a educação já era 

uma prioridade.  

Tomás Borges afirmou, por exemplo, que Sandino fundou escolas para os 

trabalhadores do campo às margens do rio Coco. Frases como: “Em cada alfabetizador, 

Carlos Fonseca Amador” (MED, 1981, p.57) denotam a construção da educação e 

alfabetização do povo como um meio para libertação da nação, finalidade primordial da 

Frente. “Montou-se um grande projeto sistema de publicidade e propaganda orientados a 

informar e motivar a colaboração na Cruzada” (MED, 1981, p.73). 

Orlandi (2015) esclarece que as formas de interpretação são historicamente 

determinadas. Ela é também regulada e distribuída na formação social de forma desigual. 

A memória institucional tem em si o potencial de estabelecer e solidificar memórias, como 

também o esquecimento. A Frente Sandinista, no controle das instituições do Estado a partir 

do triunfo, rememora Sandino e Fonseca no projeto da Cruzada sobre a insígnia da formação 

do novo homem para a Nova Nicarágua.  
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Fonseca atribuiu a mesma vitalidade do que seria arma para guerrilha à 

alfabetização para consolidação da Revolução. “E também lhes ensinem a ler...” 

(CARDENAL, 1981, p.30): palavras rememoradas por Fernando Cardenal, ditas por 

Fonseca quando estava nas montanhas em Bocay y Pancasán, no momento em que os 

guerrilheiros estavam ensinando os campesinos a pegarem em armas. 

Sobre essa questão, Nilton Santos (1990, p. 46) afirma que era necessário 

“reorganizar o país em todos os níveis. No terreno político e econômico, mas também na 

busca de uma identidade nacional, de uma hegemonia ideológica e da articulação do espaço 

nacional”. Desse modo, os sandinistas se preparavam para uma possível invasão 

imperialista e que as contradições e diferenças culturais, étnicas, linguísticas e raciais 

tencionavam o espaço e traziam o germe de divisões que poderiam ser exploradas pelo 

invasor. 

Não por acaso, inspirados na Revolução Cubana e no humanismo de Paulo 

Freire, a FSLN já projetara, antes mesmo da consolidação da Contrarrevolução, uma 

campanha de alfabetização em massa que estava vinculada a um projeto de educação 

política com intuito de reestruturar a nação e consolidar a hegemonia sandinista. Tão vital 

quanto o movimento de guerrilha foi para a tomada de poder, em 1979, o projeto da Cruzada 

Nacional de Alfabetização, em 1980, na Nicarágua, o foi para consolidação da FSLN na 

Nicarágua.  

Sendo assim, nas eleições de 1984, mesmo com toda ofensiva ideológica da 

Contrarrevolução e crise econômica, a FSLN conseguiu ser vitoriosa. Houve uma maciça 

participação popular a qual elegeu para o poder Executivo e Legislativo do país uma maioria 

da Frente. Segundo De Sá (2016, p. 157), “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 de 

revolução”.  

O resultado mais significativo dessa revolução foi, provavelmente, a abertura à 

democracia depois de mais de quatro décadas de um regime ditatorial. A educação popular, 

certamente, teve um papel decisivo no processo de politização e luta da população. 
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1.3 Educação libertadora: pespectivas para a emancipação do indivíduo 

 

A ideia de uma cruzada nacional de alfabetização não foi algo novo no contexto 

do século XX. Diversas revoluções, sobretudo, de cunho socialista, se empenharam em 

erradicar o analfabetismo e utilizar a educação como meio de conscientização política. A 

Revolução Russa, Chinesa, Cubana entre outras lançaram mão disso para consolidar o 

projeto de revolucionário (FRAGA, 2006). 

No leste europeu, as metodologias educacionais foram basicamente 

fundamentadas no marxismo. Podemos citar como teóricos representantes dessa frente 

Manacorda, Broccoli, Dina Bertoni Jovine, Lucio Lombardo Radice, Bruno Ciari entre 

outros, ligados ao Partido Comunista Italiano (CAMBI, 1999). Esses intelectuais defendiam 

uma educação aliada às ideias socialistas de emancipação e unidade, bem como uma relação 

mais intrínseca entre escola e sociedade. Os mesmos apresentam em seus estudos críticas 

aos sistemas educacionais no capitalismo. O próprio Lenin (1977, p. 35) declarou a 

necessidade de “empreender ativamente o trabalho de educação política da classe operária, 

de desenvolvimento da sua consciência política”. 

A experiência chinesa foi considerada uma “revolução cultural”. Em 1949, 

houve um forte impulso no sentido de concentrar a educação nas mãos do Estado 

(eliminando as escolas privadas para ofertar educação para todos), porém manteve-se uma 

divisão entre educação profissional (“geral”) e técnica (“especializada”). A partir de 1956, 

iniciou-se uma expansão da instrução obrigatória e do combate ao analfabetismo. Mas a 

revolução no sentido de inovação, ruptura com o antigo e consolidação de projetos do 

socialismo real, data-se de 1966 com Mao Tsé-Tung. Segundo ele, “todo país deve 

transformar-se numa escola” (apud CAMBI, 2005, p. 605). Dessa forma, a proposta de Tsé-

Tung foi a de integrar cultura, trabalho e política à educação, assumindo o caráter ideológico 

da escola e fazendo-a trabalhar prol da revolução e contra as concepções da burguesia. Foi 

criado, então, o movimento intitulado “Guardas Vermelhas” causando várias manifestações 

contrárias à cultura oficial (confuciana). “Após a morte de Mao (1976), a experiência da 

‘revolução cultural’ foi drasticamente acantonada e o seu patrimônio ‘ideal’ disperso, em 

nome de um retorno à eficiência e à ordem também em matéria educativa” (CAMBI, 2005, 

p. 606).    

A Itália também foi palco dos conflitos políticos e culturais-educacionais no 

contexto da disputa das superpotências da Guerra Fria por hegemonia. Na ocasião, houve 

três frentes educacionais aliadas aos partidos políticos e alinhadas aos interesses 
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antagônicos e específicos de cada um deles. Nesse período, o país era guiado pelo 

desenvolvimento econômico capitalista; na política, seguia um regime democrático; e, 

espiritualmente era regida pela igreja católica e confrontada pela PCI (Partido Comunista 

Italiano). Então, no que se refere à educação, três alinhamentos pedagógicos se 

desenvolveram: o laico-progressista, fundamentado no ativismo, estruturalismo e 

cognitivismo; o marxista, esmerado pelo Partido Comunista Italiano (Gramsci, Manacorda 

etc); e, o oficial, democrático-cristão, impulsionado pela frente católica, contrária ao 

socialismo. Em todos esses casos, podemos verificar o esforço de implementar um projeto 

político-ideológico capitalista, cristão ou mesmo socialista.  

Em 1962, Cuba também desenvolveu seu projeto educacional. Naquele ano, a 

campanha de alfabetização foi lançada na busca de mudar a condição de pobreza e educar 

no sentido político. A metodologia utilizada partia da leitura de um texto que era 

decomposto em sílabas, ensinando simultaneamente a escrita e a leitura. Ao mesmo tempo, 

iniciou-se uma campanha para a educação de adultos que se servia de slogans persuasivos, 

como “cada operário um estudante” ou “estudar mais para servir melhor nossa pátria 

socialista” (CAMBI, 2005, p. 606).  

A “formação do homem novo”, o valor dado ao trabalho e a consciência de 

classe e igualdade, presentes na pedagogia cubana reafirmam os princípios do marxismo. 

Uma das premissas de Paulo Freire (1987) é a de que a educação não é neutra, antes está 

inserida numa estrutura político-social. Para o autor, ela é sempre um ato político seja no 

favor da reprodução da contradição entre opressor e oprimido ou no sentido da emancipação 

dos sujeitos. Esses países (China e Cuba, por exemplo) se colocaram contra uma ordem 

mundial já estabelecida, ao intentarem contra uma estrutura de dominação e lançarem mão 

da educação popular para atingirem seus objetivos de constituir um novo sistema sócio-

político, no contexto da Guerra Fria. 

Ao abordar o tema de educação liberadora, pode-se apontar Paulo Freire como 

um dos principais pensadores latino-americano, haja vista que o autor não deixa de pensar 

a libertação das nações “subdesenvolvidas” do julgo do colonialismo e imperialismo. Ao 

expor a contradição (opressor – oprimido) presente nas relações coloniais, Paulo Freire se 

aproxima de pensadores decoloniais (embora não seja classificado como decolonial). Ao 

convergir com Fanon, por exemplo, sobre a necessidade de romper com a cultura e política 

dos moldes coloniais europeus, em Cartas à Guiné-Bissau, Paulo Freire (1978) mostra como 

a educação tradicional colonial era funcional no sentido de desafricanizar os nativos por 

meio de discursos da superioridade étnica branca (OLIVEIRA & SANTOS, 2017). 
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O debate sobre o colonialismo está presente em suas obras pela crítica que é 

tecida ao processo de dominação da colonização, no qual o opressor realiza a invasão 

cultural e cria impedimentos à participação popular por meio da imposição da cultura do 

silêncio. No livro - Conscientização, Freire (1980, p.62) afirma que “é tarefa fundamental 

dos países subdesenvolvidos – o compromisso histórico de seus povos – é superar sua 

situação limite de sociedades dependentes, para converterem-se em seres-para-si-mesmos. 

Sem isto estas sociedades continuarão a experiência da cultura do silêncio”. Silêncio este 

que não significa apenas “ter uma palavra autêntica, mas seguir prescrições daqueles que 

falam e impõem sua voz” (FREIRE, 1980, p. 62). Para o autor, a libertação de uma nação 

dependente seria, por um lado uma “possibilidade não experimentada” e, por outro, a 

“situação-limite” para o opressor que impõe sua cultura. A cultura do silêncio nasce 

justamente da relação dos países de capitalismo periférico com sua metrópole. Desse modo, 

é resultado de relações estruturais entre opressor e oprimido. Nessas sociedades 

dependentes o que muda de acordo com o período histórico são os polos de decisão das 

quais são objeto: na Idade Moderna, Espanha, Portugal, Inglaterra; no pós-Segunda Guerra 

Mundial, Estados Unidos. 

 Os pressupsotos apresentados na obra - Pedagogia do Oprimido - são 

apropriados para direcionar projetos educacionais revolucionários. O próprio termo 

“oprimido” nos remete à valorização do pensamento e concepção de mundo daqueles que 

são impedidos de falar ou mesmo pensar aquilo que não esteja em coerência com a 

perspectiva do seu opressor – ideologia da classe dominante, hegemônica. Quando o 

oprimido reconhece a sua condição e as causas de sua opressão, ele pode, enfim, identificar 

quais ideias, práticas e visão de mundo pertencem a ele ou foram, cultural e intrinsecamente, 

arraigados dentro dele e de seu grupo social. 

Ainda considerando a dimensão política da educação no pós-segunda guerra 

mundial, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e a Cultura (Unesco) 

surge com o propósito de desempenhar o papel de promover a educação como direito 

universal e alinhar um sentido de educação escolar com as demandas capitalistas. Esta 

organização internacional não nega a dimensão política da educação. A declaração de 

Persépolis, em 1975, por exemplo, reafirma esse caráter político. Tunnermann (2017, p.67) 

enfatiza que Cruzada Nacional de Alfabetização era uma educação política e ainda afirma 

que este fato estava em conformidade com a declaração de Persépolis: “A alfabetização, diz 

a Declaração, assim como a educação em geral, é um ato político. Não é neutra, uma vez 
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que revelar a realidade social para transformá-la ou dissimulá-la para preservá-la são atos 

políticos”. 

Não por é acaso que o reconhecimento desse posicionamento mais político 

dentro das mobilizações em prol da alfabetização em massa surge no contexto da Guerra 

Fria, momento de disputa por hegemônica de blocos antagônicos: o Capitalismo e 

Socialismo Real.  

Como já exposto, Paulo Freire desenvolveu uma pedagogia humanista que se 

tornou uma das referências para o caso específico da Cruzada Nacional de Alfabetização na 

Nicarágua. A metodologia freiriana parte da premissa de que a existência humana é um 

processo de práxis. Assim, a aquisição de uma consciência crítica das condições sócio-

econômicas seria um primeiro passo em direção à transformação. Mesmo a práxis sendo 

inerente à humanidade, por vezes, ela é distorcida por forças opressoras com a finalidade 

de manter o status quo social e os privilégios dos grupos sociais dominantes.  

A realidade opressora é funcionalmente domesticadora, uma vez que submerge 

as consciências. Justamente essa submersão que faz com que o oprimido simpatize e se 

conforme com a sua opressão. Dessa forma, o sujeito não se torna consciente de si mesmo, 

tampouco de seu pertencimento ao grupo social dos oprimidos. A criação de uma 

consciência crítica entre os trabalhadores é resultado do que Freire (1987) conceitua como 

conscientização, em que o oprimido se afirma como sujeito de direitos por meio da 

descoberta das motivações político-econômicas por trás de sua opressão. É a pedagogia 

problematizadora, segundo Freire (1987), que permite reascender a criticidade que é 

inerente ao ser humano, ao contrário da educação tradicional ou bancária, que é criticada 

pelo autor. A libertação, desse modo, tem sua gênese no próprio oprimido, na medida em 

que ele reflete sobre as causas de sua opressão. Conforme Freire isso deve resultar num 

engajamento para luta em prol da libertação, o que requer o reconhecimento de sua 

condição, refletindo, engajando-se e lutando. 

 

1.4 Concepções da FSLN sobre a educação política e os objetivos da CNA 

Um ano depois da Revolução, em 1980, a formação do homem novo também 

foi um ideal da CNA. Na abertura do segundo Congresso da Cruzada, o ministro da 
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Educação Carlos Tunnermann15 (1981, p.204) falou sobre “o novo homem na nova 

Nicarágua” e deixou evidente que não se tratava de uma formação limitada, unilateral que 

visava apenas o sentido econômico do homem enquanto produtor, da formação de força de 

trabalho; mas de uma formação integral, dentro do contexto sociocultural concreto. 

Portanto, a intenção da CNA era a formação no sentido crítico de sua realidade, conforme 

as preposições de Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido. De acordo com o ministro “para 

que se possa induzi-lo a ações criativas juntamente com ações libertadoras e produtivas” 

(TUNNERMAN, 1981, p. 204). Semelhantemente às campanhas de alfabetização 

socialistas, como a Revolução Cubana, o objetivo da CNA era a criação de sujeitos que 

poderiam formar os alicerces de uma nova sociedade. Sociedade esta contrária aos valores 

da ditadura Somoza. Ao saudar as primeiras esquadras vitoriosas, depois de cinco meses da 

partida do Exército Popular de Alfabetização, em agosto de 1980, o ministro Carlos 

Tunnermann (1981, p. 162) afirmou que estava nos brigadistas o embrião do “Homem Novo 

da Nova Nicarágua”. 

De acordo com o sacerdote jesuíta, Fernando Cardenal16 (1934 – 2016), 

coordenador da CNA, adepto e pregador da Teologia da Libertação, a campanha de 

alfabetização: 

 
Foi um processo de conscientização, um processo que transformaria a 

consciência dos indivíduos em uma consciência crítica. Este foi um 

processo educacional que teve consequências políticas, porque se alguém 

aprender a ler e escrever, pode começar a entender as causas da pobreza. 

Eles começam a entender a história do seu país. Quando eles começam a 

entender as diferenças entre fenômenos naturais e fenômenos históricos, 

eles entendem que a pobreza é feita pelo homem, devido às estruturas 

econômicas (Entrevista com Fernando Cardenal, Manágua, 15 de agosto 

de 1997 apud BARACCO, 2004, p. 341 – 342). 

Fernando Cardenal (1981) critica veementemente a educação na lógica 

capitalista. Segundo o sacerdote, a educação num país capitalista tem como finalidade 

reproduzir as relações sociais de exploração, até mesmo no sentido de justificar e legitimar 

tal exploração por meio da reprodução da ideologia dominante no ensino. Mais 

especificamente, ele explica que alfabetização e educação não faziam parte do projeto de 

governo Somoza, uma vez que era pertinente ao Somozismo manter a docilidade dos 

                                                           
15 Tunnerman foi, por 10 anos, reitor na Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua. Trabalhou também 

na Colômbia para Unesco e depois se integrou as grupo denominado de “Los Doces” – doze intelectuais 

declaradamente contrário ao Somozismo. 
16 Fernando Cardenal lecionou Filosofia na Univesidad Centro-Americana (UCA). Foi ministro da educação 

durante a Revolução Sandinista (em 1984 a 1990), mas no ano de início do exercício do ministério foi 

suspenso da Igreja pelo Papa São João Paulo II, segundo BBC Mundo (2016). 
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trabalhadores e camponeses por falta de compreensão da sua condição de explorado. 

“Então, o manter o analfabetismo é um elemento importante para manter a exploração, 

facilita a exploração e por isso nunca se intentou aqui na Nicarágua fazer uma Cruzada 

Nacional de Alfabetização” (CARDENAL, 1981, p.29). Esse autor, em conformidade com 

a premissa freiriana, enfatiza que a educação é mais do que um ato humanitário por essência, 

é um ato político. A ideologia na educação se manifesta no projeto político de Estado, no 

currículo oculto, na metodologia, no ensino, no cotidiano e na disciplinarização dos sujeitos 

e do tempo no espaço institucionalizado da educação. 

 A Revolução Sandinista e o governo revolucionário se posicionavam contra a 

educação alienante17 da ditadura somozista e projetavam uma educação que era, 

declaradamente, política para que o povo nicaraguense identificasse as causas de sua 

exploração e compreendessem seu contexto histórico político-social, a revolução. 

O coordenador da CNA definiu os objetivos da grande campanha: 

1° - Tornar a Nicarágua um território livre do analfabetismo; 

2º- Conscientizar e politizar o povo nicaraguense; 

3º- Consolidar a educação de adultos no país – ou seja, dar continuidade ao 

projeto da cruzada; 

4º - Fortalecer as organizações sociais populares; 

5º - Conscientizar a juventude; 

6º - Formar uma nacionalidade; 

7º- Promover hábitos de higiene e saúde; 

8º- Expandir e o patrimônio cultural do país – é o que Cardenal chama de 

subprodutos. Trata-se de os brigadistas, no campo, registrarem nos diários a fauna, flora, 

pedras que encontravam, como também as cantigas populares da região onde estavam, 

contos, entrevitas etc (CARDENAL, 1981). 

Carlos Carrion (1981, p. 141), delegado da Frente, ao incentivar as forças 

políticas, sociais e organizações de massa a apoiarem a campanha afirma que a Cruzada 

gera uma consciência popular que não é apenas superficial, baseada em leitura ou conversa, 

mas algo profundo que surge de compartilhar as dificuldades e as misérias, experimentar 

no próprio corpo o que séculos de exploração fizeram. E, a partir disso, compreender a 

verdadeira dimensão humana e libertadora da Revolução.  

                                                           
17 O que Carlos Turnnermann (1981) entende por alienação é a falta de consciência e conhecimento sócio-

político oriundo de um projeto educacional propositalmente deficitário no governo dos Somozas. 
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O próprio ministro Tunnerman evidenciou sua relação com Paulo Freire na 

fotografia que é inserida no seu artigo publicado pela revista Temas Nicaraguenses em 

2017.  

Imagem 2 – Paulo Freire e Carlos  

 

(TUNERMANN, 2017, p. 66) 

Na imagem, Carlos Tunnermann está abraçado ao pensador Paulo Freire. 

Datada de 1979, a imagem foi feita um ano antes do início da Cruzada. Na legenda está 

descrito o seguinte: 

Dr. Carlos Tunnermann com o famoso pedagogo brasileiro Paulo Freire, quem 

assessorou a elaboração da cartilha da Cruzada Nacional de Alfabetização e 

conseguiu com o Conselho Mundial de Igrejas, que tem sua sede Genebra, o 

primeiro milhão de dólares para imprimir na Costa Rica os materiais necessários 

para a Cruzada Nacional de Alfabetização (TUNNERMANN, 2017, p. 66). 

No dia 23 de outubro de 1979, Paulo Freire chegou à Nicarágua para o 

Seminário de Planificação com a finalidade de revisar os materiais que seriam utilizados 

pelos alfabetizadores (MED, 1981). Os ideais de uma educação engajada com o povo, com 

os trabalhadores e os grupos sociais explorados dentro do capitalismo e colonialismo, 

parecem coerentes com a proposta da Revolução Sandinista que foi, justamente, libertação 

da nação nicaraguense de uma ditadura opressora, do imperialismo dos Estados Unidos da 

América e a formação do homem novo para a nova Nicarágua.  
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Imagem 3 – Paulo Freire no Planejamento da CNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MED, 1981, p. 74) 

Na fotografia acima estão presentes, da direita para esquerda: o padre Fernando 

Cardenal (coordenador da CNA), o ministro, Carlos Tunnermann, Paulo Freire, Arturo 

Ornelas (delegado da Organização dos Estados Americanos (OEA)) e Hugo Assman18 (do 

DEI – Departamento Ecumênico de Investigações, na Costa Rica), na elaboração da 

Cruzada. O planejamento contou com uma equipe internacional e altamente qualificada.  

Para que a FSLN conseguisse legitimidade na insurreição e chegasse ao triunfo 

foi necessário fazer alianças com a burguesia nacional que era contrária também ao 

Somozismo. Essa burguesia só se aliou à FSLN porque seus objetivos eram, em certa 

medida, prejudicados pelo regime Somozista uma vez que a família ditatorial tinha o 

controle quase que massivo da economia – o que inviabilizava a expansão e modernização 

das atividades econômicas ligadas a essa burguesia dissidente. Os Somozas tinham como 

centralidade de seu governo o alinhamento com o capitalismo internacional e a manutenção 

de uma postura simpática em relação ao seu vizinho ao norte, Estados Unidos. Essa conduta 

                                                           
18 Hugo Assman (1933 - 2008) estudou Filosofia na Universidade Central de São Leopoldo, Teologia na 

Universidade Gregoriana de Roma e Sociologia com especialização em Comunicação na Universidade de 

Frankfurt. Doutor pela Universidade Pontifícia Gregoriana. Ordenou padre em 1958. Brasileiro e considerado 

um dos pioneiros da Teologia da Libertação no Brasil. 
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era favorável à manutenção da Nicarágua como um país de economia periférica e 

subordinada. 

Paulo Freire no livro - Pedagogia do Oprimido - não faz reflexões apenas em 

relação à questão da educação e suas implicações políticas, o autor esclarece sobre como 

uma revolução que partiria de uma ação dialógica garantiria sempre a participação popular 

no poder. Sobre essa política de alianças entre o povo e a burguesia nacional num processo 

revolucionário, Freire (1987, p. 83) já alertara que “o apoio das massas populares à chamada 

‘burguesia nacional’ para a defesa do duvidoso capital nacional foi um destes pactos, de 

que sempre resulta, cedo ou tarde, o esmagamento das massas”. 

Ao chegar ao poder do Estado, a Frente tentou conciliar projetos de classes 

sociais antagônicas (burguesia nacional e campesinato, por exemplo) e adotar um sistema 

político-econômico centrado em uma economia mista, democracia popular e no não 

alinhamento político internacional. Com essas três importantes configurações, a 

Nicarágua conseguiu apoio financeiro dos Estados Unidos, como já mencionado no 

primeiro tópico. Isso favoreceu o reconhecimento internacional da CNA pela UNESCO, 

que, diferente do caso cubano, apoiou desde o início a grande campanha de alfabetização 

na Nicarágua. Entretanto, a FSLN teve que lidar com um jogo de equilíbrio entre esses 

interesses antagônicos. Sobre esse assunto, De Sá (2016, 92) defende que “foi certamente 

essa junção de contradições de equilíbrio instável o próprio lastro de desequilíbrio da 

revolução, cujo resultado foi a derrota em 1990”.  

A FSLN tinha uma percepção clara dos objetivos da campanha de alfabetização 

no sentido reconstrução econômica do país. O comandante Bayardo Arce Castaño, membro 

da Direção Nacional, coordenador de assuntos políticos e secretário geral do partido, numa 

conferência datada de 19 de dezembro de 1979, em Granada, Nicarágua, enfatizou que a 

CNA não se tratava apenas de um dever moral, mas de uma concepção científica da 

Revolução de valor estratégico para resolver os problemas econômicos do país. Para 

Bayardo Arce Castaño, a Nicarágua tinha três necessidades básicas e imediatas: 

 

1) Tecnologia que nos permita por métodos modernos explorar mais e 

melhor nossas riquezas. 

2) A segunda: financiamento. A tecnologia necessária para produção. Nós 

não somos capazes de cria-la porque não temos um desenvolvimento 

científico no país. Necessitamos para adquirir a tecnologia e recursos 

financeiros que não temos. 

3) E também para aplicar essa tecnologia, para aplicar todos os progressos 

modernos à produção, precisamos de recursos humanos qualificados, que 

é nossa terceira necessidade (CASTAÑO, 1981, p. 39). 
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O autor afirma também que a finalidade concreta da Cruzada seria “estabelecer 

as bases para elevar os níveis de treinamento dos nicaraguenses para poder semear, ser 

capaz de transformar nossa agricultura, ser capaz de aumentar a produção de leite, ser capaz 

de aumentar a produção pecuária [...]” (MED, 1981, p. 42). Ele fala também sobre 

desenvolver a indústrias e proporcionar aos trabalhadores e campesinos as oportunidades 

que lhes foram tiradas por falta de ter o básico (alfabetização e treinamento) para competir 

com a pequena-burguesia, a qual, segundo ele, foi a única que teve oportunidades até então.  

Outro posicionamento do comandante é que superassem esse estágio de conflito 

com essa burguesia. Mas evidencia a ideia de que a “classe explorada” deveria ascender e 

ocupar lugares que antes era de privilégio de uma minoria, a qual ele denomina de burguesia 

(MED, 1981, p. 42).  

Luciano Barraco (2004) aponta, ainda, que os membros da Frente que foram 

guerrilheiros nas montanhas e conheciam bem as dificuldades e periculosidade de viver 

nessas regiões. Por isso mesmo, temiam que o empreendimento da Cruzada fosse desastroso 

- o que não seria bem visto internacionalmente, haja vista, que a maioria dos brigadistas 

alfabetizadores eram adolescentes, com idade de 13 a 20 anos. 

Era latente o medo dos “Contra”, embora ainda fosse insípido o movimento 

contrarrevolucionário que se intensificou a partir de 1981. Nilton Santos (1990, p. 67 – 69) 

registrou testemunhos que explicitam o temor existente: 

 

Meus pais se mostraram um pouco resistentes a que eu fosse, porque 

diziam que, no mínimo, nos iriam degolar. Também fizeram uma 

propaganda maldosa de nós: por exemplo, que éramos comunistas ateus. 

Na realidade, íamos pôr em prática nosso cristianismo[...]Me lembro 

muito bem que as pessoas diziam que éramos uns desocupados. Um 

senhor, em uma conversa, me disse: Você vai domesticar nossos 

camponeses, vai ensinar-lhes o comunismo, o marxismo. Isso não é coisa 

de cristãos. 

 

Em outra entrevista registrada por Luciano Barraco (2004) fica explícito que 

além da questão geográfica, do perigo dos contras, ainda existiam outros fatores de cunho 

orçamentário:  

The Sandinistas were not convinced at all by the literacy campaign. We 

had to fight for the literacy campaign. They said there are no resources. 

We said we will get the resources. They said it was too risky. We said don't 

worry. ... I was Director of National Planning and I invited Carlos 

T?nnermann and Fernando Cardenal to present the literacy campaign to 
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the board of the planning office. There was no enthusiasm at all. They felt 

they didn't have the political capacity to attain a mass mobilisation of the 

people since the Contras were already very strong in 1981-82. ... How 

ever, the literacy campaign was a key area. We had to convince the 

Directorate that the literacy campaign would be one of the key factors in 

obtaining a substantial amount of external aid. This was important as the 

government had almost nothing. I can personally testify that we found 

$3.5 million in the Central Bank. That was all that Nicaragua had despite 

the fact that the IMF had recently provided Nicaragua with $64 million. 

All that disappeared, there was nothing. No reserves, nothing. So, under 

these conditions, it was risky to get involved in these campaigns, but it 

also consolidated the process (entrevista de Gorostiaga. In: BARACCO, 

2004, p. 343). 

 

Em função das dificuldades - como a questão do orçamento, adversidades 

geográficas e os perigos dos contrarrevolucionários - levantadas pelos dirigentes da Frente 

na entrevista acima, o apoio da Unesco e de outros países foi fundamental. Essa 

legitimidade se deu justamente pelo caráter plural e não alinhado da Revolução. A escolha 

de Tunnermann para ministro da educação do governo da Frente se configurou como algo 

estratégico para a grande campanha. Tunnermann foi reitor da Universidade Autônoma da 

Nicarágua por 10 anos. Ele trabalhou um tempo com a Unesco também na Bolívia, antes de 

ser convidado a integrar “los doces”, um grupo de doze pensadores que declararam oposição 

ao somozismo (BARACCO, 2004, p. 342). A escolha de Fernando Cardenal para 

coordenador da campanha e de Paulo Freire como “referencial” da revolução foram 

estratégicas, uma vez que grande parte da Nicarágua era cristã. O coordenador da CNA foi 

um clérigo e uma parcela significativa dos jovens nicaraguenses que se aventuravam no 

trabalho de alfabetização tinha inspiração no cristianismo para fazê-lo: 

Recordo que no caminho encontramos um camponês que me perguntou 

se eu ia ser localizado em sua comarca. Respondi afirmativamente. Ele 

me disse que tinha ouvido que iam assassinar os brigadistas mas que para 

matar um de nós, primeiro teriam mata-los, porque nos defenderiam e nos 

queriam como se fôssemos seus próprios filhos. Aquelas palavras me 

serviram de estímulo. Demonstravam a confiança que nos depositava 

(SANTOS, 1990, p. 69). 

 

Como no testemunho acima coletado por Nilton Santos (1990), jornalista 

brasileiro que esteve na Nicarágua no período da Revolução, a ideia do jovem alfabetizador 

era de exercer seu cristianismo e não a de levar a propagação do comunismo. No período 

pós terremoto de 1972 quando a FSLN ganhou mais força na luta contra o somozismo, 

ocorreu de fato uma aproximação entre a frente e algumas lideranças da Igreja Católica, em 
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especial aquelas ligadas à Teologia da Libertação. Foi quando os irmãos sacerdotes 

católicos - Ernesto e Fernando Cardenal - se filiaram à FSLN. É possível identificar, ainda, 

o apoio do padre Uriel Molina, que prestava serviços religiosos em bairros operários e, por 

diversas vezes, abrigou rebeldes sandinistas, segundo De Sá (2016). 

Nesse sentido, Paulo Freire como referencial teórico da CNA, enquanto um 

pensador que defendia uma educação libertadora, era cristão e que jamais negou as 

influências do cristianismo em seu pensamento19, pareceu ser ideal no sentido de unir os 

objetivos da frente com o pensamento cristão arraigado nos cidadãos nicaraguenses. 

A influência cristã na grande campanha de alfabetização é evidenciada no 

próprio título da campanha: Cruzada Nacional de Alfabetização, mesmo que a organização 

da campanha tenha recebido denominações militares. Sobre isso, Morais (2009) considera 

ser em virtude daquele que dirigiu a operação da campanha: Raul Ferrer (1915 – 1993)20, 

poeta e educador, especialista contratado pela Unesco, vice-ministro da educação em Cuba. 

Era um homem considerado capacitado em função da experiência da Campanha de 

Alfabetização de Cuba, liderada pela Brigada “Conrado Benítez”. Segundo Morais (2009, 

p. 154), “esta Brigada foi a que fez a Campanha de Alfabetização em Cuba, país com três 

vezes a população da Nicarágua”. Ferrer afirmava que não tinha nenhuma simpatia pelo 

nome “Cruzada” que o mesmo foi posto por influência dos padres que participavam do 

governo. Raul Ferrer, ainda, “alegava que não houve uma só Cruzada vitoriosa, todas elas 

forma derrotas” (MORAIS, 2009, p. 154). Quanto à estrutura organizativa da CNA, Raul 

Ferrer esclareceu: 

[...] nós vamos ter que adotar a de tipo militar, centralizada, unificada, à 

base da unidade e absoluta disciplina, porque nós vamos ter que jogar 

mais 100 mil jovens e adolescentes no país todo e não se pode jogar assim 

como se atira papéis de uma janela para saudar desfile em uma avenida, 

não! Tem que ser tudo organizado, e eles não têm experiência de 

organização. Via de regra, eles têm tendência à anarquia, porque nunca 

estiveram metidos em um âmbito de organização, em um processo de 

produção, pois, nunca trabalharam. Por isso eles têm sempre dificuldades 

de entender a vida organizada (RAUL FERRER apud MORAIS, 2009, p. 

154). 

Essas terminologias militares também estavam relacionadas ao contexto de 

guerrilha da Revolução Sandinista; mas o caráter cristão assegurou, em alguma medida, o 

                                                           
19 Embora Paulo Freire também se apoiasse também nas ideias marxistas para pensar a educação e libertação. 
20 Após o triunfo da Revolução Cubana em 1959, Raul Ferrer Perez desempenhou um papel de liderança na 

campanha de alfabetização em Cuba e, posteriormente, trabalhou na Diretoria de Educação de Adultos. Foi 

vice-ministro da Educação em Cuba. Em 1981, foi nomeado conselheiro cultural na embaixada cubana na 

União Soviética. Quando retornou à Cuba, dirigiou a Comissão Nacional para promoção de Leitura. 
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discurso que levar a alfabetização aos que foram excluídos do processo escolarização era 

uma atitude cristã. Isso favoreceu a participação popular, uma vez que, ao cabo, toda 

Nicarágua de algum modo estava comprometida com a campanha. As famílias que não 

estavam sendo alfabetizadas disponibilizavam seus filhos a irem alfabetizar. Nos sindicatos 

e nas cidades faziam-se reuniões para alfabetização. Portanto, agregar a ideologia cristã ao 

processo, a qual desde a colonização europeia se tornou hegemônica na América Latina, 

era também estratégico.  

A Frente Sandinista institucionalizou, por meio de propagandas e discursos 

políticos, a memória de Sandino e Fonseca – heróis da Revolução – vinculados a um projeto 

de alfabetização e educação política. Já existindo essa premissa, o ministro Tunnermann 

(2017, p. 63) afirmou que também foi sua iniciativa a contribuição de inserir um parágrafo 

sobre educação no programa de governo da Junta de Reconstrução Nacional o seguinte 

texto: 

 

Será iniciada uma Cruzada Nacional que mobilize todos os recursos do 

país para alcançar a erradicação total do analfabetismo. Ao mesmo tempo, 

serão iniciados programas de educação libertadora para adultos, a fim de 

incorporá-los plenamente ao processo de reconstrução e desenvolvimento 

nacional. 

 

No âmbito internacional, o governo revolucionário se preparou para a Cruzada 

por meio das experiências alfabetizadoras de países semelhantes à Nicarágua, como Cuba, 

Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, etc. Para Luis Armas (1981), extraiu-se de 

movimentos anteriores de alfabetização elementos que podiam responder à necessidade e à 

singularidade da realidade nicaraguense. Os termos militares da CNA (inspirados na 

campanha de alfabetização cubana) foram considerados apropriados para corroborar a ideia 

de que a Cruzada Nacional de Alfabetização era uma continuação da Revolução de 

guerrilhas por outros meios: 

 

Avancemos, Brigadistas 

Guerrilleros de la Alfabetización. 

Tu manchete es la Cartilla 

Para aniquilar de um tajo 

La ignorância y el error. 

 

Avancemos, Brigadistas, 

Muchos siglos de incultura caerán. 
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Levantemos barricadas 

De cuadernos y pizarras. 

Vamos a la insurreción cultural. 

 

¡¡¡ Puño el alto!!! ¡¡¡Libro abierto!!! 

Todo el Pueblo a la Cruzada Nacional. 

Ganaremos el destino 

De ser hijos de Sandino, 

Convirtiendo la oscurana em claridade. 

Carlos Mejía Godoy 

(MED, 1981, p. 89) 

 

Como expresso no próprio hino da Cruzada, a conotação militar esteve sempre 

presente durante a campanha. Em uma das anotações, presente no diário de Maria 

Auxiliador, verifica-se que ela imaginou sua missão como um verdadeiro alistamento 

militar, mas também se deu conta de que nem sempre as tropas estão bem preparadas:       

“Mi guerra conta la ignorância há empezado y com buen pie, a pesar de que los 

alfabetizando padecen dolências mútiples: no ven bien, les duele la cabeza, no oyen bien, 

etc” (Diario n° 56, 17-04-80 apud MUSSET, 2005, p. 20)  

A frente sandinista se inspirou em experiências revolucionárias de alfabetização 

anteriores e deu contornos originais à CNA. Os líderes da FSLN - o ministro da educação 

e sua equipe - asseguraram o apoio internacional ao seu projeto de alfabetização em massa. 

Assim, após a conferência de ministros da educação dos países latino-americanos, que 

aconteceu no México, de 3 a 13 de dezembro de 1979, o diretor geral da Unesco, Amadou 

Mahtar M´Bow, visitou a Nicarágua nos dias 16 e 19 de dezembro do mesmo ano. O diretor 

desta organização cumpriu com seu acordo e realizou um apelo mundial em apoio à Cruzada 

Nacional de Alfabetização, no dia 23 de janeiro de 1980. Ele conseguiu reunir 144 

embaixadores vinculados à sua organização e solicitou ajuda à campanha nicaraguense. 

Com isso, o diretor conseguiu 20 milhões de dólares que seriam utilizados para a CNA, 

segundo o jornal La Prensa21, do dia 27 de janeiro de 1980. No apelo mundial, do dia 23 

                                                           
21 É um importante veículo de comunicação da Nicáragua. Trata-se do jornal mais antigo, criado em 1926. É 

um periódico diário e matutino publicado na capital da Nicarágua, Manágua, porém com repercussão nacional. 

Pertencente à família Chamorro. Seu diretor Pedro Joaquin Chamorro Cadernal na década de 1970 era um 

opositor a ditadura Somoza. Sua esposa, Violeta Barrios Chamorro serviu a Junta de Reconstrução Nacional. 

Ela representava a classe média e burguesia que apoiavam a revolução. Contudo, em 1980, começou a se opor 

aos sandinistas. Posteriormente, Violeta B. Chamorro se tornou presidente da Nicarágua na década de 1990 

representando a vertente neoliberalista em seu governo. O jornal La Prensa, a partir dos anos de 1980, era um 

veículo de informação contrário ao governo Sandinista. Ainda hoje o jornal se opõe ao governo de Daniel 

Ortega, atual presidente da Nicarágua. Em 18 de janeiro de 2019, o jornal publicou sua capa em branco em 

protesto ao governo de Ortega. 
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de janeiro de 1980, realizado por Mahtar M´Bow, alguns elementos de sua verve são 

importantes de serem destacados: 

 

Trata-se de mobilizar todos os recursos humanos do país, reorganizando 

e expandindo instituições educacionais, culturais e científicas, reativando 

seus meios de produção, segundo um programa global e coerente. 

No âmbito deste plano, a alfabetização geral do país figura como um 

objetivo central, porque o analfabetismo se coloca como um obstáculo 

fundamental à participação consciente de todos os cidadãos na obra de 

renascimento nacional e porque essa participação é a primeiro requisito 

que deve ser cumprido para que o povo da Nicarágua possa abrir um 

caminho de desenvolvimento original, respeitando sua identidade cultural 

e consistente com suas próprias aspirações (M´BOW, Amadou-Mahtar. 

La Campaña Nacional de Alfabetización: Llamamiento del Director 

General de la Unesco. In: MED, 1981, p.82, grifo meu). 

  

Após discorrer sobre a difícil situação financeira em que a Nicarágua se 

encontrava, no seu apelo ao mundo, ele informa que serão necessários 20 milhões de dólares 

em ajuda e recursos humanos. Vale ressaltar que em seu discurso ele se posiciona a favor 

da libertação da nação nicaraguense; mas evidencia que se tratava de um projeto de 

reconstrução nacional para reativar os meios de produção em conformidade com um 

programa global e coerente, ou seja, capitalista; o que estava coerente com o sistema que 

foi instituído na Nicarágua sandinista. Embora nos primórdios da formação da FSLN com 

Carlos Fonseca Amador, as ideias marxistas e intenção de construir uma sociedade 

socialista fosse um dos projetos da Frente, após da tomada de poder de 1979, o que de fato 

se implementou foi um capitalismo de estado22, segundo De Sá (2016). Nesse sentido, 

podemos inferir sua correlação com a teoria do capital humano, promulgada a partir da 

década de 1960, esta teoria defende relação causal entre investimento em alfabetização e 

desenvolvimento financeiro. 

No 1º Congresso de Alfabetização – Georgino Andrade Riviera - estavam 

presentes representantes internacionais como Abel Pietro, assistente do comandante 

Fernandez, ministro da educação da República de Cuba; Raúl Ferrer, vice-ministro da 

educação de Cuba; Mergareth Grape Lanz, representando os sindicatos suecos que doaram 

50 mil lanternas à campanha para os brigadistas; Jaime Bálcazer, representante da ONU 

(Organição das Nações Unidas) (TUNNERMANN, 1981). 

                                                           
22“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 (DE SÁ, 2016, p. 221). 
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Além disso, participaram efetivamente do processo da CNA: professores, 

assessores e companheiros de Cuba, Espanha, República Dominicana e Costa Rica. 

Mobilizaram comitês de solidariedade à Nicarágua: o México, Colombia, Peru, Guatemala, 

Honduras, Bolívia, Chile, Equador, Argentina, Uruguai, El Salvador, Angola, Vietnã, 

França, Hungria, Estados Unidos entre outros países. No contexto nacional, diversas 

pessoas, organizações sociais, sindicatos, empresas e famílias se disponibilizaram a 

participar do EPA – Exército Popular de Alfabetização, o qual foi integrado por 52.180 

jovens que foram preparados política, ideológica, física e tecnicamente para a luta contra o 

analfabetismo e a ignorância23; Luis Armas (1981) afirma que se deve destacar também a 

participação de “Rojos y Negros” como professores nas zonas rurais.  

Ao considerar que o ministro Carlos Berheneim Tunnermann foi diretor do 

programa da Unesco na Colômbia entre os anos de 1975 e 197824, diante das dificuldades 

financeiras da Nicarágua no pós-desastre natural, guerra civil etc, expostas por alguns 

membros da Frente mediante a pretensão da Cruzada, podemos inferir que a sua relação 

com a Unesco e experiência profissional um ponto que pode ter ajudado no sentido da 

Nicarágua receber apoio e legitimidade da Organização das Nações Unidas. Logo após a 

conferência com os ministros da Educação, a Nicarágua recebeu a visita do diretor geral da 

Unesco. No último dia da visita de Amadeu Mahtar M´Bow, 19 de dezembro de 1979, ele 

escreveu uma carta ao ministro Tunnermann na qual expressa sua opinião e seu apoio à 

CNA: 

Gostaria de reiterar o quanto fiquei impressionado com a maneira 

sistemática e inteligente como se preparou a Cruzada Nacional de 

Alfabetização, para a qual a Organização não só presta o maior apoio, 

senão igualmente tem a possibilidade de aproveitar suas experiências em 

favor de outros países da região e até mesmo outras regiões. Para esses 

propósitos, o Centro de Documentação sobre Alfabetização, que seria 

estabelecido durante o curso da Cruzada e sua pós-fase, será um 

instrumento de grande valor (MED, 1981, p. 74). 

 

                                                           
23 Retratando esse caráter revolucionário da Cruzada, o governo organizou campanhas e propagandas de 

divulgação positiva da CNA, uma das frases difundidas nesse intuito era: “DE LAS CELDAS QUE HAY EN 

EL PAIS, ARRANCAREMOS LA IGNORANCIA DE RAIZ” (Revista Encuentro, 1981, p. 54). Era 

considerado ignorante não apenas os analfabetos, mas os que não tinham consciência política e não 

compreendia a ideologia da Revolução, afinal, erradicar isso era também umas das finalidades da CNA. 
24 Segundo o site do governo da Nicarágua: 

https://www.cienciasdenicaragua.org/index.php/miembros/miembros-honorarios/dr-carlos-tuennerman-

berhneim, último acesso em: 19/07/2019. 

https://www.cienciasdenicaragua.org/index.php/miembros/miembros-honorarios/dr-carlos-tuennerman-berhneim
https://www.cienciasdenicaragua.org/index.php/miembros/miembros-honorarios/dr-carlos-tuennerman-berhneim
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A carta em si demonstra que a relação, mesmo que profissional, entre o ministro 

e o diretor da Unesco foi de fato imprescindível para aquisição de apoio tanto financeiro, 

recursos humanos, reconhecimento e legitimidade internacional – o que, indubitavelmente, 

deu força à Cruzada e à Revolução, uma vez que a CNA era um projeto dentro da Revolução 

Sandinista. Diferente do caso cubano, desta vez, a Unesco não esperou o eminente sucesso 

da campanha para enviar ajuda. Vale ressaltar que a revolução cubana se tratava de uma 

insurreição declaradamente alinhada ao Socialismo e à URSS, ao contrário da sandinista.  

No artigo de Tunnerman denominado de “La Cruzada Nacional de 

Alfabetización” direcionado à revista - Temas Nicaraguenses (2017), o autor deixa claro 

que estava em coerência com a declaração de Persépolis (1975), na qual previa o direito 

de literacia. Ao citar a declaração, Tunnermann (2017) refuta as críticas sobre a grande 

campanha nacional de educação que diziam que se tratava de um processo de doutrinação 

política e afirma, ainda, que em conformidade com a Cruzada a declaração: “A 

alfabetização, diz a Declaração, como a educação em geral, é um ato político. Não é neutra, 

posto que revela a realidade social para transforma-la, ou dissimular para conservar, são 

atos políticos” (TUNNERMANN, 2017, p. 66). No mesmo artigo, ministro discorreu sobre 

a educação ser um instrumento de combate ao subdesenvolvimento e cita “A Estratégia a 

Prazo Médio” da Unesco (1996 – 2002) que sustenta a sua premissa de que a “educação é 

um instrumento vital para lograr a plena realização do potencial de cada indivíduo e para 

combater o problema do subdesenvolvimento em sua fonte” (apud TUNNERMANN, 2017, 

p. 64).  

O posicionamento “não alinhado” da Frente refletiu também na campanha de 

alfabetização. Para além da questão humanista de formação do “novo homem” e libertação 

do oprimido, estavam postas também questões de cunho econômico desenvolvimentista, as 

quais eram coerentes com o capitalismo de estado adotado pela frente sandinista na 

Nicarágua. Nesse sentido, a alfabetização significava, ainda, mão de obra qualificada para 

investimento em desenvolvimento econômico.  

Verificamos, portanto, que de fato os objetivos da campanha de alfabetização 

eram engajados com os trabalhadores, especialmente, os camponeses (grupo com maior 

índice de analfabetismo – ver tabela 1), com aqueles que foram excluídos intencionalmente 

do processo de educação escolar na ditadura Somoza e com a juventude urbana. A CNA, 

obviamente, até mesmo por se tratar de um projeto da FLSN, manteve-se alinhada à política 

da Frente Sandinista – o que lhe garantiu um caráter também revolucionário; porém, sem 
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romper em definitivo com organismos internacionais, como Unesco, com o cristianismo e 

com o capitalismo, com a finalidade de garantir seu financiamento e sucesso.  

O objetivo primordial da CNA era justamente a reconstrução da Nação porque: 

1) as finalidades convergiam no sentido de politizar e conscientizar a população a respeito 

da Revolução Sandinista para, dessa forma, garantir a hegemonia da frente e o sucesso da 

revolução, o intuito era – a formação do novo homem para nova Nicarágua; 2) partiam da 

premissa que associa educação com desenvolvimento humano e econômico – assim, 

trabalhadores alfabetizados e inseridos no processo educativo significariam mão de obra 

mais qualificada para o trabalho e desenvolvimento da nação. 

Para alcançar seu objetivo, a Nicarágua contou com mobilização nacional e 

internacional. Não por acaso que, segundo documento do ministério da educação da 

Nicarágua (MED, 1981, p. 187), o país foi designado pela Unesco a receber o prêmio  

“Nadezhda K. Krupskaya 1980” (ver anexo 1 A e B) pela Cruzada e o prêmio de 

alfabetização “Nassin Habif” por ter reduzido a porcentagem de analfabetismo no país de 

52% para 13%. No próximo capítulo mostramos como se organizou a campanha e quais os 

resultados políticos da mesma para a nação nicaraguense. 
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CAPÍTULO II 

 A GRANDE MOBILIZAÇÃO NACIONAL: OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

E A INSURREIÇÃO CULTURAL 

 

A Frente Sandinista denominou cada ano de forma metafórica como um meio 

de propaganda para difundir a perspectiva revolucionária: o ano de 1979 foi o ano da 

libertação nacional; 1980 – ano da alfabetização; 1981 – ano da defesa e da produção; 1982 

– ano da unidade diante da agressão; 1983 – ano da luta pela paz e pela soberania; 1984 – 

Sandino vive há 50 anos; 1985 – Pela paz, todos contra a agressão; 1986 – Há 25 anos, 

todas as armas contra a agressão; 1987 – Aqui ninguém se rende!; 1988 – Por uma paz 

digna: “Pátria livre ou morrer”; 1989 – Ano do décimo aniversário (DE SÁ, 2016). Portanto, 

em 21 de dezembro de 1979, foi publicado o decreto número 210 da Junta de Reconstrução 

Nacional que declarou 1980, o ano da alfabetização (Anexo 2) 

Tendo em vista a planificação de 1979, na qual Paulo Freire participou entre 

outros especialistas para direcionar a grande campanha nacional, toda a nação estava 

convocada a participar da Cruzada ― “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” (ORTEGA apud 

CARDENAL, 1987, p 51). Slogans como: “Pátria livre ou morrer”; “Vencemos na 

Insurreição, venceremos na Alfabetização!”; “Com a sua contribuição, compraremos o lápis 

da alfabetização”; “Punho ao alto, livro aberto”, foram amplamente divulgados no sentido 

de mobilizar a população da nação e gerar um sentimento de responsabilidade e unidade 

nacional. 

Planejar a Cruzada implicou em estabelecer novas instituições como, por 

exemplo: o INEC – Instituto de Estatísticas e Censos – para o qual um dos pontos levantados 

em 1979 era a necessidade de recensear a população e obter o quantitativo real dos que 

precisavam ser alfabetizados e daqueles que estariam dispostos a se tornar alfabetizador; a 

criação de um Comitê Nacional de Coordenação (CNN) sob a direção de Fernando 

Cardenal. Diversos ministérios também foram mobilizados para o início da Cruzada como 

o Ministério de Transportes, da Saúde e da Educação e também se apelou para organizações 

de massa. Juventude Patriótica Nicaraguense (JPN), Associação dos Trabalhadores do 

Campo, Comitê de Defesa Sandinista, Associação de Mulheres Nicaraguenses Luisa 

Amanda Espinoza, Associação Nacional de Educadores da Nicarágua, Juventude 
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Sandinista 19 de Julho, são exemplos de organizações de massa que participaram 

efetivamente da Cruzada (MED, 1981).  

O recenseamento da população funcionou como uma espécie de ensaio em 

menor escalada da Cruzada. Diversos jovens voluntários se dispuseram a efetuar o censo 

da população em apenas um mês para que fosse concluído. A Cruzada celebrava a vitória 

dos Sandinistas em 1979. Os alfabetizadores eram intitulados de brigadistas que foram 

organizados em um Exército Popular de Alfabetização (EPA) – “integrado por 52.180 

jovens que em sua formação foram preparados politica, ideológica, física e tecnicamente” 

(MED, 1981, p.218). Cada brigadista foi treinado em oficinas numa estratégia 

multiplicadora. Eram também classificados por esquadras, em seis frentes cada uma delas 

nomeadas com o nome de um mártire da Insurreição. E, no que se referem às armas, eram 

o lápis e o livro, como mostra a fotografia abaixo. 

Imagem 4 – Exército Popular de Alfabetização  

(MED, 181, p. 213) 

Os primeiros chamados a participar como brigadistas ocorreram no dia 24 de 

janeiro de 1980, segundo cronograma do Ministério da educação (MED, 1981). No jornal 
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Barricada25, um órgão de imprensa da FSLN, fundado em 25 de julho de 1979, no exemplar 

de número 251, do dia 11 de abril de 1980, página 5, foi feito um apelo nacional aos 

professores e responsáveis pela organização - Juventude 19 de Julho - a participarem da 

campanha como brigadistas. Na capa do jornal, na parte inferior, uma tarja preta para dar 

destaque à frase: “Povo, Exército, Unidade... Garantia da Vitória!”.  

Todos os recursos humanos (docentes, discentes e demais funcionários) das 

Universidades (UNAM e UCA) foram paralisados e convidados a participar da grande 

campanha nacional numa lógica subversiva, uma vez que o professor universitário ficaria 

na mesma posição hierárquica do que um discente e funcionário administrativo. A Frente 

mobilizou até mesmo instituições que não queriam colaborar26: 

 

“A Juventude Sandinista” conta Juan, “nos fez um chamado para fazer 

propaganda da Cruzada Nacional de Alfabetização. Começamos a fazer 

propaganda com a operação Morte à Ignorância que, por certo, além de 

proveitoso foi muito divertido. Tomamos a Igreja do Quartel San Bosco e 

sequestramos o responsável da polícia e as pessoas acomodadas da cidade. 

Pedimos por seu resgate cadernos, lápis ou dinheiro” (OCAMPO, 1984, 

p.25 apud SANTOS, 1990, p. 59) 

Esse tipo de ação incisiva e violenta era uma estratégia da guerrilha sandinista. 

Em 1967, os guerrilheiros sandinistas sequestraram o hotel mais importante de Manágua, 

cheio de turistas estadunidenses. Na ocasião, dezenas de pessoas morreram; mas a FSLN 

deixou sua mensagem de que estava se preparando para derrubar o Somozismo. Em 1978, 

por exemplo, cerca de cem guerrilheiros sandinistas se passando por soldados da Marinha, 

Aeronáutica e Exército organizaram uma invasão ao Palácio Legislativo, denominado de 

“chiqueiro – lugar dos porcos” - e sequestraram alguns parlamentares, fazendo-os de reféns 

para conseguir a libertação de prisioneiros políticos (como já mencionado na introdução 

deste trabalho).  

Para conseguir recursos para a Cruzada Nacional de Alfabetização, a Juventude 

Sandinista utilizou da estratégia da guerrilha da FSLN: sequestrou o responsável da polícia 

e, em troca, exigiram cadernos, lápis ou mesmo dinheiro. É fato que por vezes uma 

revolução exige atitudes drásticas e violentas contra os opressores. Contudo, Paulo Freire 

                                                           
25 Inicialmente teve uma tiragem de 40 mil exemplares. Durante a década de 1980 este periódico acompanhou 

aos partidários e os contras e deu conta das atividades do governo. 
26Neste relato de Juan fica evidente o conflito dos Sandinistas com uma ala da Igreja Católica e a pluralidade 

dos jovens sandinistas (uns cristãos e outros mais radicais). Importante recordar que a Frente se constitui de 

perspectivas divergentes – a dos radicais guerrilheiros, a da Teologia da Libertação, a Tendência Proletária, 

menos radical no sentido da guerrilha e dos terceristas, que defendiam a aliança com a burguesia (a qual fora 

rompida). 
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(1987) considera que o processo revolucionário deve se estabelecer pela ação revolucionária 

dialógica, ou seja, por meio do diálogo, da conscientização. Libertar o oprimido e o 

opressor. Parece utópico? Mas o próprio Paulo Freire considerava a utopia não como um 

idealismo, mas como esperança – a luta por algo possível de ser realizado (FREIRE, 1980). 

Na concepção de Freire, a libertação seria algo a ser alcançada pela comunhão e pelo 

diálogo. Apenas o oprimido poderia libertar-se a si e ao opressor e essa libertação não seria 

individual, mas coletiva e em diálogo. Contudo, a Revolução Sandinista inspirava-se, 

especialmente, na Revolução Cubana, não em Paulo Freire. 

O sequestro serviu como exemplo de como os nicaraguenses, de algum modo, 

tiveram o dever de se envolverem com a Cruzada. Se não fosse com o ideal de continuar a 

guerra, que passou a ser contra o “obscurantismo”, ou mesmo pelo ideal cristão, seria por 

meio da força. Segundo registro das memórias de Tunnermann sobre a Cruzada, nesse 

período, a  

Nicarágua havia se convertido numa grande escola. Por todos os caminhos 

e estradas transitavam os nicaraguenses durante esses meses, movidos 

pelo ardoroso desejo de concluir sua tarefa dentro do prazo prescrito e 

garantir que o território designado estivesse livre do flagelo do 

analfabetismo (TUNNERMANN, 2016, p. 11).  

 

As considerações do ministro mostram qual era a concepção do mesmo a respeito 

do cenário da Nicarágua naquele período. Além disso, enfatiza o desejo dos brigadistas de 

concluir o trabalho de alfabetiação, mas como apontamos anteriormente, para dar início, era 

necessário o mapeamento, sobre o qual tratamos no próximo tópico. 

 

2.1 O censo: início do desafio 

As estatísticas anteriores (do governo Somozista - Censo de 1971), indicavam 

a necessidade de se alfabetizar 600.000 pessoas (cerca de 42% da população nicaraguense), 

todavia, no levantamento destes dados, consideraram como alfabetizado aqueles que sabiam 

somente assinar o nome ou que já havia passado pela escola em algum momento da vida 

(MELAZZI, 1988). A parte técnica foi realizada pelo Instituto Nacional de Estadística y 

Censo de Nicaragua (INEC), mas a parte de coleta de dados foi extraída pelas organizações 

populares de massa. 

O censo foi realizado com nicaraguenses acima de 10 anos e considerou 

também como analfabetos aqueles que apenas sabiam escrever o próprio nome. Por isso 
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chegaram a um quantitativo superior ao censo anterior do governo Somoza. Os números do 

censo de 1979 chegaram ao quantitativo total 722,431 pessoas não alfabetizadas, 

aproximadamente 50% da população no período. Esse censo visava alcançar os seguintes 

dados: quem sabia ler e escrever e quem não sabia; onde vivem e que trabalho ou ocupação 

desempenham; quem se disponibilizaria a aprender ou ensinar. Como meio de saber se, de 

fato, os cidadãos eram alfabetizados era solicitado que o cidadão pesquisado escrevesse um 

bilhete simples. 

Os dados foram alarmantes porque o resultado global mostrava que 

aproximadamente 50% da população acima de 10 era analfabeta. Entre crianças de 10 a 14 

anos, a taxa era de 21% de analfabetos que nunca frequentaram a escola. Entre o campo e a 

cidade a desproporção dos números era enorme, pois a média percentual nas áreas urbanas 

mantinha-se em 28%, enquanto nas rurais chegava-se a 80%. Outra situação extrema era 

entre as regiões centrais do país e os departamentos do norte e da Costa Atlântica. No 

departamento Rio San Juan, por exemplo, a taxa de analfabetismo se elevava a 96,3% - isso 

é o mesmo que afirmar que nesse departamento quase ninguém sabia ler. Em Zelaya, a taxa 

era superior a 75%, ou seja, 3 a cada 4 pessoas não sabiam ler. Essa taxa superava também 

os 70% nos departamentos de Jinotepe e Maltagalpa. Acima de 60% estavam os 

departamentos de Boaco, León, Madriz e Nueva Segovia. A região de Managua era que 

detinha números menores de analfabetismo, departamento da cidade de Manágua, capital 

da Nicarágua. Os dados por departamento (estados) seguem na tabela abaixo: 
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Chinandega 126,717 60,523 47.76

León 119,068 63,128 53.01

Managua 372,699 101,524 27.24

Masaya 84,555 39,821 47.09

Granada 62,414 26,037 41.71

Carazo 50,873 21,324 41.92

Rivas 52,536 24,917 47.43

Chontales 62,767 37,065 59.05

Boaco 57,634 35,781 62.08

Matagalpa 103,81 74,69 71.64

Jinotega 60,328 42,824 70.98

Estelí 57,278 29,596 51.67

Madriz 39,583 26,847 67.82

N. Segovia 54,123 37,427 69.15

Río San Juan 13,016 12,538 96.32

Rama 60,299 45,422 75.37

Pto Cabezas 41,899 31,562 75.33

Bluefields 15,139 11,405 75.33 

TOTAL

Departamento        

(ou estado)

1,434,738 722,431 50.35% 

TOTAL                  

(Maiores de 10 anos)
N° de analfabetos

Taxa de 

analfabetismo inicial 

(%)

CENSO DE OUTUBRO DE 1970

Tabela 1 – Censo de 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Censo. Dados retirados do site Sadino Vive. Disponível em: 

https://www.sandinovive.org/cna/CNA-historia4.htm#fuentes. Último acesso em 21/07/19. 

 

Embora Paulo Freire tenha chegado à Nicarágua no dia 23 de outubro e o censo 

tenha se iniciado em 26 de outubro de 1979, os documentos encontrados neste trabalho 

acadêmico não revelaram outro tipo de pesquisa com a população, exceto a de identificar o 

quantitativo real de analfabetismo por parte da frente. Mencionamos isso porque para Paulo 

Freire o processo de pesquisa para elaboração das palavras ou temas geradores são 

importantíssimos. Para Paulo Freire 

A investigação dos “temas geradores” ou da temática significativa do 

povo, tendo como objetivo fundamental a captação dos seus temas 

básicos, só a partir de cujo conhecimento é possível a organização do 

conteúdo programático para qualquer ação com ele, se instaura como 

ponto de partida do processo da ação, como síntese cultural (FREIRE, 

1987, p. 105). 

Desse modo, é a partir dessa investigação que se pode, primeiro, entender o 

universo temático significativo do indivíduo, sua experiência histórico-existencial e 

https://www.sandinovive.org/cna/CNA-historia4.htm#fuentes
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devolver-lhe o lugar ativo de sujeito de sua aprendizagem (como já discutido no capítulo 

1). Isso não quer dizer que durante o processo alfabetização essa experiência tenha sido 

negligenciada, mas que a investigação de modo dialógico, a priori, é vital para elaboração 

dos conteúdos centrados na realidade e no problema do povo. É nele que se tem o “ponta 

pé” inicial de abordagem humanista-libertadora da educação.  

Neste mesmo censo, realizaram um levantamento das pessoas que estariam 

dispostas a participar como alfabetizadores (brigadistas), o total foi equivalente a 1 

voluntário para cada 2 analfabetos, segundo dados divulgados pelo ministério da educação 

(MED, 1981, p. 71). Grande parte dos voluntários para atuar como brigadista era da zona 

urbana, onde o analfabetismo era menor, e jovens. A partir de 12 anos já poderia participar 

como alfabetizador na Cruzada desde que houvesse autorização por escrito dos pais 

(SANTOS, 1990). As mulheres atuaram de forma significativa na Cruzada, chegando a ter 

uma participação maior do que na própria Insurreição de 19 de julho. A Associação de 

Mulheres Nicaraguenses “Luiza Amanda Espinoza” (AMNLAE) motivou e garantiu a 

participação das mulheres não apenas na Revolução, como também na CNA: 

 

Superando as limitações que impõe a estrutura social atual, a mulher 

organizada na AMNLAE se integrou totalmente às tarefas da 

Alfabetização e convocou todas as mulheres a se unirem para tornar esse 

projeto histórico um sucesso. Para isso, nossas afiliadas em nível nacional 

foram integradas nas diferentes tarefas correspondentes a cada etapa do 

desenvolvimento da Cruzada, como a realização do censo nacional, busca 

de locais de ensino, busca de brigadistas, contribuição financeira, 

propaganda e agitação, integração de alfabetizadoras populares e 

analfabetas (AMNLAE. In: MED, 1981, p.120). 

 

Segundo dados do ministério de educação, elas correspondiam a 60% dos 

brigadistas nas regiões montanhosas e nas zonas urbanas essa porcentagem era ainda maior 

(MED, 1981). 

2.2 A organização dos voluntários 

Após o recenseamento, o desafio estava lançado: um trabalho gigantesco de 

educação engajada tinha de ser organizado adiante. Contudo, não se podia fazer frente com 

os meios de escolarização tradicionais, porque os professores e as escolas deveriam 

continuar funcionando normalmente para garantir a educação infantil, por exemplo. Foi, 

necessário então, lançar mão de um vasto movimento de massas que, segundo o ministro 
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Carlos Tunnermann, (2016, p. 276) “permitiria atrair a colaboração de todos os 

nicaraguenses, sem distinção de classes, idades, condições ou níveis econômicos”. Por isso, 

foi pensada numa estratégia que superasse as barreiras dos muros das escolas urbanas, nesse 

sentido, a escola seria os próprios lares, locais de trabalho etc, e o professor, aquele que se 

disponibilizasse a ensinar o pouco que sabia e aprender com os outros.  

A organização se deu em três grandes grupos de alfabetizadores: os 

alfabetizadores populares (AP), o exército popular de alfabetizadores (EPA) e as milícias 

obreiras de alfabetização (MOA). 

Os APs foram compostos pelos voluntários que quando não estavam mais em 

horário de trabalho se disponibilizavam a alfabetizar nas zonas urbanas. Mulheres que 

cuidavam de seus lares, trabalhadores, funcionários do estado e todos aqueles que não 

podiam disponibilizar seu tempo por completo para ir ao campo ou às montanhas por vários 

meses. 

O Exército Popular de Alfabetização (EPA) era composto por alfabetizadores 

que podiam dedicar-se em tempo integral por cinco ou seis meses para ir às regiões rurais 

e montanhosas a fim de conviver, trabalhar, aprender e alfabetizar os campesinos. Devido 

à exigência de disponibilidade integral, o EPA era composto principalmente por voluntários 

de escolas do segundo grau (atual, Ensino Médio), universitárias e professores. Dentre 

esses, alguns grupos organizados de outros países que prestaram solidariedade à CNA. 

Assim, por exemplo, o Ministério da Educação da Espanha colocou à disposição da 

Nicarágua um contingente de 70 professores que participaram da Cruzada. Centenas de 

professores cubanos também participaram dessa grande campanha, segundo Carlos 

Tunnermann (2016). 

Com a finalidade de garantir a alfabetização das zonas rurais, contou-se com a 

participação maciça de jovens estudantes, os quais estiveram organizados no EPA, 

rememorando as tradições de luta do Exército Popular Sandinista (EPS). Este exército 

popular foi criado logo após a vitória de julho de 1979. Constituiu-se como uma força de 

formação de uma ideologia pró-sandinista. Era símbolo da defesa da nação sandinista, o 

que significava defender a Revolução liderada pela FSLN.  Segundo o programa de governo 

da JGRN,  

 

Um novo Exército Nacional será organizado, cujos princípios 

fundamentais serão a defesa do Processo Democrático e a Soberania e 

Independência da Nação, bem como a integridade de seu território. Este 
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exército será formado pelos combatentes do FSLN; por soldados e oficiais 

que demonstraram comportamento honesto e patriótico diante da 

corrupção, repressão e rendição da ditadura e por aqueles que se juntaram 

à luta pela derrubada do regime somozista; para todos os setores da nação 

que lutaram pela libertação e desejam ingressar no novo exército e para 

cidadãos adequados que prestam oportunamente seu serviço militar 

obrigatório. Neste novo Exército Nacional, não haverá lugar para 

militares corruptos culpados de crimes contra o povo. (...) O Exército 

Nacional manterá um vínculo permanente com as necessidades da 

população civil e participará ativamente da reconstrução e 

desenvolvimento. Seus membros serão treinados em diferentes 

especialidades técnicas ou profissionais. Haverá um serviço obrigatório e 

quadros mínimos permanentes, com o objetivo de permitir, a todo o 

momento, o cumprimento adequado de suas funções. Sua dissolução 

gradual ocorrerá na medida e oportunidade em que a defesa adequada da 

Soberania Nacional é garantida e não há reduções militares beligerantes 

do regime somocista (JGRN, 1979, p. 06). 

 

O Exército Popular de Alfabetização estava organizado em Frentes, Brigadas, 

Colunas e Esquadrão. Assim, as frentes estavam dividas em 6 com a finalidade da 

alfabetização no campo. As Brigadas foram constituídas por todos alfabetizadores 

localizados em algum município, incluídos em uma das diferentes frentes, independente do 

número de alfabetizadores. As Colunas eram compostas por 120 alfabetizadores divididos 

em quatro esquadrões. O Esquadrão era, assim, composto por cerca de 30 alfabetizadores. 

O local de atuação geográfica das Colunas coincidiu, tanto quanto possível, com o de uma 

região rural (TUNNERMANN, 2016). 

Por fim, as Milícias Obreiras de Alfabetização (MOA) eram compostas por 

esquadrão de trabalhadores urbanos que alfabetizaram seus companheiros nos centros de 

trabalho. Esses trabalhadores se organizaram por meio da Central Sandinista de 

Trabalhadores (CST). Houve esquadrão da MOA que partiu para reforçar no EPA nas 

regiões rurais. 

 

2.3 As oficinas de treinamento dos capacitadores e brigadistas 

Para garantir a formação de cerca de 100.000 professores de alfabetização, foi 

utilizada uma metodologia multiplicadora. Em uma primeira etapa, uma equipe de 80 

tutores (futuros treinadores de alfabetizadores) foi preparada em uma oficina de 15 dias. 

Esse primeiro grupo passou a ter uma experiência de campo para testar a eficácia de sua 

preparação. Em um segundo estágio, outra equipe semelhante foi treinada e, em seguida, 

cerca de 12.000 professores, que atuariam como conselheiros pedagógicos dos membros da 

brigada. Foi esse grupo de cerca de 12.000 instrutores encarregados de preparar o universo 
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total de professores de alfabetização (100.000), nos níveis departamental e municipal, numa 

oficina com duração de dez dias, nos primeiros dias de março de 1980 (TUNNERMANN, 

2016). 

Os capacitadores foram selecionados entre os professores, estudantes e 

membros das organizações de massa capacitados no sentido técnico, pedagógico e político-

organizativo. No período de formação massiva dos 100.000 alfabetizadores houve o apoio 

dos meios de comunicação (periódicos, TVs, rádios etc) do país. Segundo Tunnermann 

(2016, p. 279), “com a colaboração de todos os meios de comunicação de massa do país, 

foi organizada uma campanha publicitária permanente para orientar os professores de 

alfabetização e conscientizar os futuros alunos alfabetizados”. 

O EPA era formada, principalmente, de voluntários estudantes das escolas de 

2º grau, universitários e professores. Nos centros urbanos, os alfabetizadores foram aqueles 

que não podiam se dedicar em tempo integral. Para consolidação dos objetivos da Cruzada, 

realizaram o treinamento dos brigadistas. Primeiro, prepararam uma equipe de 80 tutores 

(os que treinaram os alfabetizadores) em uma oficina de 15 dias. Esse grupo teve de ir a 

campo e comprovar a eficácia de sua preparação. No segundo momento, os primeiros 

capacitadores (ou tutores) treinaram 560 e, depois, mais 7 mil. Ao todo, foi um grupo de 8 

mil capacitadores que se responsabilizaram pelo treinamento dos 180 mil alfabetizadores 

em oficinas de dez dias de duração, segundo a Revista Encuentro – Especial (apud 

SANTOS, 1990, p. 37). “A preparação dos alfabetizadores – 180.00 – realizou-se de 

maneira intensiva, em uma oficina de 10 dias em março de 1980. Os materiais para Cruzada 

foram impressos basicamente mediante o apoio internacional” (MELAZZI, 1988, p. 81). 

Durante cinco meses, os alfabetizadores trabalharam intensivamente, sobretudo, no campo, 

onde o analfabetismo era mais acirrado e os brigadista se dedicaram em tempo integral. 

Segundo o boletim de informe da comissão técnico pedagógica, dentre as 

formas de organização para capacitação, escolheu-se as oficinas, as quais tinham por 

características serem pequenas e abertas ao diálogo. O efeito multiplicador dessas oficinas 

significa que a dinâmica se dava de maneira que os capacitados se tornassem capacitadores 

de uma nova oficina de um número maior de pessoas. As oficinas, I e II, foram menores e 

mais seletivas, na qual os capacitadores com rigor político e técnico deu uma atenção 

personalizada a cada oficineiro. Já as oficinas III, IV e V, devido ao grande número de 

aspirantes, converteram-se de seletiva para massiva. Se a dinâmica tradicional, em que a 

participação do corpo docente é imprescindível, no treinamento dos alfabetizadores não 

teria sido possível, haja vista que a preparação dos capacitadores e alfabetizadores foi 
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realizada de forma concomitante e dinâmica. Nas oficinas IV e V chegaram a treinar mais 

de 100 mil alfabetizadores em potencial (Informe de la comission tecnico-pedagogica. In: 

MED, 1981, p. 221 - 242.)  

 As oficinas de I a III foram escolhidas de acordo com alguns parâmetros: a) 

foram selecionados visando representatividade de todos os departamentos, estados, (anexo 

3 – mapa da Nicarágua) para garantir cobertura nacional e conhecimento das 

especificidades de cada região; b) selecionou-se oficineiros com critérios políticos para 

assegurar a capacitação política nas oficinas, ou seja, eles tinham que, necessariamente, 

estar alinhados politicamente com a Revolução Sandinistas e seus ideais; c) foram 

selecionados por meio das organizações de massa – a exemplo, da Juventude 19 de Julho; 

d) grupos mistos de professores e alunos universitários, superando, assim, a o esquema 

tradicional de que apenas o professor poderia ensinar (Informe de la comission tecnico-

pedagogica. In: MED, 1981).  

O material básico para a capacitação foi o Caderno de Educação Sandinista para 

capacitadores, no qual estavam incluídas orientações políticas, objetivos, programação e 

dinâmica das oficinas. Nas oficinas, os oficineiros tinham de praticar e aplicar aquilo que 

aprendiam. Tinham que aplicar o método e utilizar os materiais. O diálogo era 

imprescindível do método. Assim, em pequenos grupos se liam os conteúdos e, em seguida, 

juntavam-se todos os grupos para socializar e discutir com o grupo total. Socializavam a 

aprendizagem e as descobertas significativas e subjetivas deveriam ser compartilhadas 

também em grupo. Um dos recursos de aprendizagens utilizados pelos oficineiros consistia 

em converter o conteúdo assimilado em poemas, canções, slogans, assim, faziam arte como 

um instrumento de aprendizagem (Informe de la comission tecnico-pedagogica. In: MED, 

1981). 

Consolidaram também as oficinas sabáticas. Esse era um sistema de capacitação 

permanente para dar continuidade à formação política e pedagógica dos alfabetizadores. 

Nesse momento, as dificuldades eram compartilhadas como também análises, soluções e 

troca de experiências. A finalidade era dar assistência aos brigadistas e representantes das 

organizações de massa. Os brigadistas também contavam com assessoria que 

supervisionava o trabalho que desempenhavam nas UAS (Unidade de Alfabetização 

Sandinista). 
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2.4 Os meios de comunicação 

Os mecanismos oficiais de imprensa e propaganda foram fundamentais para a 

mobilização da nação. Eles divulgaram os dados obtidos no Censo de 1979 de modo a apelar 

para a questão da identidade nacional (territorialidade) – um pressuposto sandinista: o 

nacionalismo em detrimento do imperialismo norte-americano. Podemos observar isso, por 

exemplo, na imagem abaixo, usada como publicidade sobre os resultados do Censo de 1979, 

na qual vemos o que seria o mapa da Nicarágua (o território) com a intenção de provocar 

um sentimento de solidariedade ao que é comum a todos os nicaraguenses: a territorialidade.  

Imagem 5 -  publicidade sobre o Censo de 1979 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(imagem retirada da Revista Encuentro, 1981) 

 

Numa intrínseca relação com o projeto de financiamento da CNA, estruturou-

se um grande sistema de publicidade e propaganda destinado a motivar a colaboração de 

todos do país e informar a respeito da grande campanha nacional de alfabetização. Com 

esse objetivo, o departamento de Publicidade e Desenho do governo elaborou diversos 

cartazes, faixas nas estradas, etc. Até mesmo a indústria de fósforos da Nicarágua ilustrou 

as caixas de fósforo com diferentes letras do alfabeto e uma imagem relacionada a ela. Os 

diferentes meios de comunicação de massas mantiveram continuamente informações a 

respeito da Cruzada (UCA, 1980). 
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Imagem 6 – Publicidade e propaganda da CNA 

 

(UCA, 1981, p.51). 

No Barricada e no La Prensa foram publicadas 18 colunas para dar respostas 

às dúvidas acerca da Cruzada. No próximo capítulo esclarecemos mais especificamente 

sobre o trabalho do EPA na alfabetização nas zonas mais remotas da Nicarágua tendo como 

fonte entrevistas com os brigadistas e registros dos diários de campo. De antemão, 

antecipamos que os alfabetizadores que compunham este exército popular de alfabetização 

eram, em sua maioria, jovens e adolescentes nicaraguenses. Muitos desses jovens e 

adolescentes ficavam sem comunicação com sua família, o que poderia gerar preocupação, 

medo e ansiedade nessas famílias. Assim, eram recorrentes entre os familiares a 

preocupação com seus filhos / filhas ou amigos e amigas. Essa preocupação fazia com que 

estivessem sempre atentos às notícias nas rádios, jornais e outros meios de comunicação. 

Vale ressaltar que no ano de 1980, ano da alfabetização, já existiam grupos de 

resistência que consideravam a Cruzada uma doutrinação comunista e não aceitavam bem 

a presença dos brigadistas. Houve diversos casos de assassinato de brigadistas, o que 
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contribuía para aumentar a tensão e atenção aos noticiários. Dessa forma, mesmo aqueles 

que não participaram diretamente da Cruzada, de algum modo, tinha um ente envolvido 

com o qual se preocupava e diariamente se atentava para as notícias dos meios de 

comunicação. 

Com a presença dos brigadistas no campo, houve um momento de plena 

comunicação nacional, porque os pais brigadistas, estimulados por seus 

filhos, também vieram visitá-los nos locais onde se destacavam. E assim 

conheceram os alunos de alfabetização, seus estoques difíceis, seus 

destinos às vezes esmagadores. E foram feitas amizades, trocas de visitas 

entre a cidade e o campo, entre o subúrbio e o bairro abastado 

(TUNNERMANN, 2016, p. 284). 

 

 Além do jornal Barricada e La Prensa, a rádio tinha uma função vital na 

campanha nacional. O principal meio radiofônico utilizado pela CNA foi o “Puño el alto”, 

programa que começou sua transmissão dia 24 de março de 1980 (um dia depois do início 

da campanha). Esse programa tinha dois espaços diários de 45 minutos cada. Era dirigido, 

primordialmente, aos brigadistas na intenção de facilitar a comunicação de informações, 

orientações pedagógicas e organizativas. Eram emitidas, ainda, as mensagens que os 

brigadistas destinavam às suas famílias e amigos. O programa era transmitido em todas as 

emissoras do país e “chegava a ser o mais escutado da Nicarágua” (MED, 1981, p. 258).  

Nesse processo de comunicação também foram lançados os boletins de “La 

Cruzada En Marcha”. A Juventude Sandinista 19 de Julho criou o periódico “El 

Brigadista”, com uma circulação periódica de aproximadamente 40 mil exemplares. Outros 

periódicos como “El Manchete” e “El Trabajador”, “La Voz de la Mujer desde la Cruzada” 

noticiaram e publicaram os eventos e acontecimentos da CNA. Por meio do uso de artigos 

sobre os diferentes departamentos, bem como a imagem visual da República através de 

mapas, bandeiras e cenas da vida cotidiana nas classes de mercado de alfabetização e locais 

de trabalho, os órgãos de imprensa oficial do governo e da CNA destacaram o fato da 

Cruzada pertencer à Nicarágua de modo que não pertencia a nenhum outro espaço 

geopolítico.  

A respeito do papel da imprensa na construção da imaginação da nação, 

podemos pensar nos jornais, como exemplo. Eles abordavam, geralmente, uma junção de 

diversas atividades numa relação temporal e espacial criadas em sua narrativa. Tratava-se 

da imaginação de um mundo limitado, fixo, com fronteiras, que se formava a partir de um 

pano de fundo de uma representação particular de eventos narrativos e correlacionadas pela 

territorialidade.  



68 
 
 

Como relatado acima, de alguma forma, toda a população nicaraguense havia 

sido convocada a participar da Cruzada. Aquela parcela da população que já era alfabetizada 

e que não pôde participar como brigadista, possivelmente, tinha um parente ou amigo que 

estava participando e, por esse motivo, diante da ameaça dos contras e dos perigos das 

regiões montanhosas, estavam atentos às notícias.  

Por isso, Baracco (2004) defende a ideia de que a Cruzada Nacional de 

Alfabetização contribuiu no sentido de construir uma imaginação da nação, nos termos de 

Benedict Anderson. Se, para este autor, a imprensa tinha um papel essencial na construção 

dessa imaginação, a Nicarágua viveu um momento de muita atenção aos meios de 

comunicação e de compartilhamento de um sentimento que os unia: a “guerra” contra o 

analfabetismo. Embora metade da população nicaraguense não fosse alfabetizada, os 

recursos midiáticos eram múltiplos: censos, imagens, painéis nas rodovias, radiofônicos etc.  

Além disso, mesmo que a solidariedade internacional tenha contribuído 

significativamente para a Cruzada, a realização desta se deu, majoritariamente, pelos 

nicaraguenses. Independente da persistência de desigualdades de classe e étnicas, bem como 

de uma divisão dos espaços geográficos e da relação urbano-rural, a mobilização da 

Cruzada de todos cidadãos capazes de participar e de todos os dispositivos de imprensa do 

governo foi no sentido de criar uma um sentimento profundo de “camaradagem horizontal" 

baseada em um único denominador comum: a Nicarágua.  

Visto como um processo político e de imaginação social, para Baracco (2004), 

em vez de um projeto pedagógico, tão somente, a comunidade que estava sendo imaginada 

na Nicarágua era de caráter quase exclusivamente nacional. Para além desses meios de 

comunicação em massa, a Cruzada criou a oportunidade de participar de uma ampla gama 

de práticas interpolativas intensivas, como as inúmeras reuniões públicas, declarações do 

governo, editoriais de jornais etc, as quais foram necessárias para sustentar a mobilização 

de uma proporção significativa da população durante todo o período da Cruzada (de 5 a 6 

meses). 

Foi criada uma logomarca do tema da Cruzada em todo o país; os discursos 

impressos em todas as publicações do governo declarando 1980 o “Año de la 

Alfabetización”; os selos retratando cenas de brigadistas e seus estudantes camponeses; a 

logotipo oficial da Cruzada de um homem e uma mulher lendo acima das bandeiras da 

república e da FSLN (imagem 7 e 9); e, as numerosas placas comemorativas do evento que 

ocupavam posições de destaque em locais públicos (imagem 8), como ilustram as imagens 

a seguir: 
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Imagem 7 – Logomarca da CNA. Um homem e uma mulher sentados com caderno 

e lápis nas mãos sobre a bandeira da Nicarágua e da FSLN. 

(MED, 1981, p.103) 

Imagem 8 – Mobilização em celebração ao avanço da alfabetização  

 

(MED, 1981, p.103) 

Imagem 9 – Propaganda do ministério da educação da Nicarágua  
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(MED, 1981, p. 109) 

Imagem 10 – Representação do mapa da Nicarágua e a mobilização prol CNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (UCA, 1981) 
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Esses organismos de imprensa e comunicação supracitados tiveram como alvo 

uma ampla audiência. E, em certa medida, eles foram exemplos de práticas de alguns dos 

comentários de Anderson (1991) sobre o papel desempenhado pela imprensa em uma 

imaginação nacional. Enquanto a premissa humanista por parte de uma parcela dos 

idealizadores da CNA, sobretudo, a de Fernando Cardenal, vinculado à Teologia da 

Libertação, que contribuíram inicialmente para motivar os cristãos a se sacrificarem pela 

alfabetização, em nome de sua crença e da Revolução, para criarem o Novo Homem e a 

Nova mulher, essas subjetividades passaram a ser mais diretamente identificadas com o 

projeto anti-imperialista dos Sandinistas, à medida que o processo progredia.  

A ideia do novo homem e da nova mulher forjados pela educação política era 

propagada pelos meios de comunicação. Eles vinculavam as virtudes altruístas atribuídas 

pelos teólogos da libertação e os comparavam com as qualidades dos heróis e mártires da 

revolução, especialmente Sandino e Carlos Fonseca. A participação na Cruzada 

transformaria os nicaraguenses em verdadeiros “filhos de Sandino”. Essa ideia de, por meio 

do sacrifício e da luta em prol da alfabetização, ganhar o direito de se tornar “filho de 

Sandino” era amplamente difundida por meio das propagandas promovidas pelo governo e 

órgãos oficiais de impressa, conforme mostra propaganda da CNA abaixo: 

Imagem 11 – Propaganda: Filhos de Sandino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MED, 1981, p. 103). 
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Essa construção da representação dos heróis da nação e seus descendentes foi 

funcional no sentido de gerar uma comoção, mobilização e uma nova identidade nacional 

construída a partir da Revolução Sandinista. Dessa forma, verificou-se que os objetivos 

políticos apontados por Cardenal (1981) de fortalecer as organizações de massas e formar 

uma nova nacionalidade foram, em certa medida, alcançados e os meios de comunicação 

tiveram um papel fundamental nisso. 

 

2.5 Os subprodutos 

Outro objetivo da campanha, segundo Cardenal (1981), era a criação dos 

subprodutos. Esses foram chamados desta forma porque não eram a finalidade principal da 

CNA (erradicar o analfabetismo e conscientizar politicamente a população), porém o que 

foi chamado de subproduto permitiu alcançar a intenção de estabelecer uma memória sobre 

a Revolução Sandinista e conhecer mais sobre a cultura e geografia das áreas mais remotas 

da Nicarágua.  

Esses subprodutos foram baseados nas investigações que os brigadistas 

realizaram da região onde estavam atuando. Eles, para além de alfabetizar, investigaram e 

registraram em seus diários tudo o que encontravam a respeito: da fauna e flora; de possíveis 

tesouros arqueológicos; de censos para coletar relatórios sobre a situação ocupacional e 

sistema de marketing para o INRA (Instituto Nacional de Reforma Agrária)27; informes 

monográficos sobre as localidades do país; coleção das lendas populares, canções 

folclóricas, anedotas, contos, histórias etc; gravações da História Oral da Revolução 

Sandinista para construção de um museu sobre CNA. “Estudantes universitários que 

formaram as brigadas de resgate histórico e da cultura que apanharam a história oral de 

nossa luta e diferentes manifestações de nossa arte até hoje ignorada” (MED, 1981, p.255). 

A partir desses registros, o governo sandinista criou um museu da Cruzada nacional de 

alfabetização. 

Esse objetivo se relaciona diretamente com a intencionalidade política de 

construção de uma imaginação nacional e evidencia o projeto de reconstrução de uma nação 

a partir da Revolução por meio da História da Insurreição Sandinista, ao selecionar o que 

deve ser lembrado e guardado para posteridade.  

                                                           
27 O governo da FSLN tomou algumas medidas de estatização que, de modo geral, permitiu democratizar o 

caráter estrutural da propriedade privada. Contudo, essa democratização da propriedade privada foi limitada 

porque se restringiu às propriedades dos Somozas e de seus aliados diretos. O INRA surgiu nesse contexto de 

reforma agrária, segundo De Sá (2016). 
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Segundo descrição do jornal Barricada de 23 de agosto de 1981, o Museu 

Nacional de Alfabetização “Heróis e Mártires da Cruzada” foi inaugurado no primeiro 

aniversário da Cruzada. A formação deste museu foi responsabilidade do ministério da 

educação. Ele estava situado no parque “Las Palmas”, em Manágua. Possuía nove salas no 

total e, a primeira delas era a sala dos antecedentes, na qual contava-se a história de luta do 

povo nicaraguense desde o período colonial até 19 de julho, data do Triunfo da Revolução. 

Adiante, encontrava-se a sala de desenvolvimento inicial da CNA e a sala internacional, nas 

quais estavam os registros propagandísticos que foram utilizados para o desenvolvimento 

desta campanha nacional. A sala das oficinas também era adornada com fotografias dos 

jovens que se integravam às brigadas de alfabetização. Havia também a sala dos brigadistas 

no campo, onde era exposta a participação dos brigadistas no trabalho laboral do campo e 

nas aulas diárias de alfabetização. Artesanatos elaborados pelos camponeses e brigadistas 

juntamente com outros materiais de estudo e da vida dos campesinos. Existia também uma 

sala de celebração do primeiro aniversário da Cruzada e da Revolução. A sala dos mártires 

e heróis contava com um acervo de 60 fotografias dos brigadistas que morreram durante o 

processo da Cruzada. Alguns desses, foram assassinados por ex guardas somozistas. A 

última sala era um espaço destinado aos prêmios que Nicarágua recebeu em virtude da 

CNA. O prêmio Nadezhda Krupskaya, dado pela Unesco, tinha lugar especial nessa sala.  

O jornal Barricada finalizou a mensagem sobre o museu deixando o convite a 

todos nicaraguenses irem conhecê-lo. Esse museu funcionou por quase 10 anos. No texto, 

o jornal ressalta o entusiasmo presente nos jovens alfabetizadores nos registros guardados. 

O Ministério da educação considerou que um dos subprodutos que a Cruzada conquistou 

foi: 

A integração entre campo e cidade, entre trabalhador e campesino, ao 

haver formado jovens do EPA em militantes da JUVENTUDE 

SANDINISTA 19 DE JULHO com elevada consciência para 

transformação da PÁTRIA LIBERTA. A elevada moral e 

desenvolvimento político ideológico alcançado na Cruzada e o amar o 

trabalho e seus trabalhadores são entre outros, também, subprodutos da 

Alfabetização (MED, 1981, p. 255). 

O Museu Nacional de Alfabetização “Heróis e Mártires da Cruzada”, no 

governo Chamorro, a partir de 1991, foi sucateado e ficou sem recursos humanos suficientes 

para cuidar dos arquivos. O jornal Barricada afirmou que sua fonte evidenciou que se 

tratava de eliminar quadros, bandeiras e quaisquer símbolos referentes ao sandinismo. Um 

funcionário do Ministério da Educação afirmou também que não se deveria fazer 
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propaganda de nenhum partido e, por isso, as imagens dos dirigentes da Frente Sandinista 

foram retiradas, porém permanecendo a dos mártires, segundo o jornal Barricada de 12 de 

agosto de 1991. 

2.6 Heróis e mártires da Cruzada e a Contrarrevolução 

Segundo Melazzi (1988, p. 82), os brigadistas não só temiam pelas dificuldades 

oriundas da geografia e pelo isolamento, mas também pelos perigos dos contras que 

começara sua incursão em Honduras. O contra discurso dizia que estavam fazendo 

doutrinação “comunista”.  

O discurso oficial definiu a Contrarrevolução como uma força composta por ex-

guardas do exército de Somoza e mercenários pagos pelo governo dos Estados Unidos. Os 

ex-guardas nacionais contaram com o apoio incondicional dos Estados Unidos e suas 

agências durante a década de 1980, sobretudo, após o governo de Ronald Reagan nos 

Estados Unidos (a partir de 1981) – momento em que se intensificaram as investidas dos 

contras na Nicarágua. Esta vertente se organizou em exílio, já que suas bases estavam 

localizadas em Guatemala, Honduras e El Savador desde o triunfo da Revolução, em julho 

de 1979.  

Um mês depois do triunfo, o jornal oficial, Barricada, noticiava a presença de 

mais de 2 mil ex-membros da Guarda Nacional na Guatemala. A nota informava que eles 

estavam organizando grupos armados. Em setembro, os dirigentes sandinistas já falavam 

abertamente sobre os Contra como uma ameaça interna. O jornal publicou sua primeira 

denúncia sobre “as primeiras estações da Contrarrevolução” (Barricada, 16 de agosto de 

1979). O apoio militar e econômico aos Contras foi intensificado no governo de Reagan, 

nos Estados Unidos (1981 – 1989), porém já existia essa vertente de ex-guardas somozistas 

exilados.  

Ainda de acordo com o jornal oficial do governo, os inimigos da revolução eram 

os membros da luta ultra-direita e ultra-esquerda, os quais estavam convergindo para 

sabotar a revolução (Barricada, 28 de setembro de 1979). No discurso oficial, os Contra 

eram aqueles que defendiam o retorno da antiga política Somozista. Eram, no geral, 

integrantes da burguesia nicaraguense como Adolfo Calero, Lucía Salazar, Afonso Robelo, 

Arturo Cruz e Jaime Morales Carazo, entre outros que foram assalariados da 

Contrarrevolução, como também dissidentes sandinistas. Alguns destes foram membros 

que trabalharam no ministério, mas que por motivos diversos saíram e se integraram às 

forças contrárias a revolução. Para Builes (2017), entre os motivos que contribuíram para a 
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dissidência desses membros descam-se os desencontros gerados pelo manejo de poder da 

FSLN, uma vez que  

 

[...] no discurso sandinista as ideias de reconstrução nacional e 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 (DE SÁ, 

2016, p. 96). 

Isso se configurou como um processo de equilíbrio instável de contradições, no 

qual as tensões eram exponenciais. Esse jogo político não se sustentou por muito tempo e, 

portanto, grupos antagônicos que, a priori, eram favoráveis ao sandinismo, aos poucos 

foram deixando o governo e se aliando aos Contras.  

Irene Agudelo Builes (2017) aponta que além dessa vertente dos Contras, a 

oficial, dos antigos membros da GN (Guarda Nacional) divulgada nos discursos do jornal 

Barricada, existia também a vertente dos campesinos que se integraram à Contrarrevolução 

por motivos diversos, como: o medo de perder suas terras no contexto das confiscações de 

terras realizadas pela Frente (para esses campesinos não respeitar a propriedade privada era 

um grande problema); a luta contra o comunismo, o qual era visto como uma ameaça à 

liberdade religiosa, de expressão e de associação; a rejeição à militarização do país por 

medo de perder seus filhos; a rejeição ao uso do poder por parte dos Sandinista que, para 

esses camponeses caracterizava uma ditadura; o descontentamento com a racionalização28 

de produtos de primeira necessidade como açúcar, azeite e sabão; a incompreensão com 

povos indígenas; a imposição de preços e vias de comercialização por parte do governo; a 

vontade de manter laços familiares, de amizade e afetivos com pessoas que haviam se 

integrado aos Contras.  

Essa autora mostra que o financiamento dos Contras pelos Estados Unidos 

ocorreu mais efetivamente no período de 1981 a 1984. Depois desse período, as forças 

contrárias mais efetivas eram as campesinas, as quais não eram divulgadas no órgão oficial 

de impressa do governo. Destarte, no período da Cruzada, no ano de 1980, a 

                                                           
28 A partir de 1984 (quando surgiu a Lei do Consumidor), a Nicarágua viveu um processo inflacionário. Para 

De Sá (2016), uma das razões era o boicote da burguesia. Os empresários boicotaram a política de inferência 

Sandinista na economia não direcionando a produção de produtos como açúcar, óleo de cozinha, leite, feijão, 

sorgo, sabão para o mercado aberto, o qual tinha preços controlados. Isso gerou uma carência desses bens. 

Eles passaram a ser destinados ao mercado negro com preços mais elevados. Esse boicote ia além de vender 

produtos no mercado negro, dava-se também pela não produção ou não investimento dessas empresas no 

processo produtivo, mediante uma fuga do capital.  



76 
 
 

Contrarrevolução era ainda insipiente e majoritariamente formada por ex integrantes da 

Guarda Nacional, na região de Guatemala, Honduras e El Salvador. Já existira também o 

contra discurso à campanha de alfabetização, divulgado inclusive pelo jornal de oposição 

ao governo La Prensa, que apontava a CNA como uma ação de doutrinação. No próximo 

capítulo, abordamos o posicionamento de pessoas que participaram da cruzada como 

alfabetizadores a respeito disso, mostrando qual concepção teórica no campo da educação 

fundamentou essa relação entre política e alfabetização de adultos e qual era o 

posicionamento de pessoas que foram brigadistas a respeito disso. 

 A mobilização nacional em prol da Cruzada gerava um sentimento de 

pertencimento e unidade na população nicaraguense que enxergava na campanha uma 

projeção de uma nova Nicarágua com menos desigualdades sociais – a alfabetização seria 

um caminho nesta direção. Nos diários dos brigadistas e nas entrevistas (fontes que foram 

mais exploradas no capítulo III desta pesquisa) verificamos o entusiasmo com a campanha, 

concepção compartilhada pelos entrevistados durante seus depoimentos.  

Em entrevista, Jennifer Zapata29 conta que estava em Costa Rica quando eclodiu 

a revolução sandinista. Ao saber da CNA, imediatamente se disponibilizou a trabalhar em 

prol da libertação da nação. Ela confessou que sua mãe, professora em Manágua, teve medo 

e, num primeiro momento, não queria que Jennifer participasse da campanha porque: 

primeiro, não queria que ela perdesse o ano letivo em Costa Rica; segundo, imaginava os 

riscos e as dificuldades pelas quais uma adolescente de 14 anos passaria sendo enviada ao 

meio rural e às zonas mais remotas da Nicarágua. No entanto, na euforia da revolução, 

permitiu que a filha participasse. Ela conta que foi direcionada para trabalhar como 

alfabetizadora em uma zona rural no departamento Matagalpa. Segundo a entrevistada, 

naquele período, era um lugar remoto, não havia estradas e só era possível chegar até lá a 

cavalo ou mula. Sobre o entusiasmo na época, Jennifer se refere à revolução com uma 

metáfora sobre paixão de um primeiro namorado. Ela discorre: 

 

(...) me acuerdo yo de que, cuando yo ya me quedo en Nicaragua para mí 

la Revolución fue como el valor que tiene su primer novio. Mira, entonces 

la ilusión, que lo crees que todo es lindo, que todo es maravilloso. 

Entonces nosotros trabajamos … por ese proyecto. Que era un proyecto 

bonito, el proyecto de la revolución, un proyecto lindo en esto momento. 

Todo lo que ellos nos decían a nosotros en aquel tiempo era que lo que 

buen hacer el bien para el campesinado. Era para mejorar sus 

                                                           
29 Entrevista realizada pelo pesquisador na cidade de Manágua, capital da Nicarágua, no dia 19 de outubro 

de 2018. A entrevistada é servidora do Instituto de História da UCA e trabalha no arquivo do instituto. 
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condiciones de vida, era para que ellos salieran de la pobreza, era para 

que ellos salieran del analfabetismo, era para que lo fueran a formar a 

una sociedad nueva, por eso se le llamaba el hombre nuevo.(Jennifer 

Zapata, entrevista 01, 2018, anexo 6 a) 

 

Maria Obrégon Aléman, nicaraguense, que foi auxiliar técnica (maestra) e 

brigadista na CNA, quando tinha seus 26 anos, respondeu a um questionário30 direcionado 

a esta pesquisa e afirma que a experiência da Cruzada foi maravilhosa e inesquecível. Em 

suas palvras: “La Cruzada Nacional de Alfabetizacion fue la gran HAZAÑA de la juventud 

de los años 80, el mejor legado que dejamos a las generaciones del presente y del futuro”. 

Os registros nos diários de campo dos brigadistas demonstram a comoção da 

juventude brigadista daquele momento. Na forma de poema, Dolores, uma brigadista, ao 

lidar com as dificuldades e escassez da vida do campo, expressa seus sentimentos em busca 

de uma sociedade mais justa e fraterna: 

 

Nuestra América se conmueve 

Se oye ya el crujir de las 

Cadenas que atan a nuestros 

Hermanos oprimidos 

Muy pronto llegará el día 

En que essas cadenas se 

Rompan y todos juntos 

Formemos una nueva sociedade 

(Diário n° 52, 26-04-80 apud MUSSET, 2005, p. 12) 

 

Nos diários há registros de que o contra discurso já havia chegado a alguns 

camponeses e que nem todos recebiam essa alfabetização mais politizada da mesma 

maneira. Dolores e outros brigadistas destacam nos diários que alguns dos alfabetizandos 

não queriam receber o que chamavam de “doutrinação comunista”, somente a alfabetização: 

“nos hemos encontrado con compañeros que no quieren recibir política” (Diario 52b, 28-

05-80 apud MUSSET, 2005, p. 26). 

Pela perspectiva de Paulo Freire, toda educação é política. Até mesmo a que se 

professa “neutra” serve à lógica da educação bancária. Por isso, a necessidade de 

conscientização até mesmo sobre o próprio processo de alfabetização. Nesse sentido, é 

necessária a ação cultural dialógica, pois nela não há sectarização. 

                                                           
30 Questionário respondido no dia 25 de outubro de 2018, via correio eletrônico (anexo 7). 
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No ano de 1980 ainda era uma minoria que, inflamada pelo contradiscurso, se 

posicionavam contrários à Cruzada Nacional de Alfabetização. Para o contradiscurso, a 

CNA se tratava de uma doutrinação comunista que ameaçava a cultura e religiosidade do 

povo cristão. Mesmo que ainda em formação, há dados oficiais que apontam o assassinato 

de brigadistas por pessoas que se posicionavam em oposição à Revolução e à campanha de 

alfabetização. 

Quanto aos ataques da Contrarrevolução, o primeiro caso registrado foi o de 

Georgino Andrade que, segundo documento do Ministério da Educação da Nicarágua 

(MED, 1981, p. 358) passou por torturas selvagens e foi assassinado no dia 21 de maio de 

1980. Em sua homenagem e para transmitir a ideia de que foi um sacrifício em prol de um 

bem maior à pátria, Luis Enrique Mejia Godoy compôs uma canção em sua memória (anexo 

4). Sobre esse caso em específico, a JGRN se pronunciou, no folheto do Primeiro Congresso 

de Alfabetização que teve por nome Georgino Andrade, em Manágua, de 9 a 11 de junho 

de 1980: 

O sacrifício deste jovem camponês, nosso irmão GEORGINO 

ANDRADE, deveria servir para incutir mais força na tarefa 

revolucionária de construir uma Nova Nicarágua, e na tarefa histórica de 

alfabetização que agora mais do que nunca deve continuar, a fim de 

demonstrar os inimigos da Nicarágua, como ontem, na luta para derrubar 

a tirania, com FSLN na cabeça, nosso povo é invencível em qualquer tipo 

de luta (MED, 1981, p. 137). 

 

Em virtude do assassinato de Georgino Andrade, a Junta promulgou uma lei de 

exceção para seguir um procedimento sumário contra aqueles que atentassem contra a vida 

dos brigadistas. Promulgou também um decreto que daria a categoria de heróis e mártires 

aos alfabetizadores assassinados em serviço da campanha nacional (MERCADO, Sergio R. 

¡Arrancó el Primer Congreso! In: MED, 1981, p.138). 

Assim como o caso de Georgino Andrade, outros brigadistas também foram 

assassinados: Miguel Angel Guevara Lopez, Luis Napoleon Dávila Vargas, Martha Lorena 

Vargas Amador, Juana Cruz Centeno de Obando, Luis Emilio Vasquez Garcia, Jose 

Antonio Chacon, Morazan, Noel Gadea Pastora; todos mortos pelos Contras, segundo 

folheto do Museo Nacional de la Alfabetización: Heroes y Martires de la Cruzada (anexo 

5). O boletim sobre a ofensiva final mostra que 59 jovens foram mortos no decorrer da 

Cruzada. O texto exalta a tradição de luta do povo nicaraguense e ressalta os resultados 

positivos dessa campanha e a união entre os jovens brigadistas e as famílias campesinas, 
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Causas Porcentagem (%)

19 Afogamento 32,2

9 Armas de fogo em imprudência 15,26

10 Enfermidades comuns 16,95

10 Acidente de transporte 16,95

1 Envenenamento 1,69

1 Descarga elétrica natural 1,69

9 Assassinados pelos Contras 15,26

Total 59

MORTE DOS BRIGADISTAS

Quantidade

que significou uma unidade nacional. Esse texto exalta, ainda, a honra dos jovens mortos 

no processo, citando cada um dos nomes. É importante ressaltar que nem todos os 

brigadistas foram assassinados. As causas das mortes foram diversas. Alguns morreram de 

enfermidade, como a malária, outros por acidente de transporte, como mostra a tabela 

abaixo. 

Tabela 2 – Morte dos brigadistas 

 

 

 

 

 

 

(MED, 1981, p. 261). 

A ênfase e exaltação desses mártires e sua consagração como heróis da pátria 

nas reuniões, nos boletins, jornais e meios de imprensa enfatizava a necessidade de imitar 

o sacrifício deles na luta contra analfabetismo e pela nação. Dessa forma, os meios de 

comunicação de massa do governo colocavam os alfabetizadores no mesmo patamar dos 

guerrilheiros e mártires caídos na Revolução, contra o mesmo inimigo, e exigiu a mesma 

atitude heroica que libertou a nação, como pronunciou Carlos Carrion, delegado da FSLN 

no Congresso Nacional de Educação: “Novas tarefas vão requerer muitas vezes do esforço, 

do espírito heroico desta juventude sandinista. Muitas tarefas que demandam novos 

sacrifícios” (CARRION, 1981, p. 274). 

2.7 Uma campanha de promoção de saúde e prevenção contra doenças na CNA 

Logo no início da Cruzada, percebeu-se a necessidade de integrar à campanha 

de alfabetização uma que contemplasse a saúde. Os brigadistas precisavam de atenção 

médica tendo em vista o processo de adaptação ao novo meio que estavam se inserindo. 

Eles sofriam com as enfermidades nas regiões mais remotas da Nicarágua e dificuldades de 

falta de medicamentos. A solução eminente foi incorporar estudantes universitários das 

diversas áreas da Saúde. Sendo assim, a Juventude Sandinista 19 de julho, o Ministério da 

Saúde e a Universidade organizaram as brigadas “Dr. Oscar Danilo Rosales”, que 
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funcionaram em cada município. Os brigadistas da saúde foram treinados por seus 

professores universitários, por funcionários do ministério da saúde e membros de 

organizações políticas para o trabalho que iriam desenvolver (MED, 1981, p. 255). 

Foram elaborados, ainda, folhetos para que os alfabetizadores conversassem 

sobre saúde ambiental, higiene e medicina preventiva. A justificativa se pautava no 

quantitativo de mortalidade entre as crianças - 150 morriam antes de completar o primeiro 

ano de vida. Desse modo, para Melassi (1988), como a CNA conseguiu uma grande 

mobilização nacional e ajuda internacional, foi estratégico integrá-la a uma campanha de 

saúde, visando, inclusive, prevenir contra a malária e outras doenças epidêmicas. Segundo 

César Amador Kuhl (1981, p. 49), ministro da Saúde em Nicarágua no ano de 1980, a 

responsabilidade do Ministério da Saúde era:  

 

1. Dar proteção a todos os 180.000 membros da brigada, fornecendo-lhes 

dois comprimidos de cloroquina todas as semanas durante 8 meses, 

representando um total de 2.240.000 comprimidos. 

2. Tratar todos os pacientes que têm Malária ou aqueles suspeitos de ter. Para 

alcançar o que foi dito acima, um programa de treinamento foi 

desenvolvido para todos os líderes das esquadras que receberam um cartão 

com instruções simples, com instruções simples para o melhor 

desempenho de seu trabalho. 

3.  Continuar com nossas campanhas tradicionais de fumigação, eliminação 

de vetores, inspeção sanitária, etc., que normalmente fazemos para 

combater esta doença. 

 

Além do trabalho de conscientização a respeito da malária e hábitos de 

higienização, a parceria com o Ministério da Saúde serviu para proteger os brigadistas 

contra as enfermidades. E, mesmo com o apoio do Ministério da Saúde, segundo Luis 

Armas (1981) alguns brigadistas chegaram a morrer em função de enfermidades, dentre 

elas, a mais comum era a malária. 

Segundo dados do ministério de educação da Nicarágua (MED, 1981), a 

integração da CNA à campanha de saúde viabilizou: a distribuição de 62 mil óculos para 

estudantes de alfabetização; distribuição de medicamentos para as doenças mais comuns; 

educação preventiva de doenças e de higiene nos núcleos familiares; distribuição de kits de 

medicamentos para as regiões de difícil acesso; coleta de relatórios de saúde em cada região 

do país; e, vacinação contra doenças. 

Vale ressaltar que quando apresentamos dados oriundos de um órgão oficial do 

governo que realizou a campanha, consideramos que se trata de um organismo partidário e 

os dados são mostrados de forma otimista ao sublinhar as ações positivas da campanha. 
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Indubitavelmente, essas ações foram positivas, contudo, destinadas a um projeto político de 

consolidação de uma hegemonia e de uma imaginação de nação. Foi também limitada, uma 

vez que, mesmo com todo suporte do ministério da saúde e dos medicamentos distribuídos, 

dentre as mortes dos brigadistas, 10 por cento destas foi devido às enfermidades comuns. 

“Houve munícipios e secretarias que não puderam prestar um melhor atendimento” na 

questão da saúde (MED, 1981, p. 256).  

Entretanto, as mobilizações de organizações populares, das Universidades, de 

estudantes universitários demonstram uma movimentação do povo nicaraguense em torno 

da imaginação de algo que os une: a Nicarágua, a nação, o país. Este sentimento de unidade 

e de responsabilidade para com a pátria foi construído pelos meios de propagação de ideias 

difundidos não apenas pela imprensa, mas por todo aparato cultural (reuniões, congressos, 

faixas, propagandas, canções etc) que o Estado concentrou em torno da CNA. Por mais que 

a saúde seja um direito básico dos seres humanos, ela é não priorizada na forma gratuita e 

para todos pelos governos neoliberais e, por vezes, apropriadas por governos que querem 

apoio popular. 

 

2.8 Campanha de integração cultural 

Podemos perceber com base no que foi difundido pelos meios de comunicação 

dos órgãos oficiais, pelos cadernos de alfabetização - el amañecer del Pueblo - e pelas 

intencionalidades política da FSLN e dos objetivos da CNA, segundo Fernando Cardenal, 

já expostos no capítulo anterior, que era mais do que formar uma comunidade imaginada31, 

o objetivo era descontruir a ideia de nação que se tinha antes da Revolução e levar uma 

nova concepção – de uma nação Sandinista, de uma nova identidade nacional. Não foram 

somente os trabalhadores, camponeses e estudantes o foco do projeto da CNA, todos os 

grupos étnicos e sociais de Nicarágua deveriam, de alguma forma, serem alcançados para a 

implantação de uma hegemonia e de uma imaginação de fato nacional.  

                                                           
31 Este é um termo de Benedict Anderson no livro Comunidades Imaginadas (2008). Esse autor conceitua 

nação como sendo uma comunidade imaginada, limitada e ao mesmo tempo, soberana. É imaginada porque 

os compatriotas, embora sejam distintos e não conheçam a todos, identificam-se e se imaginam em comunhão, 

pertencimento a um mesmo lugar. É limitada porque as fronteiras são definidas e finitas, por mais que permita-

se a elasticidade disso (não há nacionalidade que se imaginem abarcando a toda humanidade, por mais que 

permita a seus compatriotas transitarem por outros territórios). Soberana porque se institui como forma de 

governo também. E, antes de tudo, é uma comunidade porque independente das desigualdades que exista 

dentro dela, há a concepção de fraternidade dada pelo pertencimento. Podemos problematizar aqui o que 

Cardenal entendia por nacionalidade, com certeza, quando escreveu isso não estava citando Benedict 

Anderson, porém pelo contexto do que ele escreveu, é evidente que ele pensa numa comunidade (os 

nicaraguenses), soberana (com uma forma de governo) a qual necessitada se integrar na sua imaginação. 
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Dessa forma, o processo de alfabetização se realizou nos presídios também, 

como mostra a propaganda da campanha na revista Encuentro (1981, p.54)32  

 

[...] aos centros de readaptação se chega também a alfabetização [...]; 

[...] alfabetizando a polícia penitenciária demonstra a justiça 

revolucionária [...]; 

[...] Nas celas que há em nosso país, arrancaremos a ignorância pela raiz 

[...]; 

[...] alfabetizar é mais do que ensinar, é reeducar e conscientizar [...]; 

[...] A concepção de cárcere de ontem está sendo abolida. A tortura se 

converte em ensino, o sadismo e a aberração, pela compreensão de hoje 

[...] (Revista Encuentro, 1981, p. 55). 

 

Devemos considerar, também, a diversidade étnica do território nicaraguense, 

sobretudo, na Costa Atlântica.  Os grupos étnicos pertencentes a essa região possuíam 

língua própria, a exemplo, dos miskitos, os inglés e os sumos. Isso significava uma 

variedade linguística que não contribuía para o elemento de coesão e imaginação de nação. 

Em outubro de 1980, a campanha de alfabetização continuava focada na região da Costa 

Atlântica para alfabetização indígena. Nesse sentido, precisou preparar materiais especiais 

em miskito, sumo e inglés criollo. “Nessas três línguas, 16.000 pessoas eram alfabetizadas. 

O total de alfabetistas foi de 95.582. 59.123 participaram do Campo, o que implicou um 

grande esforço logístico para atendê-los, distribuído por todo o país” (TUNNERMANN, 

2017, p. 11). 

Luis Armas (1981, p. 17) afirma que, “paralelo ao desenvolvimento da Cruzada 

se constituíram equipes de trabalho que elaboraram materiais em cada uma dessas línguas”. 

Segundo divulgação dos mecanismos oficiais dos Sandinistas, documento presente na 

Revista Academica da Universidade Centro-americana (UCA, 1980, p.53), era objetivo da 

Junta “integrar os valores e as especificidades das minorias étnicas a grande cultura 

nicaraguense”. Para tanto, foi elaborado um plano de alfabetização que partia da cultura e 

da língua materna desses grupos étnicos para, então, alfabetizarem em espanhol, numa 

perspectiva bilíngue. 

Mesmo iniciando o processo pela língua nativa étnica para alfabetizar 

posteriormente em espanhol, verifica-se, nesse processo histórico, a alfabetização sendo 

utilizada como projeto de Estado para unificar a nação numa língua padrão, a qual foi 

responsável por difundir a ideologia sandinista. 
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Hobsbawm (2014) reflete sobre a atribuição ideológica da educação na criação 

das nacionalidades modernas ao pensar na formação dos Estados nacionais europeus e 

estadunidense no século XIX. O autor considerou que as instituições escolares tiveram uma 

efetiva função de impor uma uniformidade nacional já na perspectiva de exacerbar um 

sentimento de pertencimento à nação. Isso no contexto das disputas territoriais (a exemplo 

de Alsácia-Lorena, motivo de embate entre França e Alemanha) e imperiais (colonização 

do continente africano e asiático).  

Desse modo, para Hobsbawm (2014), o Estado foi o principal responsável por 

construir o nacionalismo, mais especificamente, a educação do Estado. Não por acaso que 

no século XIX cresceu exponencialmente o Ensino Médio (High School) e o Ensino 

Superior nos países europeus e nos Estados Unidos da América. Contudo, o maior avanço 

ocorreu nas escolas primárias, cujo objetivo era não apenas o de transmitir rudimentos da 

língua ou aritmética mas, talvez mais do que isso, impor valores da sociedade (moral, 

patriotismo etc.) a seus alunos” (HOBSBAWM, 2014, p.156 – 157).  

Nessa perspectiva de educação que Hobsbawm (2014) aborda, a alfabetização 

era primordial no sentido de padronizar a nação numa língua escrita e falada que seria um 

meio de reprodução das ideias e pensamentos do estado. Assim, isso se dava tanto na 

escolarização quanto nos meios de comunicação em massa, na imprensa; e, entendia-se que 

só seria massificada quando grande parte da população fosse alfabetizada numa língua 

padrão. Alfabetizar os grupos étnicos da Costa Atlântica da Nicarágua era, assim, 

padronizar a língua oficial da República da Nicarágua e ensinar a respeito da política e 

Revolução com a finalidade de integrá-los ao processo de constituição da imaginação da 

nação sandinista. 

 

2.9 Os desdobramentos da educação popular como projeto de construção de uma nova 

Nicarágua 

A partir dos apontamentos deste capítulo, verificamos que os objetivos da CNA 

expostos pelo coordenador da mesma, padre Fernando Cardenal, em certa medida foram 

alcançados. Houve uma redução significativa do analfabetismo, o que permitiu à Nicarágua 

ganhar o prêmio da UNESCO. Quanto ao objetivo de dar continuidade à educação quando 

acabasse a campanha, houve a criação de um projeto de continuidade: o Coletivo 

Educacional Popular (CEP). Diferente do que aconteceu na CNA, o CEP não poderia ser 
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reduzido a atender o educando diretamente na sua residência, uma vez que para essa fase 

pós-cruzada não se poderia contar com a mesma quantidade de 60.000 alfabetizadores que, 

no meio rural, trabalhavam de tempo integral. “O CEP formou-se fundindo duas ou mais 

Unidades de Alfabetização Sandinista33, entre outros motivos, para superar uma relação 

mais individual e garantir uma participação mais ampla e coletiva dos membros da 

comunidade” (ARGUELLO, 1987, p. 75). Para Morais (2009, p. 154), no programa de 

alfabetização posterior à CNA é que de fato “havia uma grande influência de gente formada 

por Paulo Freire ou que já conhecia seu método de alfabetização”. 

Em entrevista, José Morales33, docente e diretor de Economia Aplicada na UCA 

(Universidad Centroamericana), brigadista e chefe de esquadra na CNA, afirmou que para 

consolidar a alfabetização alguns brigadistas se mantiveram por mais seis meses em campo: 

 

Fueron seis meses donde entró todito el ejército de brigadista. Y ahí les 

enseñaba no a leer perfectamente, ellos, el gran éxito fue que conocían el 

abecedario y podían escribir su nombre y algunas palabras. Pero si los 

dejaban abandonados, ellos retrocedían. Entonces, inmediatamente 

después de finalizar la cruzada vino lo que se llamó un plan de 

sostenimiento, que duró otros seis meses. Hasta que apareció al siguiente, 

hay una cuestión que se llamó: Educación de adultos. Nadie habla de ese 

plan de sostenimiento, creen que la campaña de alfabetización masiva fue 

suficiente y no, eso es un proceso hasta llegar a la gente a tener un 

domínio (MORALES, 2018, anexo 6b, p. 07) 

 

Assim, observamos que um plano de sustentação e continuidade da CNA foi 

colocado em prática logo a campanha ser finalizada. 

As organizações populares corroboraram com a chegada dos sandinistas ao 

triunfo de 1979 (movimento de guerrilha popular). A Juventude 19 de julho, A Associação 

de Mulheres Nicaraguenses “Luiza Amanda Espinoza” (AMNLAE), Associação Nacional 

de Educadores da Nicarágua, Juventude Patriótica Nicaraguense (JPN), Associação dos 

Trabalhadores do Campo, Comitê de Defesa Sandinista, são exemplos de organizações 

populares que se engajaram com a Cruzada Nacional de Alfabetização; o que permitiu 

alcançar um dos objetivos da campanha: fortalecer as organizações de massa 

(CARDENAL, 1981). 

O objetivo de formação de uma nova nacionalidade também se logrou certeiro 

com a CNA. A grande mobilização nacional que a Cruzada provocou enquanto 

                                                           
33 Entrevista realizada pelo pesquisador em 23/10/2018. 
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continuidade da revolução de guerrilha atrelada aos meios de comunicação foi fundamental 

para promover uma imaginação de nação e propagar a ideia da nova pessoa para a nova 

Nicarágua Sandinista. A estratégia do EPA de levar os alfabetizadores nas regiões de difícil 

acesso da Nicarágua trouxe uma certa integração entre o homem do campo e o rural, o da 

zona do Pacífico e do Atlântico, entre cidadão urbano e o indígena. 

 Dentre os subprodutos, destacou-se o trabalho da Brigada de Resgate Histórico 

que se encarregava da investigação da cultura, geografia e história dos povos que viviam 

nessas regiões mais remotas da capital, Manágua. Nessa Brigada, os brigadistas tinham de 

aplicar um questionário, precedido de uma ficha introdutória que continha a identificação 

do entrevistador e do entrevistado, a localização do lugar onde aconteceria a entrevista. 

Uma das finalidades do questionário era identificar características demográficas e 

socioeconômicas específicas de cada localidade. Segundo Musset (2005) esses dados 

possibilitou elaborar uma geografia restrospectiva dos anos de 1970, permitiu identificar 

novos elementos e redescobrir o território da Nicarágua. Além disso, fundou-se o Museu da 

Cruzada, formando um arquivo sobre a CNA. 

Um dos objetivos principais era a conscientização política. Para tanto, 

pretendia-se conscientizar o povo do que foi a Revolução, bem como esclarecer que as 

crises econômicas oriundas da guerra, do terremoto e do Somozismo não seriam 

solucionadas em curto prazo, que o trabalho para reconstrução da nação seria essencial e 

indispensável. Politizar, então, no sentido do trabalho, da democracia e da revolução. Era 

uma finalidade permitir que os trabalhadores compreendessem a diferença do trabalho no 

Somozismo e agora na revolução. Para Cardenal (1987) a diferença é que antes o 

trabalhador labutava para enriquecer uns poucos fazendeiros de café e, na Nova Nicarágua, 

Sandinista, eles trabalhariam para a nação e para que todos subissem socialmente em 

igualdade. No sentido democrático, para que entendessem que a democracia é mais do que 

simplesmente votar num representante político, mas, principalmente, incentivar “que o 

povo participe conscientemente do Governo através de suas organizações” 

(CARDENAL,1987, p. 55). Esse era um objetivo, como abordado no capítulo anterior, dos 

primórdios da FLSN com Carlos Fonseca Amador que via na educação um meio de 

esclarecer o povo a respeito de sua condição de opressão. 

Tais pressupostos aproximam da proposta de Paulo Freire para educação. Para 

Paulo Freire (1987, p. 101): “As formas de ação cultural, em situações distintas como estas, 

têm, contudo, o mesmo objetivo: aclarar aos oprimidos a situação objetiva em que estão, 

que é mediatizadora entre eles e os opressores, visível ou não”. Destarte, os objetivos 
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convergiam para uma ação cultural. Mas, para Paulo Freire e isso não seria o suficiente para 

uma educação libertadora. Por isso, seria necessário pensar sobre a escolha dos conteúdos 

ministrados, a metodologia empregada e o processo de alfabetização em si, temas foram 

abordados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 PAULO FREIRE E A CAMPANHA DE ALFABETIZAÇÃO NA NICARÁGUA 

SANDINISTA: O DIÁLOGO ENTRE MUNDOS 

 

Fernanda Felts (2018), Gerson Wasen Fraga (2006), Luciano Baracco (2004), 

Roger dos Santos de Sá (2016) e Ázara (2019) são autores que corroboram que os 

pressupostos teórico-metodológicos de Paulo Freire serviram de fundamento para a 

Cruzada Nacional de Alfabetização na Nicarágua (CNA), em 1980. Carlos Tunnerman 

(2016), afirma que o método de alfabetização utilizado na CNA era inspirado nas ideias de 

Paulo Freire, na experiência da República de Cuba e outros similares; porém, completou-se 

com particularidades, conforme as necessidades do povo nicaraguense e o contexto 

histórico-social da Revolução Sandinista, o que deu contornos originais a esta campanha. 

Clodomir Morais, que foi companheiro de cela, prisioneiro político junto com 

Paulo Freire quando os militares no Brasil começaram “a caça aos ‘comunistas’”, considera 

que, embora Freire tenha participado da etapa de planejamento da campanha, não foi ele 

(Paulo Freire) quem dirigiu a operação. Conforme o autor, a coordenação dessa campanha 

era da responsabilidade do padre Fernando Cardenal, adepto da Teologia da Libertação e 

simpático às teorias de Paulo Freire. Porém, quem dirigiu a operação, segundo Morais 

(2009, p. 154) foi Raul Ferrer, já mencionado anteriormente. 

Mediante essa revisão bibliográfica, vale indagar de que forma os pressupostos 

freirianos foram (ou não) apropriados para a campanha de alfabetização que é objeto de 

estudo desta dissertação. Para tanto, é necessário entender os princípios da proposta de 

Paulo Freire. Este capítulo trata-se, portanto, de identificar os fundamentos da pedagogia 

de Freire baseando-se nas obras: Cartas à Guiné-Bissau; Conscientização: teoria e prática 

da libertação, uma introdução ao pensamento de Paulo Freire; e, na principal obra deste 

autor, a qual acredito sintetizar melhor suas teorias em relação à educação libertadora - 

Pedagogia do Oprimido (1987). Dentre os livros pesquisados, - Pedagogia do Oprimido - é 

a obra mais traduzida desse intelectual do nordeste brasileiro. Ao escrever esse livro, Freire 

já passara pela experiência de Angicos, pela prisão, exílio no Chile.  

A ideia não é discorrer sobre toda a trajetória intelectual de Paulo Freire; mas 

contextualizar suas teorias e realizações, buscando compreender como elas foram 

importantes para a campanha nacional de alfabetização na Nicarágua em 1980. Isso, 

considerando a intrínseca relação entre educação e experiência, presentes na proposta de 

uma educação libertadora de Paulo Freire. Para estas contextualizações, fundamentamo-nos 
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na obra de Beisegel, intitulada - Paulo Freire (1980), como também em - Aprendendo com 

a própria história (FREIRE & GUIMARÃES, 2013) e na obra de Ana Maria Araújo Freire, 

esposa de Paulo Freire (2006) - Paulo Freire: uma história de vida. 

 

3.1 Contextualizando Paulo Freire e sua trajetória com a educação popular 

Sabemos que Paulo Freire foi um influente pensador sobre educação. O autor 

desenvolveu metodologias de aprendizagens que percorreram o mundo. O marco inicial de 

seu trabalho foi sua tese - Educação e atualidade brasileira -, escrita em 1959, elaborada 

com a intenção de atender às exigências do concurso para efetivação como professor do 

Curso de Professorado de Desenho da Escola de Belas Artes. Embora não tenha conseguido 

o cargo nessa ocasião, porque ficou em segundo lugar no concurso, a tese lhe garantiu o 

título de Doutor em Filosofia e História da Educação e o cargo de professor efetivo na 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade do Recife, em 1961. Contudo, o 

educador não se restringiu à Academia. Ele foi um dos fundadores do Movimento de 

Cultura Popular (MCP)34 no Recife; um movimento que visava estimular a participação das 

massas populares na sociedade brasileira. Além desse movimento, ele também influenciou 

a campanha de alfabetização, no governo de Djalma Maranhão, na cidade de Natal/RN sob 

o lema - “De pé no chão também se aprende a ler”35.  

Freire começou a ficar nacionalmente conhecido em 1963, momento em que 

seu método de alfabetização de adultos foi amplamente divulgado em publicidades 

realizadas pela Secretaria de Educação no Rio Grande do Norte. Na cidade de Angicos, no 

estado mencionado, o governo empregou o sistema de Paulo Freire para alfabetização de 

adultos em apenas 40 horas36. Ao cabo, 300 trabalhadores foram alfabetizados em 45 dias 

(FREIRE, 1980). 

Dessa forma, o trabalho de alfabetização de adultos ganhou visibilidade em 

nível nacional e o governo federal brasileiro decidiu expandir o projeto de alfabetização 

para todo o país. O plano de ação de 1964 previa a instalação de vinte mil círculos de cultura 

para alfabetizar no mesmo ano aproximadamente 2 milhões de estudantes – jovens adultos 

                                                           
34 Na obra de Ana Maria Araújo Freire (2006) o Movimento de Cultura Popular é melhor detalhado. 
35Para conhecer mais sobre essa campanha em Natal, ver: GÓES, M. De pé no chão também se aprende a ler 

(1961-64): Uma escola democrática. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 
36 Embora Ana Maria Araújo Freire (2006) afirme que Freire não fez propaganda de que a alfabetização se 

daria em apenas 40 horas. 
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trabalhadores. Contudo, grupos reacionários não aceitaram o movimento de democratização 

da cultura.  

De acordo com Freire (1980), o próprio analfabetismo servia à estrutura de 

exploração/opressão. O autor entendia que essa relação não era excludente, pelo contrário, 

inseria os sujeitos não alfabetizados no cerne do sistema capitalista – era um meio de 

manutenção do status quo por meio da docialidade dos corpos trabalhadores e da 

reprodução de uma consciência ingênua37 da realidade. Na década de 1960, no Brasil, por 

exemplo, só possuia direito ao voto aqueles que eram alfabetizados. Isso significava excluir 

a grande massa popular do sistema político brasileiro. Apesar dos governos populistas de 

Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, a política brasileira sempre foi voltada a atender os 

interesses das elites. A exclusão dos analfabetos era mais um mecanismo de manter o povo 

fora do cenário político brasileiro. Uma campanha de alfabetização popular não pôde deixar 

de ser vista como “ameaça” à classe dominante, como afirma Ana Maria de Araújo Freire: 

 

Como no processo de alfabetização, esses novos eleitores, provenientes 

das camadas populares, seriam desafiados a se conscientizarem inclusive 

das injustiças que os/as oprimiam e seriam desafiados/as a sentirem a 

necessidade de lutar por mudanças, as classes dominantes estiveram, 

desde o princípio, contra o Programa (FREIRE, 2006, p. 145). 

 

No Brasil, a ideia de uma educação política voltada para formação de uma 

consciência crítica38 das massas foi acusada de apresentar sintomas de subversão. O ódio 

pelo comunismo era muito forte em 1964. Exatamente por isso, o golpe civil-militar no 

Brasil impediu a continuidade desse projeto e levou Freire à prisão, por cerca de 70 dias, e 

ao exílio. Segundo Paulo Freire, 

Fui considerado como um “subversivo internacional”, “um traidor de 

Cristo e do povo brasileiro”, “Nega o senhor – perguntava um dos juizes 

– que seu método é semelhante ao de Stalin, Hitler, Perón e Mussolini? 

Nega o senhor que com seu pretendido método o que quer é tornar 

bolchevique o país? [...]” (FREIRE, 1980, p.16). 

 

                                                           
37 Ou seja, a consciência da existência bruta articulada diretamente com as coisas, transcorrendo no nível das 

coisas e por isso mesmo destituída de subjetividade e de perspectiva de história (BEISEGEL, 2010, p. 31) 
38 Caracterizada pelo desprender-se ativo das coisas, pela aquisição de liberdade diante delas, pela 

historicidade. Este processo de modificação das consciências afetaria o indivíduo, os grupos e a coletividade 

nacional. A personalidade histórica de um povo se constituiria quando graças a estímulos concretos fosse 

levado à percepção dos fatores que o determinam, o que equivaleria à aquisição da consciência crítica. Esta 

consciência crítica surgiria quando um ser humano ou um grupo social, refletindo sobre tais determinantes, 

pudesse conduzir-se diante deles como sujeito (BEISEGEL, 2010, p. 31). 
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Assim, o Plano Nacional de Alfabetização (PNA) que começara em janeiro de 

1964, foi extinto em abril do mesmo ano. 

Entre as primeiras experiências de alfabetização de jovens e adultos no Brasil, 

no Movimento de Cultura Popular de Recife, em 1962, até o momento em que Paulo Freire 

procurou asilo na embaixada da Bolívia, em 1964, no chamado golpe civil-militar no Brasil, 

Freire tornou-se uma figura conhecida. Segundo Beisiegel (2010, p. 15), “pelas 

características e pela qualidade de suas propostas, surgiu como o personagem mais 

conhecido no processo de envolvimento da educação de adultos analfabetos nas tensões 

políticas e ideológicas que agitaram essa etapa de nossa história”.  

Na Bolívia, uma ditadura também estava sendo implementada, o que fez com 

que Freire saísse de lá antes que passasse pelas mesmas experiências de repressão que 

passou pelo Brasil. Mediante a isso, Paulo Freire se refugiou no Chile; país no qual 

permaneceu de 1964 a 1969 e trabalhou no Instituto de Desarrollo Agropecuário (INDAP), 

na assessoria do economista Jacques Choncol, e como consultor da Unesco junto ao 

Instituto de Capacitación y Investigación en Reforma Agrária do Chile no Escritório 

Especial para Educação de Adultos. Lecionou também na Universidade Católica de 

Santiago. Foi neste contexto em que Paulo Freire escreveu a Pedagogia do Oprimido e 

permaneceu ali até 1969; quando essa nação sul americana também passou por crise 

política. O Partido Democrata Cristão, que naquele período estava na base do governo 

chileno, criticou duramente Paulo Freire por ter escrito o livro - Pedagogia do Oprimido - e 

afirmou que tal obra professava ideias contrárias aos ideais do partido.  

Em 1969, Paulo Freire aceitou o convite de lecionar na Universidade de 

Harvard, em Massachusets. E, embora a Universidade norte-americana quisesse renovar o 

contrato de trabalho com Freire, ele resolveu que deveria trabalhar no Conselho Mundial 

das Igrejas (CMI) confome combinara desde o Chile (FREIRE, 2006). Em fevereiro de 

1970, Paulo Freire deslocou-se para Genebra, onde trabalhou como consultor especial do 

Departamento de Educação do CMI e, nessa ocasião, pôde atuar em diversos continentes. 

Ele orientou, diretamente, campanhas de alfabetização em Guiné-Bissau, Cabo Verde, 

Angola, São Tomé e Principe, pelo IDAC (Instituto de Ação Cultural). O IDAC foi criado 

em 1971, em Genebra, com a finalidade de apronfundar investigação sobre a metodologia 

de Paulo Freire no Brasil anterior ao golpe civil-miltar de 1964. Esses países africanos de 

língua portuguesa, no período da década 1970, passaram por um processo de independência 

das metrópoles europeias e contaram com a orientação de Paulo Freire na estruturação de 

um sistema de ensino. Além disso, Paulo Freire foi professor na Universidade de Genebra. 
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Clodomir Santos de Morais conheceu Freire na prisão no período do regime 

militar no Brasil. No livro - Cenários da Libertação – Paulo Freire na prisão, no exílio e na 

universidade – Morais (2009) conta que esteve em Manágua no período da revolução para 

dar assessoria ao projeto COPERA (Capacitação para Organização dos Produtores na 

Reforma Agrária) e, ao voltar da Nicarágua, ocasionalmente, encontrou Paulo Freire (que 

estava voltando de Guiné-Bissau) no aeroporto de Lisboa, em outubro de 1979. Já no 

aeroporto, Morais falou sobre a revolução sandinista:  

[...] os vitoriosos revolucionários querem não só fazer uma Reforma 

agrária, mas também querem fazer uma Reforma da Educação, reformas 

de tudo, e essas reformas eles imaginam que é impossível realizá-los sem 

reduzir o alto nível de analfabetos que existe no campo. De modo que, a 

qualquer hora, você (Paulo Freire) vai ser chamado a Manágua (MORAIS, 

2009, p. 123). 

De fato, Paulo Freire recebeu o convite para participar do projeto da CNA, de 

forma que no mesmo mês de outubro de 1979, Paulo Freire esteve na Nicarágua para o 

Seminário de Planificação da campanha de alfabetização e auxiliou no sentido de revisar os 

materiais que seriam utilizados na CNA. 

Segundo Ana Maria Freire (2006), Paulo Freire foi membro do júri 

internacional da Unesco nos anos de 1987 a 1995. Este trabalho consistia em reunir-se em 

Paris, anualmente, para ajudar a eleger os melhores projetos de alfabetização em todo o 

globo. Freire retornou à sua terra natal – Brasil, em 1980, onde lecionou na PUC-SP e na 

UNICAMP. De 1989 até 1991, trabalhou como secretário de educação na secretaria de 

educação municipal de São Paulo, quando a cidade de São Paulo elegeu como prefeita Luiza 

Erundina de Souza pelo Partido dos Trabalhadores (PT), partido que Freire ajudara fundar 

em 1980.  

Como secretário da educação de São Paulo, Freire demonstrou coerência com 

sua produção intelectual ao buscar a melhoria das escolas públicas, as quais estavam 

bastante sucateadas quando ele assumiu a secretaria39. Criou, no ano de 1990, o Movimento 

de Alfabetização (MOVA), que pretendia desenvolver diversos núcleos de alfabetização 

que pudessem alcançar cerca de 60.000 pessoas. Trabalhava com a perspectiva de 

mobilização da sociedade civil no sentido de organização de círculos de alfabetização. O 

governo municipal daria os subsídios necessários e seria responsável por coordenadar as 

atividades de formação dos educadores. 

                                                           
39 Ver o livro “Educação na cidade”.  
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No período em que Paulo Freire estava em Genebra, o Departamento de 

Educação do Conselho Mundial das Igrejas, no qual Freire trabalhava, recebeu o convite 

para elaborar um projeto de educação de adultos para ser levado à Guiné-Bissau, país que 

lutava contra a opressão do colonialismo europeu, português. Ao defender uma educação 

popular, Freire escreveu: 

 

Nossa colaboração ao desenho do projeto e à posta em prática do mesmo 

dependeria de nossa capacidade de conhecer melhor a realidade nacional, 

aprofundando o que já sabíamos em torno da luta pela libertação, das 

experiências realizadas pelo PAIGC40 nas antigas zonas libertadas, 

através da leitura de todo o material que pudéssemos recolher, 

privilegiando a obra de Amílcar Cabral (FREIRE, 1978, p. 16). 

 

O autor defendia que um projeto de educação libertador do julgo do 

colonialismo, deveria ser concebido lá, ser pensado pelos educadores nacionais em virtude 

da prática social e do contexto histórico-social daquela nação. Assim, segundo Freire (1978, 

p. 19), o programa deveria nascer em Guiné-Bissau, “em diálogo com os nacionais, em 

torno de sua realidade, de suas necessidades e de nossas possibilidades e não em Genebra, 

feito por nós e para eles”.  Isto porque, o autor entendia que apesar dos resultados positivos 

da experiência de Angicos e do Chile, não deveria cair na tentação de conceder valor 

universal às práticas desta ou daquela experiência. Freire (1978, p. 16) conclui que “as 

experiências não se transplantam, se reinventam”. Dessa forma, não era possível ter um 

método como um molde no qual a realidade deveria se encaixar nele. A experiência 

mostrava que a construção do que e como fazer deveriam ser estabelecidas na investigação 

da realidade social local. 

Em todos os processos educacionais que Freire atuou, ele sempre buscou 

valorizar a especificidade, a cultura e contexto dos oprimidos. Por isso, defendia que os 

alfabetizadores deveriam ser pertencentes àquela realidade, não estrangeiros. A valoração 

da cultura local e dos oprimidos permite com que eles se reconheçam como produtores de 

cultura e propicia a dialogicidade. “Desta forma, o que se coloca a tal educador é a procura 

dos melhores caminhos, das melhores ajudas que possibilitem ao alfabetizando exercer o 

papel de sujeito de conhecimento no processo de sua alfabetização” (FREIRE, 1978, p.17) 

Em Angicos, por exemplo, “‘as classes’ eram substituídas pelos ‘círculos de 

cultura’, ‘os alunos’ pelos ‘participantes dos grupos de discussões’, ‘os professores’ cediam 

                                                           
40 Partido Africano para Independência da Guiné e Cabo Verde. 
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lugar aos 'coordenadores de debates’” (BEISIEGEL, 2010, p. 42). A percepção sobre o 

contexto era fundamental para a definição dos temas gerados; temas que deveriam estar 

ancorados nos problemas reais da localidade e dos trabalhadores. A alfabetização era antes 

de tudo política. Freire (1978, p. 19) mesmo afirmou que “jamais tomou a alfabetização de 

adultos em si mesma, reduzindo-a a um puro aprendizado mecânico da leitura e escrita, mas 

como um ato político, diretamente associado à produção, à saúde, ao sistema regular de 

ensino, ao projeto global de sociedade a ser concretizado”. 

Na pesquisa sobre a realidade local dos trabalhadores de Angicos, descobriu-

se, por exemplo, que o artesanato em couro era bastante difundido e praticado em toda 

região, uma vez que cerca de 80% da população ativa economicamente ocupava-se da 

agropecuária. Dessa forma, elaboraram alguns temas geradores a respeito da realidade 

apresentada, tais como: efeitos da seca; pau de arara; êxodo rural; exploração do homem 

pelo homem; sapato. A partir da palavra geradora sapato, por exemplo, discutia-se sobre a 

importância do sapato e este como um produto da cultura, assim, reconhecia-se o artesão 

sapateiro como produtor de cultura. Isso porque na perspectiva freiriana,  

 

[...] a alfabetização de adultos se inscreve como uma introdução ao 

esforço de sistematização do conhecimento que trabalhadores rurais e 

urbanos alcançam em decorrência de sua atividade prática, que jamais se 

explicam por si mesma, mas pelas finalidades que a motivam (FREIRE, 

1978, p. 29). 

 

No caso de Angicos destacamos alguns aspectos do sistema Paulo Freire: a 

pesquisa, trata-se de uma investigação sobre a realidade local, a experiência do participante 

e “situação existencial” (BEISIEGEL, 2010); a práxis – a pesquisação presente no 

processo, uma vez que os coordenadores de debates tinham que registrar o que se passava 

nos círculos de cultura e refletir sobre; a conscientização – o engajamento político prol 

classe trabalhadora, no ato de politizá-la e levá-la a pensar sua realidade, a condição de sua 

opressão. 

Como aboradamos no início desta pesquisa, Paulo Freire participou inclusive 

do Seminário de Planificação (em 1979), no qual foram planejadas as ações e metodologias, 

como também, definidos os objetivos da CNA. Nesse Seminário, foram traçadas as 

estratégias, a organização, o Censo, a capacitação dos alfabetizadores, o apoio logístico, os 

subprodutos da campanha e a pós-alfabetização (MED, 1981). Tunnermann (2016) ainda 
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ressalta que o primeiro milhão de dólares foi conseguido por Freire no Conselho Mundial 

de Igrejas. 

Retomamos um pouco da trajetória do intelectual Paulo Freire e suas 

considerações sobre Guiné-Bissau para mostrar que as seguintes premissas são importantes 

na proposta de Freire: a) elaborar um projeto de alfabetização contextualizado com a 

realidade, problemáticas, política, intencionalidades, particularidades da nação; b) uma 

educação que fosse engajada com a classe trabalhadora, com os esfarrapados e oprimidos e 

os que com eles lutam; e, c) de caráter popular – que contasse com as organizações 

populares, sempre em diálogo com povo. Uma educação do povo e para o povo.  

Devemos, então, refletir se esses princípios, os quais não são modelos prontos 

– uma cartilha a ser seguida, foram “suleadores”41 da Cruzada Nacional de Alfabetização 

(1980). O ex-ministro Tunnerman (2016, p. 287) afirma que 

Freire foi assessor nosso e durante sua estadia em Nicarágua revisou todos 

os materiais da Cruzada e os considerou adequados. Ele argumentou que, 

embora inspirados em suas ideias sobre a educação libertadora, haviam 

introduzido elementos inovadores que lhes deram muita originalidade.  

No livro - Aprendendo com a própria história, o qual se trata de uma entrevista 

de Sérgio Guimarães a Paulo Freire, este evidencia que uma das críticas direcionadas a ele 

era de que, por sorte, o golpe de Estado no Brasil interrompeu o seu trabalho, senão seria 

revelado em pouco tempo as condições de insuficiência de seu sistema de alfabetização. 

Contudo, Guimarães contra-argumenta essa crítica à implementação do sistema Paulo 

Freire e rememora o caso nicaraguense da campanha de alfabetização, na qual, sobre a 

orientação de Freire e de seu sistema de educação, conseguiram resultados expressivos e a 

alfabetização em massa da nação. Sobre a experiência de Angicos e Nicarágua, Freire 

afirmou que  

Enfim, sem pretender idealizar a experiência de Angicos, jamais diria que 

foi uma coisa extraordinária, maravilhosa, igual à campanha posterior de 

alfabetização da Nicarágua. Aliás, nem poderia ser, mas sem dúvida foi 

uma experiência importante, que se apresentou como o resultado de algo 

que a gente testava e procurava confirmar. Além disso, ela nos educou 

também, foi uma prática que resultou de inúmeras hipóteses de trabalho e 

experiências anteriores (FREIRE; GUIMARÃES, 2013, p. 34). 

 

                                                           
41 No lugar de norteadores. 
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Em um manifesto sobre os 10 anos da Revolução Sandinista, o qual só foi 

publicado pela esposa de Freire42, a respeito da Nicáragua, Paulo Freire se posicionou 

afirmando: 

Na condição de educador, que vem dedicando a vida à construção de uma 

Pedagogia do Oprimido, escrever sobre os dez anos da Revolução Popular 

Sandinista é motivo de grande emoção. Isto porque na nossa Nicarágua – 

para exprimir o quanto nos sentimos parte desta Revolução – vem se 

concretizando o sonho de muitos educadores desta América Latina, que 

buscamos uma prática educativa profundamente inserida na luta do povo, 

que possa estar presente em todos os campos da vida social e que 

contribua para aquilo que há de mais irreversível em uma Revolução, que 

é a Insurreição da consciência (...) 

A prioridade da educação nesta Revolução já se fez sentir logo após o 

triunfo de 19 de julho, quando se tomou a decisão política de realizar 

aquela maravilhosa Cruzada Nacional de Alfabetização que, além de obter 

êxitos estatísticos impressionantes na redução dos índices de 

analfabetismo, se constituiu num grande movimento de mobilização e 

educação, tanto dos alfabetizandos como dos alfabetizadores, que, juntos, 

cresceram na leitura da realidade nicaraguense e, portanto, na sua 

capacidade de transformá-la (FREIRE, 2018, p. 2466). 

 

O autor se posiciona a respeito da afinidade com a revolução de caráter popular 

e relembra os 10 anos da Revolução Sandinista com sentimento de pertencimento à luta 

latina pela libertação do imperialismo estadunidense. Também comenta que a grande 

mobilização nacional do povo teve um caráter democrático e que, tanto o alfabetizando 

quanto o alfabetizador, aprenderam muito no processo não apenas em termos de leitura – 

alfabetização, mas também em termos de uma consciência crítica política. Freire comenta 

sobre o potencial dessa educação política no sentido de transformar a realidade 

nicaraguense na década de 1980. No texto, ele cita o hino da FSLN “este povo não se rende 

e não se vende” (FREIRE, 2018, p. 2486). Isso porque a CNA conseguiu um engajamento 

da população e desenvolveu o que Paulo Freire acreditava: uma educação do povo e para o 

povo.  

Devemos considerar que as experiências de Angicos e Nicarágua tiveram 

condições objetivas absolutamente diferentes, por isso a maneira como se trabalhou com a 

educação e alfabetização de jovens e adultos também não se igualam. Retomo e ressalto 

                                                           
42 Paulo Freire tinha o costume de escrever suas palestras e posicionamentos. Vários desses registros 

permaneceram sem serem publicados em virtude de sua morte em 1997. Talvez este seja o motivo de não 

encontrar muita documentação de Paulo Freire a respeito da Nicáragua. Sua esposa publicou um livro com 

alguns desses registros. O manifesto citado acima é um desses registros que não foi publicado pelo próprio 

Freire. 
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novamente que o projeto, o método, os temas de ensino, na perspectiva freiriana, nascem a 

partir da investigação, das necessidades e do contexto de cada realidade. Por isso, diferentes 

experiências que tiveram como referencial as obras de Paulo Freire, e até mesmo contaram 

com sua colaboração, parecerem divergentes entre si, uma vez que não era pretensão do 

método de Paulo Freire criar um modelo (um exemplo) educacional ou de alfabetização que 

deveria ser seguido à risca. Aliás, ele se colocava como crítico de uma educação 

“padronizada” voltada à modelagem dos sujeitos e não à formação, à libertação. 

 

3.2 A crítica à educação bancária 

Freire elaborou uma crítica à educação tradicional, por ele conceituada como 

bancária, na qual os estudantes são meros recipientes ou depósitos do conhecimento. 

Conhecimento este que, na lógica bancária, apenas o professor transmite conhecimentos 

aos alunos – vazios de conteúdo. Na concepção bancária, educar é o ato de depositar, de 

transferir e transmitir valores e conhecimentos a recipientes vazios. “Na visão bancária, o 

saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber” (FREIRE, 1987, 

p. 33). Nela, segundo Freire,  

a) o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 

b) o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 

c) o educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 

d) o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que escutam 

docilmente; 

e) o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 

f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos os que 

seguem a prescrição; 

 g) o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que 

atuam, na atuação do educador;  

h) o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais 

ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 

i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade 

funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes 

devem adaptar-se às determinações daquele; (FREIRE, 1987, p. 34). 

 

Conforme o autor essa educação bancária é funcional à estrutura de opressão 

porque aliena o trabalhador43 do conhecimento, da cultura. Não reconhece o estudante como 

                                                           
43 Refiro-me a trabalhador porque o foco de Freire em Angicos ou mesmo no Chile, em Guiné-Bissau etc 

eram justamente jovens e adultos da classe trabalhadora. Aqueles que foram, dentro de uma estrutura de 

exploração ou opressão, deixados de lado do sistema educacional. Segundo Beisiegel (2010, p. 15), “pelas 

características e pela qualidade de suas propostas, surgiu como o personagem mais conhecido no processo de 

envolvimento da educação de adultos analfabetos nas tensões políticas e ideológicas que agitaram essa etapa 

de nossa história”.  



97 
 
 

produtor de cultura. É a chamada “alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra 

sempre no outro – no estudante trabalhador, cuja cultura não é a dominante, portanto, sequer 

pode ser considerada cultura”44 (FREIRE, 1987, p. 34).  

Dessa forma, ensina-se ao oprimido a valorizar a cultura dominante e desprezar 

ou mesmo menosprezar a sua para legitimar a lógica de opressão. “O que pretendem os 

opressores é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime” 

(FREIRE, 1987, p. 34) para que assim o sonho do oprimido seja se tornar opressor e não se 

libertar. Isso no sentido de o oprimido adquirir consciência; mas não a crítica e sim a 

hospedeira45. Nesse modelo de educação, é negada a experiência existencial do educando, 

uma vez que ele é um recipiente vazio. Assim é corriqueiro na educação bancária  

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem 

comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente 

alheio à experiência existencial dos educandos vem sendo, realmente, a 

suprema inquietação desta educação. A construção do saber deixa de ser, 

para usar um conceito de Freire, “experiência feito” para ser “experiência 

narrada”, alheia à realidade, quanto mais aos problemas da realidade do 

educando (FREIRE, 1987, p. 34 – grifo meu).  

Não há diálogo, uma vez que quem tem o que ensinar o “conteúdo”, é o 

professor. A experiência que conta é a letrada, colonizadora, eurocentrada, tão somente – 

externa à realidade do sujeito latino-americano, trabalhador do campo ou operário. Ou seja, 

essa educação bancária não é dialógica, não se permite o diálogo entre professor e alunos. 

 

Como posso dialogar se alieno a ignorância? 

Como posso dialogar, se me admito corno um homem diferente, virtuoso 

por herança, diante dos outros, meros “isto”, em quem não reconheço 

outros eu? 

Como posso dialogar, se me sinto participante de um “gueto” de homens 

puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são 

“essa gente”, ou são “nativos inferiores”? 

                                                           
44 Não por acaso que o caso de Angicos, no Rio Grande do Norte, os encontros de alfabetização foram 

chamados de ciclos de cultura e que a premissa das primeiras aulas era fazer com o que o estudante se 

reconhece enquanto produtor de cultura. 
45 Consciência hospedeira - a ideologia dominante intrinsicamente arraigada no modo de pensar e agir do 

oprimido. Como se a verdade do opressor residisse no oprimido. Esta se manifesta quando, por exemplo, a 

busca do oprimido de se tornar opressor e não de se libertar (FREIRE, 1987, p. 17). Ela se apresenta também 

nas reproduções do que ele chama de mitos, os quais servem a elite opressora. Na pedagogia do Oprimido, 

Freire dá exemplos desses mitos: “O mito, por exemplo, de que a ordem opressora é uma ordem de liberdade. 

De que todos são livres para trabalhar onde queiram. Se não lhes agrada o patrão, podem então deixá-la e 

procurar outro emprego. O mito de que esta “ordem” respeita os direitos da pessoa humana e que, portanto, é 

digna de todo apreço. O mito de que todos, bastando não ser preguiçosos, podem chegar a ser empresários” 

(FREIRE, 1987, p. 79). Ele também enxerga a alienação e absolutização da ignorância como um mito 

funcional aos opressores.  
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Como posso dialogar, se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de 

homens seletos e que a presença das massas na história é sinal de sua 

deterioração que devo evitar? 

Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que jamais 

reconheço, e até me sinto ofendido com ela? 

Como posso dialogar se temo a superação e se, só em pensar nela, sofro e 

definho? 

A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. uma vez que o estudante 

não tem voz e todo o seu conjunto de saberes da vida e experiência 

existencial são lançados fora (FREIRE, 1987, p. 46). 
 

Nesta concepção, o estudante não tem voz e seus saberes adquiridos ao longo 

da vida, bem como sua experiência existencial são lançados fora. A educação bancária nega 

ao ser sua humanidade, uma vez que reproduz a “reificação” presente na lógica de 

exploração capitalista – o qual mercantiliza o trabalhador. Ela aliena a ignorância - não 

considera o sujeito um ser “cognoscente”46 (FREIRE, 1987, p. 39), antes o percebe como 

depósito. Nesse sentido, ela é necrófila – trabalha a favor da inanimação do ser. Trabalha 

em prol da passividade dos sujeitos, os quais enquanto mantêm uma atitude passiva diante 

da opressão tendem a se adaptar à realidade, como se ela fosse dada, imutável, ao invés de 

lutarem para transformá-la de forma ativa polítca e socialmente. 

 

3.3 Experiência e educação na concepção humanista-libertadora de Paulo Freire 

Em contradição à educação bancária, Freire (1987) pensa em uma educação 

humanista-libertadora. Humanista porque é contrária à “reificação” do ser humano dada na 

opressão e que busca o “ser mais”. Essa perspectiva de educação parte da premissa de que 

o ser humano é um ser inconcluso, em construção e em constante busca da libertação de sua 

situação de opressão e do opressor47 que nele habita.  

A educação humanista-libertadora, necessariamente, deve ser dialógica. O 

diálogo é uma exigência existencial. Desse modo, o primeiro passo para uma educação 

libertadora é “que os que assim se encontram negados no direito primordial de dizer a 

palavra, reconquistem esse direito, proibindo que este assalto desumanizante continue” 

(FREIRE, 1987, p. 45). Para que se dê voz ao oprimido é necessário romper com a lógica 

bancária. É necessário “descer do palanque” da posição professoral e infrigir o mito da 

alienação da ignorância para se construir uma relação fundamentada na dialogicidade. 

                                                           
46 Contrário de ignorante, capaz de assimilar conhecimento, sujeito produtor de conhecimento e cultura. 
47 Libertando-se da consciência hospedeira. 
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Compreender o outro como um produtor de cultura, como um ser cognoscente uma vez que 

o diálogo se faz numa relação horizontal. “O diálogo é este encontro dos homens, 

mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” 

(FREIRE, 1987, p. 45). Nessa lógica, o estudante é sujeito ativo em sua aprendizagem. 

 Trata-se de uma proposta educacional problematizadora porque emerge de uma 

situação-limite ou problema que advém da realidade do sujeito, da experiência histórica e 

existencial deste. Ela se esforça em propor aos indivíduos dimensões significativas de sua 

realidade, na qual a análise crítica lhe possibilite reconhecer a interação entre a teoria e sua 

realidade – do concreto ao abstrato e, novamente, do abstrato ao concreto, num movimento 

dialético. 

Para Freire somos seres relacionais, estamos no mundo e com o mundo. 

Segundo este autor, “somente ele vem sendo, um ser de relações num mundo de relações. 

Sua presença num tal mundo, presença que é um estar com, compreende um permanente 

defrontar-se” (FREIRE, 2002, p.39). Por isso, a aprendizagem se dá de forma relacional 

mediatizados pela a realidade na qual os sujeitos estão inseridos. “Ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 1987, p. 39).  

As relações humanas com o mundo são múltiplas e em cada especificidade 

dessas relações há um desafio, uma situação-limite, uma problemática para a qual não existe 

uma solução padrão para todas. Segundo Paulo Freire, 

 

No jogo constante de suas respostas, altera-se no próprio ato de responder. 

Organiza-se. Escolhe a melhor resposta. Testa-se. Age. Faz tudo isso com 

a certeza de quem usa uma ferramenta, com uma consciência de quem 

está diante de algo que o desafia. Nas relações que o homem estabelece 

com o mundo há, por isso mesmo, uma pluralidade na própria 

singularidade. (FREIRE, 1989, p. 40). 

 

Mediante as situações-limites da vida dadas nas relações humanas específicas 

de cada realidade, o ser humano adquire saberes: saberes da experiência que nos 

possibilitam transformar a realidade, não apenas nos adaptar a ela. Segundo Pereira (2017), 

é o que o Paulo Freire, inspirado na obra - Os lusíadas - de Camões, chama de “saberes de 

experiência feito”. No poema, canto IV e V48, o personagem (velho do restelho) ressalta 

que possuía apenas conhecimentos que adquiriu com a experiência, com a vida em 

                                                           
48 Disponível em: https://oslusiadas.org/i/ . Acessado em 11/10/2020. 

https://oslusiadas.org/i/
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detrimento dos conhecimentos ilustrados, técnicos. Ele instiga os navegadores contra o 

ufanismo das navegações ibéricas: 

 

Mas um velho d'aspeito venerando,  

Que ficava nas praias, entre a gente,  

Postos em nós os olhos, meneando  

Três vezes a cabeça, descontente,  

A voz pesada um pouco alevantando,  

Que nós no mar ouvimos claramente,  

C'um saber só de experiências feito, 

Tais palavras tirou do experto peito:  

— Ó glória de mandar! Ó vã cobiça  

Desta vaidade, a quem chamamos Fama!  

Ó fraudulento gosto, que se atiça  

C'uma aura popular, que honra se chama!  

Que castigo tamanho e que justiça  

Fazes no peito vão que muito te ama! 

 

As aprendizagens advindas das relações humanas e dos desafios que a realidade 

nos apresentam no cotidiano tendem a se tornarem cada vez mais significativas com o 

decorrer do tempo. As soluções das dificuldades da vida nos levam a adquirir experiência, 

conhecimentos, saberes. Para Paulo Freire, aprendemos também com as experiências da 

vida que se passam no fluxo do tempo, nas relações humanas mediatizadas na nossa 

realidade. Se observarmos, há títulos de obras de Freire que denotam isso: “Essa escola 

chamada vida” (FREIRE; BETTO, 1986); “Aprendendo com a própria história” (FREIRE; 

GUIMARÃES, 2013) etc. Na obra - Pedagogia da Esperança: um reencontro com a 

pedagogia do oprimido (1992), diferente da Pedagogia do Oprimido – a qual se trata de uma 

obra mais densa no sentido teórico, o autor apresenta relatos de sua vida ao mesmo tempo 

que reflete teoricamente sobre elas. Desse modo, traz suas experiências e mostra a relação 

de suas teorias sobre elas, mostrando a relação entre o conhecimento da vida e a teoria. 

Nessa obra o autor narra momentos de sua vida, como, por exemplo, a morte de seu pai e a 

dor advinda disto; ao refletir sobre sua experiência no Chile, revisita conceitos da Pedagogia 

do Oprimido que foram pontos de crítica. 

Numa comparação entre o ser humano e o animal, Freire (1987) afirma que nos 

diferenciamos deles quanto à relação com e no mundo. 

 

Se a vida do animal se dá em um suporte atemporal, plano, igual, a 

existência dos homens se dá no mundo que eles recriam e transformam 

incessantemente. Se, na vida do animal, o aqui não é mais que um 

“habitat” ao qual ele “contata”, na existência dos homens o aqui não é 
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somente um espaço físico, mas também um espaço histórico (FREIRE, 

1987, p. 51).  

 

Conforme o autor, o ser humano é um ser temporal, histórico, portanto, em 

formação se constituindo no fluxo do tempo e capaz de transformar sua realidade. O animal, 

por sua vez, “não consegue impregnar a transformação, que realiza no mundo, de uma 

significação que vá mais além de si mesmo” (FREIRE, 1987, p. 50). Ao animal não é 

possível a reflexão sobre sua prática, sua vida, sua experiência. Sua atividade é pré-

determinada por sua espécie. Assim, para Paulo Freire, o animal é um “ser fechado em si”, 

enquanto o ser humano é inconcluso por ser histórico e cultural – transformadores de nossa 

realidade. Freire (1989, p. 109) compreende “cultura como aquisição sistemática da 

experiência humana” e como produto do ser humano.  

 Para esse autor, somos seres inconclusos na busca do ser mais. Aprendemos 

com nossa própria história, com a reflexão sobre nossa vida, nosso passado. Nosso 

conhecimento não é concluso também, estamos sempre em processo libertação e na busca 

de ser mais, justamente, porque somos inconclusos. Para Freire (1987) o ser mais está 

diretamente relacionado à condição da existência humana, é ontológico a nós. Na convicção 

(ideologia) do grupo social opressor, que se manifesta na consciência hospedeira também, 

o sentido do ser mais é deturpado para ter mais. Na lógica capitalista, na qual tudo se 

transforma em mercadoria. 

 

Nesta ânsia irrefreada de posse, desenvolvem em si a convicção de que 

lhes é possível transformar tudo a seu poder de compra. Daí a sua 

concepção estritamente materialista da existência. O dinheiro é a medida 

de todas as coisas. E o lucro, seu objetivo principal. Por isto é que, para 

os opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, inclusive, do 

ter menos ou do nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, é ter e ter como 

classe que tem (FREIRE, 1987, p. 25). 

 

Isto significa que faz parte da condição humana um constante estar sendo. 

Somos feitos também do que fomos e do que seremos, portanto, estamos sendo. A luta 

contra a opressão, à qual Paulo Freire nos exorta, é no sentido de romper com a lógica 

capitalista que coisifica o ser e com a educação bancária, que é alinhada à primeira, que 

transforma os sujeitos em meros recipientes vazios. Assim, para Freire (1987), negar a 

experiência existencial humana e os saberes advindos desta, é negar a própria humanidade, 

é coisificar o ser, transformá-lo em ser menos, em recipientes (depósitos) de conteúdo. 

Para o autor, há a possibilidade de pensar o presente e repensar direções para o 

futuro a partir das experiências vividas, experiência passadas. Não que o passado determine 
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o futuro, pelo contrário, a reflexão das aprendizagens da experiência dadas no fluxo do 

tempo, podem nos orientar nas escolhas do presente. É como se a nossa própria história nos 

ensinasse, fosse mestra da vida porque o passado nos ensina lições, nos concede 

experiência: 

 

Lembrar, deste modo, é perfilar o tempo. É trazê-lo a suas 

responsabilidades humanas. Trata-se de assumir o tempo como medida 

humana, como História. Cada um dos passos dados modifica o futuro e, 

simultaneamente, re-explica o passado. É postura ante o presente 

(FREIRE, 2003, p. 13). 

 

Para esse autor a questão da experiência é indissociável da questão do tempo: 

“seria impensável um mundo onde a experiência humana se desse fora da continuidade, 

quer dizer, fora da História. A proclamada morte da ‘História’ implica a morte das mulheres 

e dos homens” (FREIRE, 2001a, p. 19). 

Em - Pedagogia da Esperança, Freire (1992) volta ao seu próprio passado num 

momento de reflexão para entender uma angústia do seu próprio presente. No livro, o autor 

narra que ao escurecer do céu com sinais de chuva, a chuva em si, a lama e ao barro de 

massapê etc provocavam nele um incômodo. Sobre isso, ele afirma: Me faltava agora, para 

ganhar a claridade necessária sobre a experiência de minha dor, descobrir a trama remota 

em que esses elementos adquiriram ou foram adquirindo o poder de deflagrar o meu mal-

estar” (FREIRE, 1992, p. 15).  O autor descobre a razão dessa trama ao voltar para Jaboatão, 

em Recife, cidade na qual vivera a perda do pai. Ele conta como a cidade era chuvosa e que, 

num dia chuvoso, recebera a notícia do falecimento de seu pai.  

 

Naquela tarde chuvosa, de verdura intensa, de céu chumbo, de chão 

molhado, eu descobri a trama de minha dor. Percebi sua razão de ser. Me 

conscientizei das várias relações entre os sinais e o núcleo central, mais 

fundo, escondido dentro de mim. Desvelei o problema pela apreensão 

clara e líícida de sua razão de ser. Fiz a "arqueologia”25 de minha dor. 

Desde então, nunca mais, a relação chuva, verde, lama ou barro pegajoso 

deflagrou em mim o mal-estar que me afligiu durante anos. Sepultei-o na 

tarde chuvosa em que revisitei Jaboatão (FREIRE, 1992, p. 16). 

 

Como mencionamos anteriormente, o ser humano se difere dos animais, pois 

consegue refletir, pensar sobre sua própria experiência e tomar consciência de sua realidade. 

No caso, Freire (1992) trouxe à consciência a razão de sua angústia desencadeada por 

situações temporais semelhantes à da morte de seu pai. E, até mesmo a experiência de dor, 

trouxe-lhe aprendizagem. 
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Dessa forma, podemos entender que, para Freire a experiência: 1) está situada 

no tempo, porque o ser humano é um ser histórico; 2) traz aprendizagens significativas no 

exercício de uma reflexão por meio da práxis (relação entre teoria e prática); 3) ela é 

carregada de sentidos (significados para a pessoa que a viveu), não é isenta de sentimentos, 

portanto, inerente à condição existencial; 4) está situada também no campo do “senso 

comum”, porém, não se mantêm apenas nele – supera-o. O autor não entende que o 

conhecimento letrado, científico ou erudito se coloque no processo de aprendizagem, como 

ruptura dos saberes da experiência feito; mas como superação.  

Afinal, Paulo Freire não defende que os oprimidos não deveriam ter acesso à 

cultura hegemônica (da classe dominante), ao contrário, ele expõe que considerar a cultura 

do povo como não-cultura é justamente silenciar os oprimidos, impor-lhes a passividade no 

sentido de conformá-los com a realidade opressora. Isso porque, para Freire (1987, p. 34), 

uma das dimensões da educação bancária é a “cultura do silêncio”: a ideia de que aqueles 

que não possuem a cultura dos grupos sociais dominantes, não possuem cultura, portanto, 

devem calar-se. Esse “mito” serve à docialidade, passividade, dos oprimidos. “Quanto mais 

se lhes imponha passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a 

adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos recebidos” (FREIRE, 1987, p. 

34).  

 Ainda no livro - Pedagogia da Esperança, Freire (1992) narra um momento no 

Chile, num círculo de cultura, no qual ele instigava os participantes a se pronunciarem. 

Quando, enfim, um fala em nome do grupo, ele acaba por pedir desculpas porque quem era 

o detentor do conhecimento ali era o doutor (no caso, o próprio Paulo Freire). O intelectual 

brasileiro, na tentativa de mostrar que eles (camponeses em alfabetização) também eram 

possuidores de conhecimento e produtores de cultura, propôs um jogo. Neste jogo, Freire 

listou dez palavras (“conteúdo”) que ele sabia, como maiêutica, epistemologia etc. Os 

camponeses listaram outras dez palavras do seu cotidiano, do trabalho, como: curva de 

nível, calagem do solo, adubação verde.  

 

Pensem no que houve esta tarde aqui. Vocês começaram discutindo muito 

bem comigo. Em certo momento ficaram silenciosos e disseram que só eu 

poderia falar porque só eu sabia e vocês não. Fizemos um jogo sobre 

saberes e empatamos dez a dez. Eu sabia dez coisas que vocês não sabiam 

e vocês sabiam dez coisas que eu não sabia. Pensem sobre isto (FREIRE, 

1992, p. 25). 
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Por fim, o grupo chegou à conclusão de que Freire não conhecia nenhum dos 

dez temas que os trabalhadores rurais listaram (apesar de Freire ser doutor) e da mesma 

forma eles não conheciam os temas selecionados por Paulo Freire. Com isso, o professor 

deixou-lhes uma reflexão. Ele conta como isso se transformou também numa 

problematização sobre as razões pelas quais os camponeses não se tornaram doutores 

também, levando-os a refletir sobre a própria estrutura da sociedade capitalista que explora 

muitos para enriquecer a poucos. E, desse modo, pensar a estrutura capitalista baseada nas 

desigualdades a partir da realidade, da vivência, da experiência, de cada um daqueles 

trabalhadores em processo de alfabetização. Tudo isso de forma a dialogar, não de palestrar 

- num método tradicional de discursar, como ele mesmo define como “slonizador, vazio, 

intolerante” (FREIRE, 1992, p. 26). 

Portanto, o autor problematizou o próprio silêncio dos sujeitos que estavam ali, 

estimulou o diálogo e, por meio disso, chegaram a reflexões sobre o próprio sistema 

capitalista e a lógica da opressão a partir das realidades presentes naquele lugar. Este relato 

de Paulo Freire na Pedagogia da Esperança mostra como ele defendia a premissa de que a 

classe trabalhadora é sim produtora de cultura, a dialogicidade e os saberes da experiência 

feito como pontapé inicial para o diálogo.  

Há, ainda, uma narrativa relacionada aos círculos de cultura que ocorreram em 

Angicos-RN, no Brasil. No período (década de 1960), Angicos era considerada o maior 

produtor de couro, porém poucos naquela cidade usavam sapatos. Tendo isso em vista, a 

palavra geradora usada para alfabetizar no círculo de cultura era SAPATO. Esta palavra era 

projetada ao lado da imagem de um sapateiro exercendo seu ofício. Uma das questões que 

foram trabalhadas sobre esta palavra geradora foi justamente a importância do sapateiro e 

“o reconhecimento do sapato objeto de cultura” (BEISIEGEL, 2010, p. 57).  

Segundo Beisiegel, foi registrado num dos diários de campo dos coordenadores 

dos círculos o momento em que um dos estudantes afirma o seguinte:                            “Eu 

sou capaz de dar mais valor ao trabalho do sapateiro do que ao trabalho do doutor (que faz 

livros). Se o doutor passar descalço, com o livro debaixo do braço, por cima de uma moita 

de espinhos, saberá porque [...]” (BEISIEGEL, 2010, p. 57). 

Nessa afirmação, o sujeito da alfabetização está consciente de que o 

conhecimento acerca da fabricação de um sapato, saberes da experiência feito, dos 

sapateiros também se configurava como cultura e, na ocasião específica, o produto desta 

seria mais necessária do que um livro.  
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Esses exemplos nos servem para mostrar a importância de uma educação que 

coloque os sujeitos da educação em posição ativa, que considere seus saberes prévios e sua 

realidade com o objetivo de conscientizar e transformar a realidade. Mas, como sistematizar 

uma proposta de educação que não desconsidere a realidade, os problemas e os saberes da 

experiência feito dos sujeitos e que atinja o objetivo de conscientizar e transformar? 

A proposta de Freire (1987) para uma educação humanista-libertadora é que se 

comece antes mesmo da escolha do conteúdo programático. Para o autor é necessário 

realizar uma investigação com o objetivo de compreender os problemas da realidade de 

cada comunidade que se pretende trabalhar, mas os sujeitos dessa pesquisa não são apenas 

os investigadores profissionais. Os membros da comunidade não devem ser vistos apenas 

como objetos de estudos, mas sim sujeitos ativos da pesquisa sobre sua própria realidade. 

 A partir disso, as palavras geradoras são escolhidas a partir de diálogos entre 

os pesquisadores profissionais e os sujeitos da comunidade com base na observação da 

comunidade atendida, para que façam parte do processo de alfabetização (ou temas 

geradores - na pós-alfabetização). “A investigação da temática envolve a investigação do 

próprio pensar do povo” (FREIRE, 1987, p. 57). Por isso, o autor sugere a participação 

efetiva dos sujeitos dessa determinada comunidade e de uma equipe multidisciplinar no 

processo da pesquisa e das discussões sobre os temas levantados. 

A dialogicidade se inicia, portanto, na escolha do conteúdo programático. Os 

temas geradores permeiam a questão da experiência dos sujeitos, porém não só. A 

constatação do tema gerador como algo concreto se chega por meio da experiência 

histórico-existencial dos sujeitos e pela reflexão crítica sobre as relações sujeito-mundo e 

as relações humanas que estão presentes nesse movimento. “Investigar o ‘tema gerador’ é 

investigar, repitamos, o pensar dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre 

a realidade, que é sua práxis” (FREIRE, 1987, p. 56). 

Dessa forma, não se trata apenas dar respostas às perguntas que não foram 

feitas, como reflete Rubem Alves em - A arte de produzir fome49, antes é descobrir qual a 

fome dos indivíduos, a necessidade que só pode ser dita por aqueles que sentem a fome. 

Está nas obras de Freire, uma crítica na forma como a educação tradicional se processa, 

uma vez que ao invés de estimular “problematização”, fornecem respostas a perguntas que 

sequer foram feitas. Por isso, investigar os problemas dessa realidade levantados pelos 

próprios sujeitos e sistematizá-los em forma de conteúdo programático e, assim, provocar 

                                                           
49 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u146.shtml. Acessado em 14/10/2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u146.shtml
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a conscientização por meio do pensamento crítico (não ingênuo)50 e desvelar a situação de 

opressão, o motivo de tanta “fome”. “A conscientização é o olhar mais crítico possível da 

realidade, que a “des-vela” para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e que 

ajudam a manter a realidade da estrutura dominante” (FREIRE, 1980, p. 28). 

Para Freire (1987) é primordial perceber os sujeitos da educação como ativos, 

como seres pensantes, e isso implica em considerar a experiência de vida deles, sua 

concepção de mundo, sua cultura, seu trabalho, seu meio, seu contexto-histórico-político, 

seus saberes adquiridos ao longo da vida. Saberes estes, por vezes, não institucionalizados, 

não sistematizados e subestimados na estrutura de opressão que supervaloriza a cultura e os 

saberes hegemônicos da classe dominante. Saberes que Freire conceitua como “saberes da 

experiência feito”.  

E um grande respeito, também, pelo saber “só de experiências feito”, 

como diz Camões, que é exatamente o saber do senso comum. Discordo 

dos pensadores que menosprezam o senso comum, como se o mundo 

tivesse partido da rigorosidade do conhecimento científico. De jeito 

nenhum! A rigorosidade chegou depois (FREIRE, 2001b, p. 232). 

 

Desta forma, a experiência histórico-existencial e os saberes adquiridos ao 

longo da vida são totalmente relevantes porque são significativos para os sujeitos da 

aprendizagem. Primeiro, porque trazer a cultura e os saberes formados pela experiência 

histórico-existencial do povo para o processo de aprendizagem significa dar o devido 

reconhecimento a eles e, portanto, permitir que os oprimidos se reconheçam como 

produtores de cultura e seres congnoscentes que de fato são. Isso também significa romper 

com os paradigmas da educação bancária, que menospreza as experiências, saberes e cultura 

dos oprimidos. Por isso, a investigação das temáticas e palavras geradoras deve ser um 

processo conjunto, dialógico e interdisciplinar. Em segundo lugar, porque é necessário 

saber onde o sujeito se encontra, seu aqui e agora, seu conhecimento adquirido até o 

presente e, partir disso (o que é diferente de apenas ficar nisso). Para Freire (1992), não é 

possível que aprendizagem seja significativa tendo como ponto de partida o conhecimento 

sistemático do educador (a), zerando, subestimando ou negando, os saberes de experiências 

feitos com os quais os estudantes chegam para o ambiente de aprendizagens. 

                                                           
50 Para o pensar ingênuo, o importante é a acomodação a este hoje normalizado. Para o critico, a transformação 

permanente da realidade, para a permanente humanização dos homens (...) Sem o pensar crítico não há 

comunicação e sem esta não há verdadeira educação. A que, operando a superação da contradição educador-

educandos, se instaura como situação gnosiológica, em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente sobre o 

objeto cognoscível que os mediatiza (FREIRE, 1987, p. 47). 
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Isso não significa “isolar-se” na experiência focalista ou no senso comum 

daquela realidade específica, na cultura e no senso-comum; também não significa que os 

oprimidos não devam ter acesso à cultural hegemônica e ao conhecimento erudito. O que 

se deve ter é o esforço de partir do universo temático dos oprimidos, sistematizar seus 

saberes de experiência da vida e dialogar com os saberes científicos. Sendo assim, é uma 

troca fecunda de saberes do povo com o erudito porque parte da experiência histórico-

existencial, da realidade concreta do sujeito para alcançar a consciência da totalidade, num 

movimento dialético: do particular com o todo, do saber popular com o científico. Pereira 

(2017) aponta que há uma concepção antropológica na concepção pedagógica de Paulo 

Freire. Segundo Pereira (2017, p. 114), na pedagogia de Paulo Freire “a educação é 

conscientização, superando e não rompendo com a experiência imediata. E a superação do 

conhecimento imediato é um movimento intelectual de tomada de ‘distância’ da realidade 

vivida”. 

É indispensável, para Freire, que a temática reflita uma situação existencial e 

esteja em interação na composição da totalidade. Por isso, a proposta freiriana é que o ponto 

de partida não seja apenas a realidade do sujeito, mas uma situação-limite, um problema 

dado naquela especificidade sócio-histórica. Esse tema-problema tem um potencial de ser 

analisado, discutido, dentro de âmbito social mais geral, que é importante para a 

conscientização crítica e o desvelamento da realidade. Por isso, a experiência dos oprimidos 

é essencial e a investigação da temática é condicionante para o trabalho da educação 

problematizadora. 

Para o educador-educando dialógico o conteúdo programático da educação não 

é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser depositado nos educandos; 

mas a revolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles elementos que 

este lhe entregou de forma desestruturada.  

Esses temas investigados e discutidos pelos investigadores e os sujeitos ativos 

do processo são sistematizados e codificados em representações imagéticas, por exemplo, 

como uma forma didática de uma situação histórico-existencial. Essas imagens e palavras 

geradoras serão expostas nos círculos de cultura para provocar discussão e, novamente, por 

meio da dialogicidade chegar-se a desvelamento da realidade e à consciência crítica. 

Em todos os documentos concernentes à campanha aos quais tivemos acesso, 

não encontramos nenhum que sugerisse que foram realizadas uma pesquisa, a priori, 

considerando o povo como sujeito ativo para levantar os temas e palavras-geradoras. Houve 

sim, um censo com objetivo de registrar a porcentagem correta de analfabetismo na 
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Nicarágua e das pessoas que se disponibilizariam a participar da campanha como 

alfabetizador.  

No entanto, o governo sandinista desenvolveu projetos de pesquisas atrelados 

ao programa da CNA, a exemplo da Brigada de Resgate Histórico, que trata-se justamente 

de investigar sobre as condições sócio-culturais, geográficas e históricas dos cidadãos 

nicaraguenses que viviam nas regiões mais remotas em relação à capital Manágua, por meio 

de entrevistas, registros em diário de campo e coleta de exemplares de flora etc, como já 

mencionado no capítulo anterior. Essa ação não foi realizada com o objetivo de levantar e 

elaborar as palavras e temas geradores para os materiais de alfabetização, haja vista que a 

Brigada de Resgate Histórico ocorreu já inserida e de forma concomitante com o trabalho 

do EPA – exército popular de alfabetização, na Cruzada Nacional de Educação. 

A educação libertadora requer a ação. Ela é práxis – reflexão e ação e vice-

versa, num movimento dialético. Não por acaso, Freire no quarto capítulo de Pedagogia do 

Oprimido, capítulo mais extenso de sua obra, reflete sobre uma revolução. Enquanto os 

temas dos capítulos de 1 a 3 do mesmo livro são de caráter pedagógicos-políticos, o quarto 

capítulo é político-pedagógico uma vez que defende uma ação cultural dialógica para 

consolidação de uma revolução cultural. 

Ao pensar a revolução, tendo em vista o quefazer, a práxis, Freire (1987, p. 70) 

afirma que “o esforço revolucionário de transformação radical destas estruturas não pode 

ter na liderança, homens do quefazer e, nas massas oprimidas, homens reduzidos ao puro 

fazer”. Considerar que apenas a liderança é capaz do quefazer e o povo ao puro ativismo é 

alienar a ignorância. Julgar que o povo não é capaz do quefazer e, assim, utilizá-lo como 

“massa de manobra” é deixar-se cair no mito da ideologia opressora. Esse tipo de ação que 

desconsidera o quefazer do povo e verticaliza o quefazer da liderança, que se torna 

superestimado é invasão cultural – é uma ação cultural antidialógica para Freire. 

Na invasão cultural tem-se a reprodução da opressão. Ela se fundamenta numa 

concepção unilateral da realidade (o ponto de vista da liderança, de quem está no poder, no 

comando), na percepção desta realidade como estanque, estática. Está na superposição de 

uma perspectiva de mundo da outra. Na “superioridade do invasor” e na “inferioridade” do 

invadido (FREIRE, 1987, p. 90). 

Por isso, para Freire, a revolução cultural se inicia na ação cultural dialógica e 

esta deve se prolongar por toda a revolução, no diálogo com o povo. Este deve ser 

concomitante e não a posteriori. “Na revolução cultural, finalmente, a revolução, 

desenvolvendo a prática do diálogo permanente entre liderança e povo, consolida a 
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participação deste, no poder” (FREIRE, 1987, p. 91). Apenas na ação cultural dialógica, a 

priori, e durante o processo revolucionário é que de fato a revolução se configura como tal, 

como alteração da estrutura de poder – o povo passa a ter participação efetiva. Quando não 

se perpetua a ação cultural dialógica, o poder revolucionário pode se institucionalizar, 

estratificar-se em burocracia e tornar-se contrário ao sentido da revolução, torna-se 

reacionário. O esforço de vigilância da liderança deve ser sempre contra o opressor 

arraigado em si.  

Estas considerações de Freire permitem, inclusive, pensar como o sandinismo 

(movimento de caráter popular ocorrido entre os anos de 1979 a 1990) converteu-se em um 

“orteguismo” (hiper-presidencialismo nos anos 2000), assunto este brevemente abordado 

na introdução, como uma análise da conjuntura atual deste país centro-americano. Assim, 

como nosso recorte temporal se restringe a 1980: o ano da alfabetização – entedendemos 

como um esforço de ação cultural para conscientização que lançou mão do sistema de Paulo 

Freire e, certamente, tratou-se de uma ação cultural dialógica, portanto, revolução cultural. 

A ação cultural envolve o esforço de conscientização da população. A ação 

cultural é uma forma de organização e sistematização de ações que incidem na estrutura 

social. Esta ação pode ser direcionada à manutenção do sistema ou de transformá-lo. Ela ou 

está a serviço da dominação ou da libertação dos oprimidos. Quando a ação é antidialógica, 

na qual não há diálogo – comunicação com povo – ela é invasão cultural. Dá-se pelo que 

Freire (1987, p. 102) chama de “sloganização”; isto é, um meio de reprodução dos mitos, 

da ideologia dominante. Esta, visa manipulação e não a conscientização. Ela é comunicado 

(depósito) e não comunicação (diálogo). 

Já na ação cultural dialógica há a comunicação com os grupos sociais 

oprimidos. Ela é organizada pelo próprio povo. Essa organização popular serve como 

testemunho de que a luta pela libertação é um desafio em comum. Este testemunho, na 

teoria dialógica da ação de Freire, possui um caráter pedagógico em direção à Revolução. 

Ele possibilita gerar uma consciência de classe e para isso é necessário conhecimento 

experiencial em torno da realidade.  

Não há, portanto, uma ação cultural padrão que deve ser tomada para alcançar 

este ou aquele objetivo, porque a ação cultural que objetiva alcançar uma unidade por meio 

da consciência de classes vai depender da experiência histórica e existencial que os 

indivíduos estejam tendo, nesta ou naquela estrutura. Por isso, em suas cartas à Guiné-

Bissau, Paulo Freire evidenciava que não procurava determinar como seria o projeto de 
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educação daquela nação, mas isso que deveria nascer do próprio povo, com a participação 

do povo.  

Sendo assim, as formas de ação cultural que visam à unidade por meio da 

consciência de classes têm o mesmo objetivo: “aclarar os oprimidos a situação objetiva em 

que estão que é mediatizadora entre eles e os opressores, visíveis ou não” (FREIRE, 1987, 

p. 106) e são sempre dialógicas porque “o caminho da revolução é o da abertura às massas 

populares, não o do fechamento a elas” (FREIRE, 1987, p. 77). O diálogo com o povo deve 

ser uma exigência da revolução. São também radicais (enraizada numa reflexão, numa 

teoria), mas não sectárias porque permitem o diálogo e a síntese que advém deste. É a ação 

cultural dialógica que consolida a “revolução cultural” entendia por Freire (1987, p. 90) 

como “o máximo de esforço de conscientização possível que deve desenvolver o poder 

revolucionário, com o qual atinja a todos, não importa qual seja a sua tarefa a cumprir”.  

 

3.4 O Encontro de dois mundos 

Como já mencionamos no capítulo anterior, a organização da Cruzada se deu 

em três grandes grupos de alfabetizadores: os alfabetizadores populares (AP), o exército 

popular de alfabetizadores (EPA) e as milícias obreiras de alfabetização (MOA). 

Com a finalidade de garantir a alfabetização das zonas rurais, contou-se com a 

participação maciça de jovens estudantes, os quais estiveram organizados no EPA, 

rememorando as tradições de luta do Exército Popular Sandinista (EPS). Este exército 

popular foi criado logo após a vitória da Revolução Sandinista de julho de 1979 e constituiu-

se como uma força de formação de uma ideologia pró-sandinista. Segundo Morais (2009) 

essa estrutura da campanha organizada em esquadras, brigadas, em que os alfabetizadores 

eram brigadistas com conotação militar, foi sugerida por Raul Ferrer e inspirada na 

Revolução Cubana. Essas terminologias militares no tocante à CNA corroboraram com as 

concepções e o contexto da revolução. A alfabetização do povo era, para os sandinistas, a 

continuação da revolução de guerrilha por outros meios.  

Os temas, as palavras e as letras escolhidas para comporem as lições eram 

evidentemente alinhadas a um programa de educação política. “A partir do material - El 

amanecer del Pueblo; Cuaderno de Educación Sandinista de Lectra-Escritura” (MED, 

1981, p. 375 – 500) identificamos que os temas e as palavras utilizadas para alfabetização 

tinham relação com a Revolução. Carlos Fonseca, Sandino, Reforma Agrária eram temas 

abordados nesse material que continha 23 temas escolhidos que deveriam ser trabalhados 
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nesses momentos de abertura ao diálogo. Esses temas eram relacionados “à recuperação da 

história, ao processo revolucionário, a pontos do Programa do Governo de Reconstrução 

Nacional como habitação e saúde, à integração nacional, a questões de política internacional 

e formas de organização popular” (SANTOS, 1990, p. 65). Temas pertinentes no sentido da 

contextualização (considerando a experiência histórica que os nicaraguenses estavam 

vivendo). 

Ao delimitar a investigação para o EPA – exército popular de alfabetizadores -

, chegamos a algumas considerações importantes. Foi possível contrapor como a FSLN no 

âmbito político organizou a CNA e como os brigadistas do EPA desenvolveram seu trabalho 

de alfabetização na prática. Isso, partindo da percepção (do olhar do presente para o 

passado, da memória) que os brigadistas têm, atualmente, do que aconteceu (por meio das 

entrevistas).  

Em entrevista, José Morales51, brigadista do Exército Popular de Alfabetização 

e chefe de esquadra na CNA, conta que tinha 20 anos de idade, em 1980 e era estudante de 

economia. O entrevistado afirma que o EPA era composto, majoritariamente, por jovens 

nicaraguenses52, por uma questão mesmo de segurança porque “nosotros conocíamos 

nuestro território a pesar que nuvos ahí, sabíamos a dónde ir”. Eram eles que iam até as 

zonas rurais e montanhosas (de mais difícil acesso) na Nicarágua. Assim, nos interessou 

investigar o movimento que se deu dos próprios nicaraguenses enquanto povo para com 

seus compatriotas.  

Os (e as) jovens brigadistas perceberam de imediato que estavam numa outra 

realidade, embora no mesmo território. Glenda Isabel registrou em seu diário essa 

percepção ao chegar a Waslala, numa região montanhosa:  

Me quedaba como mensa observando las montañas, es que realmente yo 

sólo estaba acostumbrada a la ciudad pero esto es más bello, me siento 

como si estuviera em otro país o en otro mundo, yo solo por libros había 

visto una montañas tan bellas como las de Zelaya (Diario n°3, 06-04-80 

apud MUSSET, 2005, p. 12). 

 

Maria Auxiliadora também registra em seu diário que “Era como si viviera en 

outro mundo, en un soño; pero incluída en una realidad, en la realidad de todo un Pueblo” 

(Diário n° 59, 14-08-08 apud MUSSET, 2005, p. 12). Apesar da contradição ser tão evidente 

entre os habitantes da zona urbana e rural, era objetivo da CNA operar essa fusão entre o 

                                                           
51 Entrevista realizada pelo pesquisador em 23/10/2018. 
52 Havia sim estrangeiros, sujeitos de outras nacionalidades, contudo, eram assessores técnicos, não 

brigadistas. 
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campo e a cidade para formar a nova pessoa para a nova Nicarágua. Por meio disso, 

conscientizar a juventudade nicaraguense acerca das desigualdades sociais provocas por 

décadas de opressão e exploração (CARDENAL, 1981). Os diários e as entrevitas dos 

brigadistas mostram não apenas o entusiasmo da juventude em se sacrificar pela causa da 

revolução e da construção de uma nova nação como também as dificuldades dos das jovens 

alfabetizadores, crescidos na cidade, para se adaptarem às tradições, costumes e modo de 

viver que antes ignoravam completamente. A aprendizagem não se deu apenas direcionada 

aos analfabetos como também aos brigadistas que tiveram que aprender a viver em outro 

mundo e dialogar com ele.  

Freire enfatizava a necessidade de valorização do lugar em que se vive. Sobre 

a campanha de alfabetização em Guiné-Bissau, como já mencionado acima, Freire (1978) 

defendeu a ideia de que o projeto de alfabetização deveria ser realizado em constante 

comunicação com os guineenses, pois eles deveriam ser sujeitos ativos de sua educação, na 

medida em que eles eram os melhores conhecedores de sua própria realidade. O autor 

defendeu inclusive que os alfabetizadores deveriam ser daquela nacionalidade. Por isso, 

consideramos importante refletir, principalmente, a atuação do EPA, que em sua maioria 

era composta por alfabetizadores nicaraguenses. Assim, consideramos que a originalidade 

de cada projeto de educação popular era premissa na concepção pedagógica de Freire, 

conforme pontuamos neste estudo anteriormente. 

Sobre os temas políticos do material utilizado pela CNA, Morales (2018) 

considerou durante a entrevista que era fundamental essa contextualização política. Sadino 

era uma das palavras presentes no caderno - Amanecer del Pueblo – e, por meio dos textos 

e palavras presentes no mesmo, realizava-se a discussão acerca do líder guerrilheiro, o qual 

havia sido visto como bandolero53 pela narrativa oficial do Somozismo. Os críticos, ou 

mesmo contrários à CNA, afirmavam que se tratava de doutrinação política. Morales expõe 

seu ponto de vista:  

Mira, por eso te hablo del contexto ¿no?, o sea, la historia de Sandino no 

la conocía mucha gente. Los libros incluso que se conocía, el más 

conocido, lo dirigió Sergio Ramírez que se llamaba Sandino. Luego 

vienen otros autores griegos socialistas por lo que se ponía el ejército 

loco. Pero, yo creo que esos libros recogen parte de historia de Sandino. 

Pero yo creo que nunca entendieron realmente el Sandino, porque (…) él 

lideró una guerra contra los Estados Unidos por muchos años. Se han 

habido (…) Vamos a suponer que se han habido elecciones en esa época, 

                                                           
53 Bandido  
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yo estoy seguro que Sandino no triunfa en esas elecciones. Porque eso 

significó derramamiento de sangre. 

Ellos no lo miraban así, lo que si querían que enseñáramos que Sandino 

era un bandolero y que su gesto no tenía ningún valor. No podíamos 

hacerlo. Entonces, se llevó la historia de ese momento (MORALES, 

2018). 

 

Ainda sobre o EPA, vale ressaltar que os brigadistas eram em sua maioria do 

meio urbano – como o caso dos dois entrevistados (Jennifer Zapata e José Morales). 

Jennifer, em 1980, tinha apenas 14 anos e José Morales, 20 anos. A maioria dos brigadistas 

do EPA eram jovens urbanos visto que o maior índice de alfabetização era nas cidades. 

Eram, portanto, jovens escolarizados que estavam, em alguma medida, acostumados com a 

cultura urbana e confortáveis em seus lares. Entretanto, se dispuseram e foram treinados 

para deixar o conforto do ambiente urbano e adentrar o meio rural, numa imersão de 5 a 6 

meses, ou como no caso de Morales, 1 ano. Não era meramente permanecer ali e dar aula. 

Eles tinham de conviver, morar, comer, trabalhar e se adaptar ao tempo e estilo de vida 

dessas famílias do campo. Conforme a concepção política adotada, deveriam aprender com 

a comunidade em que estavam atuando, com sua cultura. 

Segundo Santos (1990), muitos desses alfabetizadores, devido à sua tenra idade, 

eram incorporados pelas famílias camponesas como filhos. Jennifer Zapata54 mesmo alega 

que “mira la verdad que nosotros le llamamos a esa familia a mis padres adoptivos. 

Entonces mi padre adoptivo no me dejaba trabajar, porque era una niña. Ya, entonces él 

me llevaba como parte de sus hijos pequenos” (ZAPATA, 2018). 

Engajados com a Revolução, esses jovens se viram em um mundo alheio ao que 

estavam acostumados e seguros. Segundo Musset (2005), os brigadistas tinham de relatar 

por escrito suas experiências cotidianas de campo e deveriam, depois, reunir-se numa sessão 

coletiva e socializar suas experiências. A pesquisa e reflexão estavam sempre presentes na 

vida dos brigadistas da CNA, ponto importante para Paulo Freire. O próprio autor revela 

que não tendo formação em Pedagogia ou Licenciaturas, tornou-se educador num processo 

contínuo de crítica e reflexão sobre sua própria prática: “Eu fui me fazendo, na prática, um 

educador. E fui aprendendo, desde aquela época, a exercer uma prática de que não me 

afastei até hoje: a de pensar a prática” (FREIRE; BETTO, 1986, p. 9). Ato de reflexão que 

ele toma em suas considerações como essencial para um professor problematizador. 

                                                           
54 Entrevista realizada pelo pesquisador em 19/10/2018. 
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 Para além do papel de alfabetizar, os brigadistas de resgate histórico, aqueles 

jovens que cursavam ensino superior, em sua maioria, eram destinados a desenvolverem 

investigação por meio de entrevistas e coletas de materiais. Eles deviam registrar tudo o que 

encontrassem para que fosse arquivado como fontes para a História e que considerassem 

importante para um conhecimento mais profundo da Nicáragua. Entre os registros estavam: 

possíveis tesouros arqueológicos; representações da fauna e flora; a narrativa oral por parte 

dos cidadãos nicaraguenses a respeito da Revolução Sandinista; censos; relatórios sobre a 

situação ocupacional; canções típicas da região; informes sobre a localidade, etc.  

Freire (1987) considerava o processo de pesquisa sobre a realidade dos sujeitos 

da alfabetização algo vital, desde que: 1) os sujeitos da educação fossem ativos no processo 

de investigação; 2) o resultado da pesquisa fosse discutido em grupo com a comunidade à 

qual se destinava o programa de educação e com outros pesquisadores profissionais de 

forma interdisciplinar; 3) que a pesquisa fosse utilizada efetivamente no processo de 

alfabetização. Contudo, o objetivo das pesquisas da Brigada de Resgate Histórico eram 

outros. Estes eram sim importantes para um conhecimento mais abrangente da 

biodiversidade, das realidades sócio-culturais, do território nicaraguense e para preservação 

de uma memória da revolução sandinista.  

Nos diários dos brigadistas e também nas entrevistas realizadas, verificamos o 

entusiasmo de uma juventude muito disposta a se sacrificar por uma causa e enfrentar 

diversas dificuldades de adaptação com sociedades cujos costumes, tradições e estilo de 

vida costumavam ignorar por completo. Em um dos diários percebemos o quanto essa 

“mudança de mundo” era significativa: 

 

El contacto com la realidade, sentir muy cerca; y mas que todo fuera del 

ambiente cotidiano de tu casa de tu barrio; tiene un gran significado 

social y político; la separación de tus padres viene a moldearte como um 

nuevo hombre, te hace identificarte con las clases populares a las cual tal 

vez pertence; pero con la penetración, la transculturación te hace pensar 

no como nicaraguense sino como alguien extraño a tua realidad (Diário 

n° 39, 14-08-03 apud MUSSET, 2005, p. 11) 

 

A dificuldade dos brigadistas em se verem em um local bastante diferente do 

que o de costume é relatada também nas entrevistas: 

Me ubicaron en Matagalpa. En un lugar que se llama Las Nubes de 

Talpetate. Ya, es un lugar bien alejado (...). No había luz eléctrica en ese 
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lugar donde nosotros fuimos. La gente no conocía el azúcar  (ZAPATA, 

2018). 

[...] una experiencia, pasar de una vida donde lo tenías todo, a una 

geografía donde, donde los terrenos eran distintos, donde las culturas 

eran diferentes, donde la gente no tenía luz. Donde la gente produce y 

come lo que produce y algunos rubros para conseguir lo que no produce, 

por ejemplo, yo caí en un pequeño productor de café. Que tenía productor 

son cinco manzanas. Y él utilizaba ese café para vender y conseguir otros 

productos porque no podía tener (MORALES, 2018). 

Nuestro comportamiento era muy diferente. El comportamiento de ellos 

era levantarse a las cuatro de la mañana para ir a hacer sus trabajos de 

milpa y trabajar hasta la una de la tarde. Para nosotros entender eso, 

teníamos que participar de las actividades productivas con ellos 

(MORALES, 2018). 

Os entrevistados relataram uma experiência na qual não tinham eletricidade, e, 

ainda, não conheciam a geografia, comportamento e culturas da comunidade que seria 

atendida. Fora as dificuldades sanitárias referentes às enfermidades que, às vezes, os 

próprios brigadistas desconheciam. 

Porque por ejemplo a nosotros nos atacó una enfermedad que se llamaba 

lepra de montaña. Es muy común. ¿Qué lo provoca? No tenemos la más 

mínima idea. Estábamos expuestos a un sin número de cosas que no 

conocíamos (MORALES, 2018).  

 

Assim, acentuadas essas diferenças geográficas, culturais, comportamentais, 

percebemos que, por mais que se tratasse de um mesmo território (a Nicarágua), os 

brigadistas se enxergavam em outro mundo, numa outra realidade. Diferente do processo 

de educação escolar no qual o sujeito do campo “deixa” sua cultura para se inserir na cultura 

escolar, nesta campanha o que se observava era o oposto. Destarte, é importante refletir se, 

nesse caso, não seria um processo de valorização da cultura do camponês/a: esse/a sujeito/a 

que foi deixado de lado da cultura letrada, mais centrada na zona urbana. 

Outra diferença assinalada pelos brigadistas era a questão da idade: “Mis 

alumnos eran mucho mayores que yo, eran señores y señoras ya. En aquel tiempo, pues, yo 

he 14 años y ellos tenían señores entre 30, 35 años. Y les daban vergüenza” (ZAPATA, 

2018). Contudo, Jennifer Zapata relata que, assim como eles necessitavam de algum 

aprendizado que ela veio ajudar a construir, ela era leiga na vida no campo e aprendeu 

também com sua “família adotiva”, de modo que não era ela apenas a “maestra”:  

[...] aprendí a hacer tortilla. Porque en el campo se hacen las tortillas en 

casa. Aprendí a ordeñar vacas, que no sabía. Entonces, sí mi padre 

adoptivo a veces me llevaba de madrugada a las tres de la mañana para 

que yo aprendiera a ordeñar vacas y hacían cuajada. Y ellos lo vendía en 
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el pueblo estos alimentos. Ellos cultivaban su propio maíz, trigo. Ellos 

tenían tres o cuatro vacas que eran las que les surtían de los alimentos. Y 

sí, conviví con ellos todo ese período de marzo a agosto, que bajamos. Ya 

es de enfatizar, he convivido con ello. Y teníamos las mismas condiciones. 

Nosotros no los criadita. Teníamos las mismas condiciones que 

dormíamos en un cuarto donde dormían sus hijos, por decir algo, ¿no? Y 

nos trataban muy bien. Muy lindo, lindo, lindo [...] (ZAPATA, 2018). 

 

Por meio dos relatos, percebemos uma relação dialética. Da mesma forma como 

Jennifer Zapata narra que os alfabetizandos se sentiam envergonhados por terem uma 

brigadista tão jovem (já letrada), José Morales expõe que os camponeses também percebiam 

sua fragilidade naquele mundo muito distante do seu, até então: 

A veces los campesinos como se daban cuenta de eso, de nuestra 

fragilidad, jugaban con nosotros. La cuestión está que cuando pasó el 

tiempo, las piernas endurecieron, el carácter se endureció. Y entonces 

ellos comenzaron a ver mucho respeto en nosotros. Entonces ya no 

jugaban (MORALES, 2018). 

 

Ressaltamos que ambos pontuam a questão do respeito que se desenvolveu a 

medida da relação entre os “dois mundos: urbano e rural”, a priori, tão díspares, iam se 

integrando num constante diálogo cotidiano e nas aulas (que eram de duas horas diárias).  

Sem pretender tratar da questão metodológica da alfabetização propriamente 

dita, identificamos pontos fundamentais de semelhança entre a experiência dos brigadistas 

com a pedagogia humanista de Paulo Freire. 

A primeira diz respeito à questão de que a hierarquização entre professor 

(detentor do conhecimento) e o aluno (“sem luz”), é rompida pela tenra idade dos 

brigadistas e pela lógica que ambos estão aprendendo num processo que vai para além de 

uma reunião de alfabetização, mas para um modo de viver, ou mesmo, sobreviver. A 

aprendizagem, nesse caso, é um processo de ambos. Um aprende a ler e escrever; o outro, 

a viver num mundo alheio. Na educação bancária, segundo Freire (1987) há a alienação da 

ignorância, segundo a qual, esta encontra-se sempre no estudante. Nela, não há diálogo 

porque quem tem para ensinar é somente o professor. Nesse sentido, é importante 

reconhecer que o diálogo entre culturas é um fator importante e marcante na CNA. 

Freire (1987) defende uma ação cultural que se utilize sempre do diálogo com 

os oprimidos para consolidar uma revolução cultural de fato. Segundo o autor, as formas de 

ação cultural que visam a unidade por meio da consciência de classes têm o mesmo objetivo. 
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Percebemos, portanto, que com a cruzada há a abertura àqueles que foram excluídos, 

intencionalmente, do processo de alfabetização – os camponeses. 

O diálogo com o povo deve ser uma exigência da revolução. São também 

radicais (enraizada numa reflexão, numa teoria), mas não sectárias porque permitem o 

diálogo e a síntese que advém deste. É a ação cultural dialógica que consolida a “revolução 

cultural” entendia por Freire (1987) como esse maior esforço possível no sentido de 

conscientizar e transformar a realidade que oprime os trabalhadores.  

Na teoria da ação cultural dialógica há: colaboração ao invés da conquista; 

união, no lugar da divisão; organização, ao invés de manipulação; e, por fim, uma síntese 

cultural, no lugar de invasão.  

Nos diários e entrevistas, verificamos o entusiasmo e a vontade de lutar, apesar 

dos sacrifícios, pelos ideais nos quais acreditavam e pela superação do analfabetismo. Como 

já apontado no capítulo anterior, a maioria dos nicaraguenses estavam, de alguma forma, 

engajados com a campanha..  

Além disso, pelo que foi relatado pelos entrevistados, notamos que havia uma 

flexibilidade em relação ao conteúdo trabalhado, uma vez que buscavam discutir sobre 

temáticas pertinentes à realidade dos sujeitos. Ao interrogar Jennifer Zapata sobre as 

temáticas que eram trabalhadas nas reuniões, ela relata uma situação em que trabalhou 

hábitos de higiene, a questão da menstruação com as mulheres, algo fora da “cartilha” ou 

dos temas selecionados no caderno - Amanecer del Pueblo: 

 

Las muchachas también, que ellas pensaban que cuando andaba con su 

menstruación era algo feo, era algo que estaban enfermas. Entonces 

nosotros también les daba charla de que no, que era algo normal, pues 

de la mujer, ¿sí?, y cosas así, eso se daba en la convivencia. Porque 

nosotros dábamos clase, por decir, algo en la mañana nos ajustábamos 

al horario de ellos. Si ellos decían que tenían tiempo de tres de la tarde a 

cinco, a esa hora nosotros les dábamos las clases, si decían de 8 a 9 pues 

era esa hora, ¿no? Pero eran tiempos de compartir con la comarca, la 

comunidad. Y ahí donde nosotros hablábamos: “esta mañana 

privadamente es algo a ver las charlas” (ZAPATA, 2018). 

 

José Morales também narrou situações em que temas de acordo com a 

especificidade da comunidade onde estava foram trazidos ao debate nas reuniões de 

alfabetização: “Por ejemplo, el equipo, herramienta diaria de trabajo del campesino, que 

es el machete - MA, CHE, TE” (MORALES, 2018). A palavra machete, por ser algo do 

cotidiano do trabalhador rural, foi usada por José Morales para alfabetizar. 
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A premissa de Freire não era a de apenas partir da realidade dos sujeitos (isto, 

sem dúvidas, era vital), mas também necessário que partisse de uma situação-limite desta 

realidade, um problema cotidiano codificado e que, por meio do diálogo (a partir da palavra-

geradora) seria decodificado e transformado em conhecimento, em leitura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Defendemos a ideia de que a CNA foi iniciada como a continuação da guerra 

de guerrilha dos sandinistas. Os discursos presentes nas propagandas da Frente, o modo 

como a campanha de alfabetização se organizou e o próprio relato dos brigadistas nos 

diários e nas entrevistas corroboram com essa ideia. Assim, os objetivos da CNA estavam 

inseridos no projeto da FSLN de reconstruir a nação que fora destroçada pelo imperialismo 

estadunidense, somozismo e pelo terremoto de 1972. Por isso, no capítulo I desta pesquisa, 

contexualizamos a CNA com a Revolução Sandinista e identificamos os objetivos e o 

projeto de educação política adotado em 1980: o ano da alfabetização. E, desse modo, 

percebemos que a CNA foi, antes de tudo, um projeto de Revolução Cultural. 

Ao considerar os objetivos da CNA apontados por Cardenal (1981), 

coordenador da CNA, vimos que eles eram ousados para o curto intervalo de tempo que foi 

a campanha. Os objetivos eram: erradicar o analfabetismo; conscientizar a população 

nicaraguense; consolidar e continuar o projeto de alfabetização; fortalecer as organizações 

populares; conscientizar a juventudade nicaraguense; formar uma nacionalidade e superar 

as dicotomias entre cidade e campo, zona atlântica e pacífica; promover uma educação 

sanitária – referente à saúde; e construir os subprodutos da Cruzada. Apesar disso, como 

vimos ao cabo do capítulo II, podemos afirmar que em certa medida, esses objetivos foram 

alcançados. Contudo, não se consolidaram para a posteridade. Segundo Tunnermann 

(2016), o índice que analfabetismo que no ano de 1980 chegou a 13%, atualmente está em 

25%. Com a derrocada da Revolução na década de 1990, a demanda neoliberal do governo 

de Chamorro causou um desmonte das políticas empreendidas pelos sandinistas. Mas, o 

fato é que o índice não voltou mais a alcançar a metade da população. 

 Como visto no capítulo II, as organizações populares levaram os sandinistas ao 

triunfo de 1979 (movimento de guerrilha popular). Assim, a Juventude 19 de julho, a 

Associação de Mulheres Nicaraguenses “Luiza Amanda Espinoza” (AMNLAE), 

Associação Nacional de Educadores da Nicarágua, Juventude Patriótica Nicaraguense 

(JPN), Associação dos Trabalhadores do Campo, Comitê de Defesa Sandinista, são 

exemplos de organizações populares que se engajaram com a Cruzada Nacional de 

Alfabetização, contribuindo para alcançar um dos objetivos da campanha: fortalecer as 

organizações de massa (CARDENAL, 1981). Movimento este importante para Paulo 

Freire.  
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Segundo este autor, “enquanto, na teoria da ação antidialógica, a manipulação, 

que serve à conquista, se impõe como condição indispensável ao ato dominador, na teoria 

dialógica da ação, vamos encontrar, como que oposto antagônico, a organização das massas 

populares” (FREIRE, 1987, p. 102). Entretanto, nem sempre a realidade pode ser 

“encaixada” dentro de um modelo teórico. A realidade em si é mais complexa e a teoria 

parte da realidade e volta para a mesma na intenção de transformá-la, num movimento de 

práxis. Paulo Freire (1987) compreende e disserta sobre a práxis ou quefazer na Pedagogia 

do Oprimido. Embora o autor crie uma dicotomia entre a ação cultural dialógica e a 

antidialógica, elas são ideais. Freire, então, reflete sobre a ação cultural dialógica como um 

meio de consolidar uma revolução cultural – ao propor de fato uma revolução na educação 

em sua obra.  

No caso nicaraguense não é possível afirmar que a mobilização das massas se 

configurou plenamente em uma ação cultural dialógica. Há indícios que apontam para ação 

cultural dialógica e outros para a anti-dialogicidade. Na teoria, há diferenças evidentes entre 

a ação cultural dialógica e antidialógica. Isso porque, ao pensar a mobilização da nação 

acerca da Cruzada Nacional de Alfabetização, verificamos que há sim momentos em que 

essa mobilização por parte da liderança (a FSLN) era dialógica, pois partia das organizações 

populares, da demanda do povo, contava com apoio do povo. O que comprova é a 

mobilização popular e o interesse da juventudade em participar da revolução, embora não 

pegassem em armas, mas em lápis e cadernos – alfabetizando. Junto à juventude todo o 

contexto familiar que também estava envolvido no processo.  

Em contrapartida, há momentos de uso da manipulação (como, por exemplo, o 

sequestro mencionado no capítulo II para adquirem materiais para campanha) e o intensivo 

trabalho dos meios de comunicação no sentido de direcionar todos os esforços aos interesses 

da Revolução.  

Podemos também pensar na democracia no governo sandinista, na 

dialogicidade: a democracia no sentido mais estrito de participação de fato dos oprimidos 

na vida política. Bayardo Arce, secretário da Frente Sandinista, esclarece que no início da 

insurreição foi preciso o centralismo, mas que isso não refletia numa não democracia na 

medida em que a revolução foi uma ação do povo e para o povo. Fernando Cardenal (1984, 

p. 55) apresenta a ideia de que “a democracia não é ter eleições honestas, mas, sim, antes 

de tudo, que o povo participe conscientemente do Governo através de suas organizações de 

massas”. 
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Essa participação do povo na Revolução Sandinista e, especialmente, na 

Cruzada Nacional de Alfabetização que nos leva ao encontro de Paulo Freire, o qual 

defendia uma educação popular com engajamento dos oprimidos – pela classe trabalhadora. 

Ora, a de se considerar que o próprio Paulo Freire usou adjetivo ‘maravilhosa’ ao mencionar 

a campanha de alfabetização de 1980 na Nicarágua.  

As entrevistas que realizamos possibilitou-nos compreender a perspectiva 

desses sujeitos em relação ao trabalho desempenhado durante a CNA e, nas palavras deles, 

a campanha os fizeram uma nova pessoa – mais conscientes, mais humanos, mais críticos 

e politizados. Refletimos, portanto, que uma educação popular (engajada) carrega em si o 

poder de uma “faca de gumes” – traz aprendizagens a ambos os lados (do professor e do 

estudante) justamente porque rompe com a lógica de só um ali necessita aprender.  

Mediante os debates apresentados nesse estudo, consideramos que, embora a 

CNA não tenha realizado um trabalho de investigação dos temas e palavras geradoras de 

acordo com a especificidade e problemática de cada comunidade, o contexto da revolução 

já era por si só um tema-problema e foi amplamente trabalhado nas reuniões de 

alfabetização.  

Este tema (a revolução sandinista) possuía em si um potencial unificador de 

toda a nação que vivera juntos a ditadura Somozista; o abalo sísmico; a revolução; e até 

mesmo, a contrarrevolução55. Isso não significa afirmar que a pesquisa e os diálogos com 

os sujeitos da educação seriam desnecessários. Esse processo de pesquisa dos temas e 

debate é vital para o que Freire denomina de ação cultural dialógica para elaboração de um 

currículo que partisse da experiência dos oprimidos e não dos opressores. Contudo, o 

próprio Freire não intencionava que suas ideias se tornassem moldes, mas que 

impulsionassem uma educação humanista e em prol das classes oprimidas.  

Nesses termos, verificamos que sim, a CNA teve especificidades importantes 

nas considerações de Freire sobre a ação cultural dialógica e educação liberadora, 

sobretudo, o papel desempenhado pelo EPA; contudo, esta se configurou a seu próprio 

paradigma, à sua própria realidade, apesar das inspirações em Freire e Cuba, por exemplo. 

 

 

 

 

                                                           
55 Esta ainda que insipiente no ano da campanha de alfabetização. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1A – ENTREVISTA JENNIFER ZAPATA 
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Entrevista I – Brigadista Jennifer Zapata 
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PARTICIPANTES:  

Voz masculina: Tulio  

Voz Feminina: Jennifer  

  

DATA DA GRAVAÇÃO:  

19/10/2018  

  

TEMPO DE GRAVAÇÃO:  

24 minutos e 35 segundos  

  

MODALIDADE DE TRANSCRIÇÃO:  

Ipsis Litteris (na íntegra)  

  

LEGENDA:  

...: pausa ou interrupção  

(inint) [hh:mm:ss]: palavra ou trecho ininteligível  

(palavra) [hh:mm:ss]: incerteza da palavra transcrita / ouvida  

  

____________________________________________________________  

(INÍCIO)  

[00:00:02]  

Tulio: ¿Cuál es su nombre y su edad?  

Jennifer: Jennifer Zapata Arraia, 52 años.  

Tulio: ¿Nació aquí en Nicaragua?  

Jennifer: Yo nací en Managua, Nicaragua, el 15 de agosto de 1966.  

Tulio: ¿Me autoriza a utilizar esta grabación con fines académicos?  

Jennifer: Sí, claro. Es una experiencia muy bonita. Y sí, la autorizo.  

Tulio: ¿Cuántos años tenía cuando participó en la Cruzada?  

Jennifer: Tenía aproximadamente 14 años. Hice catorce años y en ese  

tiempo, pues, el ministro de Educación exigía que nos siguiera por él y todos los muchachos que 

desearan ir a la Cruzada Nacional. Yo estaba en segundo año de secundaria. En ese tiempo e incluso 

no estaba en Nicaragua. Fíjate. Yo estaba en Costa Rica. Sí, porque en ese tiempo fue el período de 

la revolución.  

Tulio: Sí.  

Jennifer: Para la caída de la dictadura de Somoza. Entonces, lógico, como  

una chavala de 12, 13 años, a mi mamá le dio temor que yo me metiera a la guerrilla y me mandó a 

Costa Rica. Me mandó a Costa Rica en 1978. El triunfo de la revolución se dio el 19 de julio de 

1979. Yo había estudiado en Costa Rica incluso. Pero en diciembre de 79 dejo a mi país ya con la 
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revolución. Y solo venía de vacaciones, a pasar las vacaciones de diciembre y me regresaba a Costa 

Rica. Buen, fui a visitar a mis compañeros de clase de Instituto Maestro Gabriel de Managua. Y ya 

estando con ellos, compartiendo. Pues, me andaba despidiendo porque ya era enero de 1980. Y ya 

me iba a Costa Rica seguir mis clases allá. Y me apoyé con ellos, porque a ellos ya se habían 

preparado para irse a la Cruzada Nacional. Y entonces: “¿qué eso de la Cruzada Nacional?” “Bueno, 

vamos a ir a enseñar a leer y a escribir a los campesinos, vamos a ir a las montañas y alguien empieza 

a explicar.” Hablo con mis profesores que yo conocía de cuando me fui. Y ahí me explicaron el 

proyecto. Mi mamá, era maestra, era profesora del Instituto del Maestro Gabriel.   

Tulio: Sí.  

Entonces sus compañeras de trabajo pues también me explicaron y le  

dijeron a mi mamá, ahí ella ni hizo hacer acusar, porque ella quería ir. Pero mi mamá no quería que 

yo perdiera mis clases en Costa Rica. Entonces fue algo bien difícil en ese momento de una decisión. 

Para ella un poco drástica. Porque al inicio era no, porque tenía que regresar y seguir con los 

estudios. Entonces digo no: “no puede ser con mis compañeros pa’…” y “yo no voy a tener esa 

experiencia”. Y, bueno, al final pues, lo logré y me fui a la Cruzada Nacional. Me ubicaron en 

Matagalpa. En un lugar que se llama Las Nubes de Talpetate. Ya, es un lugar bien alejado. En aquel 

tiempo, en aquel tiempo, ahora no. Ahora tiene carreteras y ya se puede ir en vehículo. En ese tiempo 

solo se podía ir en bestia, en caballo o en mula. No había luz eléctrica en ese lugar donde nosotros 

fuimos. La gente no conocía el azúcar. ¿Sabes lo que es el azúcar? Lo que se trata algún alimento 

para endulzar. No lo conocían. Endulzaba, a veces, con dulce, era un dulce nuestro que todavía se 

ocupa, pero ya muy poco. Generalmente ocupaban la sal para darle gusto a sus alimentos. Bueno y 

así fue, mis alumnos eran mucho mayores que yo, eran señores y señoras ya. En aquel tiempo, pues, 

yo he 14 años y ellos tenían señores entre 30, 35 años. Y les daban vergüenza.  

Tulio: Y ustedes, ¿vivían con ellos?  

Jennifer: Sí, claro, claro, todos los que fuimos a la cosecha nacional fuera  

de Managua vivíamos en la casa del campesino, ubicada ahí.  

Tulio: ¿Trabajaba con ellos?  

Jennifer: Sí, pues, mira la verdad que nosotros le llamamos a esa familia a  

mis padres adoptivos. Entonces mi padre adoptivo no me dejaba trabajar, porque era una niña. Ya, 

entonces él me llevaba como parte de sus hijos pequeños. Pero sí acarreaba agua del río a la casa 

porque se tenía que caminar aproximadamente dos kilómetros del río a la casa para tener agua. Ahí 

aprendí a echar tortillas. No sé si sabes lo que es tortillas. Es un alimento nuestro que aún se consume 

en Nicaragua mucho, mucho y le llamamos bastimento. Entonces las tortillas son elaboradas a base 

de maíz.  

Tulio: Yo desayuné tortillas. Yo comí tortillas.  
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Jennifer: ¿Ya comiste en Nicaragua?   

Tulio: Sí.  

Jennifer: Entonces, aprendí a hacer tortilla. Porque en el campo se hacen  

las tortillas en casa. Aprendí a ordeñar vacas, que no sabía. Entonces, sí mi padre adoptivo a veces 

me llevaba de madrugada a las tres de la mañana para que yo aprendiera a ordeñar vacas y hacían 

cuajada. Y ellos lo vendía en el pueblo estos alimentos. Ellos cultivaban su propio maíz, trigo. Ellos 

tenían tres o cuatro vacas que eran las que les surtían de los alimentos. Y sí, conviví con ellos todo 

ese período de marzo a agosto, que bajamos. Ya es de enfatizar, he convivido con ello. Y teníamos 

las mismas condiciones. Nosotros no los criadita. Teníamos las mismas condiciones que dormíamos 

en un cuarto donde dormían sus hijos, por decir algo, ¿no? Y nos trataban muy bien. Muy lindo, 

lindo, lindo...  

Tulio: Muy bien. ¿Cómo era el método utilizado para alfabetizar?  

Jennifer: Bueno, nos tiró unas cartillas. Ya, y utilizaban unos lápices  

parecidos a eso.  

 Tulio: Sí  

Jennifer: …a esto. Ya, esto e incluso era esta marca. Esta marca era de la  

que podía existir.  

 Tulio: La misma marca.  

 Jennifer: Pero la clase casi no se veían estos lápices. Entonces te puedo  

facilitar unos paquetes para verte y adecuarlo. Entonces nos facilitaban las cartillas para que 

nosotros estemos triplicando a algún campesino leer, y pizarras. Si no, no teníamos la pizarra que 

nos enviaban de Managua pues la dábamos en el lugar donde íbamos a alfabetizar que generalmente 

era en una casa que tuvieran unas condiciones más o menos o con alguna escuela si tenían escuela 

rural. Y entonces pintábamos de verde. Si no había pizarra, utilizaban pintura verde. Y entonces eso 

lo utilizaba como una pizarra. Como borrador cualquier paño se utilizaba borrador. ¿Y qué te digo? 

Al inicio fue bien difícil, porque los adultos se resistían un poco a aprender a leer. Pero yo creo que 

no era porque ellos no querían, sino que, porque tenían también vergüenza, imagino, ¿no? Incluso 

tuve la experiencia con uno de mis alumnos, que a él me costaba adelantes. Claro, le costaba de un 

montón, porque claro, estaba acostumbrado a la cosecha, a la tierra y esas cosas. Entonces él no 

había cómo agarrarlo a poder escribir. Entonces, él se ponía disgustado. Y decía no y, se levantaba 

y se iba. Entonces, nosotros nos tocaba después ir a su casa y decirle: "no, tiene que seguir porque 

va a aprender bien". En ese tiempo nosotros utilizábamos tiza. Se le llamaba tiza a los que 

ocupábamos en la pizarra. Y era media frágil. Entonces a ellos les dijera. Y les daba pena que las 

tizas se quebraban era una cosa, una cosa maravillosa pero impactante para nosotros también. 

Porque nosotros miraba normal no, la tiza la llevábamos y siquiera no les costaba mucho. Pero, 
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cuando ya ellos dominaban, dos o tres letras. Yo eso es lo que me recuerdo, ¿verdad?, que cuando 

ellos dominan dos o tres letras, digamos la "A", la “C” por decir algo, ellos sentían una alegría 

increíble. Una alegría pero que no tenía ni idea. Cuando ya lo dominaba. Ya cuando aprendía, pero 

ya te estoy hablando de dos o tres meses después, ¿verdad? aprendía el medio de poner su nombre 

que le llamaban garabatos. Y ahí se quedó el garabato. Entonces incluso hasta la actualidad, en enero 

de 2018, a veces nosotros decimos: “Pon el tu garabato”, o sea, poner tu firma. Buen, entonces 

cuando ellos aprendían a poner su nombre. Y para ellos era algo increíble. Porque nunca se lo 

imaginaban. Y a veces había comunidades donde yo conocí porque tenía amigos que eran 

profesionales y habían estudiado aquí en Managua y sus padres no sabían leer, ni escribir y 

aprendieron con la Cruzada Nacional de Alfabetización. Los alimentos también nosotros 

consumíamos lo que ellos consumían.  

Tulio: Sí. ¿Les enseñaban a leer y escribir palabras sobre la revolución, el trabajo del 

hombre de campo…?  

Jennifer: Sí, sí, bueno, empezábamos con reconocimiento de las letras ¿no? y con las 

vocales "A", la "E", la "I", la "O" y la "U". Para que empezaran a nominar y después la formación 

de palabras a través de sílabas. Pues se hacía sujeto a una cartilla. Como, por ejemplo, en ese tiempo 

Carlos Fonseca, ¿no?  

Entonces, Car - los. La "C" y la "A" – CA, la “C” y la “A” – CA, hasta que ellos lo dominaran. Ya, 

y después enseñarles hasta que ellos lo pudieran pronunciar y además escribir. Y sí, eran... eran 

cartillas con … con este … no es instrucción, sino que con temática de la revolución.  

Tulio: ¿Y con temática del trabajo del hombre de Campo?  

Jennifer: Sí, claro, el campo. Sí, el trabajo que ellos incluso ejercían en la  

cartilla, porque a medida que va pasando el periodo de enseñanza … ya, ellos tenían que aprender 

a leer un párrafo.   

Tulio: Sí.   

Jennifer: Ya no solo eran las palabras y las sílabas, también párrafo y el  

párrafo y ahí sí que se les incluían lo que eran sus tareas del campo. Las imágenes también de las 

cartillas la cambiaban. Y podría ser un hombre arando la tierra por decir algo, ¿no? y a una mujer 

que esté haciendo las cosas del hogar. Se diseña higiene también, higiene en el sentido de que este, 

bueno, nosotros fuimos acostumbrados al ambiente y ellos no tenía muchos hábitos de higiene, pues 

también influimos en eso…  

Tulio: Hábitos de higiene  

Jennifer: …y mucho, mucho, mucho. Las muchachas también, que ellas pensaban que 

cuando andaba con su menstruación era algo feo, era algo que estaban enfermas. Entonces nosotros 
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también les daba charla de que no, que era algo normal, pues de la mujer, ¿sí?, y cosas así, eso se 

daba en la convivencia. Porque nosotros dábamos clase, por decir, algo en la mañana nos 

ajustábamos al horario de ellos. Si ellos decían que tenían tiempo de tres de la tarde a cinco, a esa 

hora nosotros les dábamos las clases, si decían de 8 a 9 pues era esa hora, ¿no? Pero eran tiempos 

de compartir con la comarca, la comunidad. Y ahí donde nosotros hablábamos: “esta mañana 

privadamente es algo a ver las charlas.”  

Tulio: ¿Qué piensa de las críticas sobre el adoctrinamiento? Hubo críticas  

al respecto…  

Jennifer: Sí…  

Tulio: … ¿Crees que hubo adoctrinamiento o concientización? Y, ¿cuál es  

la diferencia para usted?  

Jennifer: Me la pusiste como difícil, pero, hoy no la trataba de hacerla. A ver. Si… lo 

que sucede es que nosotros, en Nicaragua, hemos tenido tantas situaciones adversas que influía 

mucho tu ideología, ¿no? Entonces si vos me decís de que se influía como adoctrinamiento; en aquel 

tiempo, me estoy refiriendo, ahora te lo estoy remontando a 1979, todo ese tiempo. Entonces en ese 

tiempo yo era una niña de 14 años. Nos enseñaron que eso es lo que íbamos a hacer e incluso yo 

recibí el taller de la manera más rápida, porque ya te dije anteriormente que estaba fuera del país, 

pero mi madre era maestra, pues no me costó nada, porque era mi camino rápido. Pero, cuando yo 

vengo de nuevo a Nicaragua, yo veo la revolución como un proyecto lindo.   

Tulio: Sí.  

Jennifer: Como un proyecto maravilloso.   

Tulio: Vale. Liberación.  

Jennifer: La liberación, correcto, pues yo no sabía mucho de la masacre  

de Somoza porque, por estar pequeña, ¿no?, pero sí, medio escuchaba. Pero no te podría dar el punto 

de vista que tal vez te podría dar un joven de 18 o 20 años que tuvo en la guerrilla por decir algo. 

Pero sí, me acuerdo yo de que, cuando yo ya me quedo en Nicaragua para mí la Revolución fue 

como el valor que tiene su primer novio. Mira, entonces la ilusión, que lo crees que todo es lindo, 

que todo es maravilloso. Entonces nosotros trabajamos … por ese proyecto. Que era un proyecto 

bonito, el proyecto de la revolución, un proyecto lindo en esto momento. Todo lo que ellos nos 

decían a nosotros en aquel tiempo era que lo que buen hacer el bien para el campesinado. Era para 

mejorar sus condiciones de vida, era para que ellos salieran de la pobreza, era para que ellos salieran 

del analfabetismo, era para que lo fueran a formar a una sociedad nueva, por eso se le llamaba el 

hombre nuevo. Entonces nosotros, es que, florecimos con todo este mecanismo de enseñanza. Y eso 

fue lo que reproducimos en su momento, ¿no?, y nos tocaba también hablar de los compañeros que 

habían caído, de los héroes y mártires, claro que se les hablaba también.  
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Tulio: ¿Sobre los mártires?  

Jennifer: Sí, sí, claro que sí…E incluso ellos conocían a veces más que  

nosotros.  

Tulio: ¿Conoció a algunos mártires?   

Jennifer: Yo que he sido conocida a algunos. No, no conocí a ninguno…  Tulio: ¿No 

conoció?  

 Jennifer: No. Pero te digo incluso ellos conocían más que nosotros. Sí, en  

muchas ocasiones, ellos conocían más la historia de lo que era, este, la caída de Somoza, eso, porque 

ellos vivieron. Y en ese tiempo, repito, yo era una niña. Entonces me decían: “no, es así, así y así” 

y yo me explicaba: “no, no”, por decirte algo no. “No, está todo mundo está al lado y de a poco ellos 

se vuelven y yo medio que impactaba. Yo les he dicho una tontería y cosas así. Entonces, ¿qué te 

digo por lo del adoctrinamiento? En su momento no fue adoctrinamiento, fue enseñanza. Si nos 

ponemos, nos regresamos de 79, 80 a 2018. Ahora yo madura, con otro pensamiento, yo diría que 

sí. Que, de una u otra manera, adoctrinamos. Sí, pero era la niña que se tenía en ese momento del 

país. ¿Ya?, y qué te digo… la gente toda estaba muy entusiasmada. La Cruzada Nacional de 

Alfabetización fue el primer proyecto, se podría decir de la revolución. ¿Ya?, fue el primer proyecto 

y el proyecto más lindo, el proyecto más lindo. También cayeron compañeros en ese tiempo y, 

bueno, yo me siento en lo personal muy satisfecha de haber participado e incluso después de tantos 

años uno se quedó visitando a mí. Ahora unos siete, ocho años que yo no voy a ese lugar, a visitar 

a mi familia porque yo quedé visitando e incluso me quedé con algo muy importante para mí, 

¿verdad? Una de las muchachas que en aquel tiempo tenía más o menos mi edad, tenía 16 años: 

Sandra, se decidió por venirse a estudiar de repente, conocer y se iba a llevar allá, a Managua y 

vivió en mi casa. Sí, después a ella le tocó vivir en mi casa y sacó en la Nacional de Comercio, sacó 

secretariado… ejecutivo y ahora trabaja para la empresa de energía. Porque de vez en cuando nos 

llamamos y nos chateamos, pero yo no he ido a ver a mis padres, ellos siguen vivos todavía, tienen 

como 80 y pico de años. Entonces sí, esa experiencia que uno de mis hermanos adoptivos vino a 

vivir a mi casa.  

Tulio: ¿Usted es cristiana?  

Jennifer: ¿cristiana?  

Tulio: ¿católica?  

Jennifer: Sí, soy católica.  

Tulio: ¿Hubo un llamamiento de la Iglesia en el periodo?  

Jennifer: No. ¿Quieres decir: “que la iglesia hizo el llamamiento en aquel  

entonces?” … quieres decir: “¿La iglesia hizo un llamado?”  
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Tulio: Sí.  

Jennifer: Por fin, a ver que no me recuerdo si la Iglesia hizo el llamado o  

no.  

Tulio: ¿Cuál era la nacionalidad de su maestro?  

Jennifer: nicaragüense.   

Tulio: ¿De aquí?  

Jennifer: Sí, sí, sí. Todos eran del Instituto Maestro Gabriel. Sí, es que,  

“¿cómo te digo?” La división fue, ejemplo: Maestro… Instituto Maestro Gabriel Instituto, lo que 

quedaba cerca ¿no? y Horizonte de Ramírez Goyena para ir …al lado de Matagalpa, nos tocó. 

Entonces, había células que se unían por un colegio.  

Tulio: ¿Puedes decir por qué el uso de términos militares, como:  

brigadistas y ejército nacional de alfabetización?  

Jennifer: No…  

Tulio: No…  

Jennifer: En aquel entonces yo no sabía…en aquel entonces…  

Tulio: ¿Eran brigadistas?  

Jennifer: Sí, ahora el término brigadista, bueno, para nosotros: “ustedes son 

brigadistas”, entonces nosotros nos acostumbramos al término brigadista, brigadista y claro, ahora 

con los conocimientos y todo ya sé que es un miembro que pertenece a una brigada o una 

comunidad…pero ahora que he aventurado, pero en aquel tiempo, no.  

Tulio: ¿Tiene alguna otra consideración?  

Tulio: Bueno… No había tanto temor, fíjate, en aquel año desde entonces  

ir a la montaña como hay ahora. Ahora yo, por ejemplo, yo tengo más temor. En lo personal yo no 

dejaría, por ejemplo, un niño de 14 años ir a las montañas.  

Tulio: Corajosa, ¿no? Usted se lo fue…  

 Jennifer: No, no, yo diría no, a pesar de lo fui. Sí…Es que, fíjate, que ha  

cambiado todo. Hay más peligro. No sé si la tecnología ha venido a hacer todos esos cambios. Yo 

siento que en aquel tiempo el campesino era como más sano, como más puro. Ahora, nosotros... Yo 

en muchas ocasiones he dicho algo que tal vez erróneo e incluso te lo he compartido a mis hijos, 

¿no? Y yo pienso que es algo personal, no es un pensamiento de los nicaragüenses no. Es por eso 

dije que es propio y se los he manifestado a mis hijos. Que nosotros, con la revolución y con estos 

proyectos que mejoraron bastante al campesinado, también los llevamos…no sé si podría decir, 

malos hábitos, porque ellos eran tan puros, eran unas personas tan simples. En sus mentes no…no 
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tenían maldad. Y a nosotros invadimos la ciudad con todos nuestros vicios y todas nuestras cosas. 

Pues de una otra manera también llegamos a perjudicarlos. Sí, yo pienso pues, porque: “qué sé yo?” 

No estoy a favor del maltrato de la mujer para nada, ¿no? Pero porque fuera la mujer en el campo 

tiene más libertad.   

Tulio: Sí.   

Jennifer: Ya tiene voz. Y eso es bueno, pero también: “¿Qué te digo? Hay como más 

separaciones, más abandono de hogar y no sé si eso habrá influido, porque después de la Cruzada 

Nacional logró mucha por nada de la revolución, como los cortes de café, los cortes de algodón. 

Entonces, también se tras abrirás al campo, de la ciudad al campo y eran tres meses. Tres o cuatro, 

noviembre, diciembre, enero, sí, de tres a cuatro meses, todos los años. Ahí participaba el que quería 

de los ministerios, trabajadores, ama de casa, el que quisiera participar. Igual fue en la cruzada.  

Tulio: Muy bien. Gracias.  

Jennifer: ok.  

[00:24:35]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 
 

Apêndice 1B – ENTEVISTA COM JOSÉ MORALES 

TRANSCRIÇÃO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Entrevista 2 – José Morales  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 de setembro de 2020  
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PARTICIPANTES:  

Voz masculina: Tulio e José Morales  

  

DATA DA GRAVAÇÃO:   

23/10/2018  

  

TEMPO DE GRAVAÇÃO:  

58 minutos e 40 segundos  

  

MODALIDADE DE TRANSCRIÇÃO:  

Ipsis Litteris (na íntegra)  

  

LEGENDA:  

...: pausa ou interrupção  

(inint) [hh:mm:ss]: palavra ou trecho ininteligível  

(palavra) [hh:mm:ss]: incerteza da palavra transcrita / ouvida  

  

____________________________________________________________  

(INÍCIO)   

[00:00:03]  

Tulio: Entonces… Mi nombre es Tulio Almeida de Ázara, apellido Almeida de Ázara. Yo 

soy un académico, alumno, de maestría en Historia en la Universidad Federal de Goiás, en la ciudad 

de Goiânia, Brasil. Mi trabajo se trata de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Elaboré algunas 

preguntas para iniciar la investigación oral. ¿Cierto? Entonces, ¿Cuál es su nombre?  

José Morales: José Morales. José. Morales, el apellido.  

Tulio: ¿Fecha de nacimiento?  

José Morales: 26 de julio de 1960.  

Tulio: ¿Nacionalidad?  

José Morales: nicaragüense.  

Tulio: ¿A qué te dedicas aquí, en la universidad Centroamericana?  

José Morales: Soy docente, de acerca de la economía y mi cargo es director de economía 

aplicada.  

Tulio: ¿Usted autoriza utilizar la grabación para fines académicos?  

José Morales: Sí.  

Tulio: ¿Prefiere que su nombre sea divulgado u omitido en la investigación?  

José Morales: Si lo necesita, úsalo. Si no, me da igual.  

Tulio: ¿Cuántos años tenía cuando participó de la cruzada?  

José Morales: Tenía... en 1970, 80…tenía 20 años.  

Tulio: ¿Cuál fue su trabajo en la Cruzada y cómo lo hizo?  
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José Morales: Yo era brigadista y tenía cargo a una escuadra de diez jóvenes. Entonces…yo 

además de alfabetizar, tenía cargo a los chavalos de mi misma edad.  

Tulio: ¿Lo qué pensaban sus padres sobre su participación en la cruzada?  

José Morales: Eso dependía, depende mucho del contexto, ¿no? Nosotros como en esa 

época, éramos bien jóvenes. De alguna otra manera nos implicamos en la guerra de liberación del 

país. Y teníamos bien claro las cosas que nosotros queríamos. Nuestro país tenía más o menos el 50 

por ciento de analfabetismo. Y eso hacía, que la gente utilizara la huella, si había un documento, la 

huella. Y fue una de las cosas que, a nosotros, hasta cierto punto ¿no?, pues, dentro de las tareas que 

nosotros nos planteamos precisamente el poder especial la gente. De eso yo tuve la suerte o la mala 

suerte, no lo sé, de pasar momentos bonitos, pero momentos muy difíciles en la historia de este país. 

Porque veníamos de una guerra, una guerra que duró muchísimos años. Y muy jóvenes, éramos muy 

jóvenes cuando quiero decir muy jóvenes, es que participamos de esta cosa muy jóvenes. Y sabíamos 

que teníamos dos caminos. Uno que te capturara y ya sabíamos que nos iban a acusar, porque lo que 

estábamos haciendo era indebido, era un delito. Cuando vos compitas complementarlo tenéis que 

tener bien claro que es un delito plasmado en la Constitución del país y entonces nos iban a acusar. 

Y segundo, pues, sabíamos que también podíamos perder la vida. Teníamos esos dos caminos y en 

esos dos caminos, uno en el contacto con la gente aprendió de las primeras necesidades. Entonces, 

¿qué significaba que los padres no se oponían? Primero porque era una cuestión noble…  

Tulio: Sí.  

José Morales: …Muy noble, y te daban el apoyo. A mí me tocó estar en la región central 

del país, no había carreteras, tan bonitas como hoy. Eran caminos, eran comunidades que tardaban 

más o menos 12 horas en llegar, en vehículo y después dos días a caminar, hasta la comunidad. Al 

fin y al cabo, de esa travesía, te hizo como resistente. Hay muchas vicisitudes que se te presentan en 

el camino. Es muy joven, y te enfrentabas, pues, a la naturaleza y te aparecía un animal y no sabías 

qué era. A veces los campesinos como se daban cuenta de eso, de nuestra fragilidad, jugaban con 

nosotros. La cuestión está que cuando pasó el tiempo, las piernas endurecieron, el carácter se 

endureció. Y entonces ellos comenzaron a ver mucho respeto en nosotros. Entonces ya no jugaban. 

Porque entonces, yo tenía una habilidad, pues, yo caminaba rápido. Y lo que necesitaba solamente 

era la resistencia en la montaña. Yo caminaba dos días, cada cinco días, porque teníamos lo que se 

llamaba, es que, como brigadista y como jefe, teníamos talleres cada semana. Teníamos que estar 

informando cómo iba el avance. Entonces yo tenía que venirme un viernes y llegar un sábado a la 

cabecera municipal, también se escuchaba mencionar, se llama Waslala. Waslala era el municipio 

donde yo estaba. Ese municipio era, es actualmente y siempre lo fue un puerto de montaña. Toda la 

gente, todas las comunidades llegaban allí a comprar. Entonces, claro, había comunidades que 

estaban a dos o tres días de camino. Las distancias en el norte son más cercanas. Las distancias en 
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el norte y los caminos son bien quebrados, no son tan lisos como el Pacífico. Con lo cual era… solo 

eso ya significa una experiencia, pasar de una vida donde lo tenías todo, a una geografía donde, 

donde los terrenos eran distintos, donde las culturas eran diferentes, donde la gente no tenía luz. 

Donde la gente produce y come lo que produce y algunos rubros para conseguir lo que no produce, 

por ejemplo, yo caí en un pequeño productor de café. Que tenía productor son cinco manzanas. Y 

él utilizaba ese café para vender y conseguir otros productos porque no podía tener. Además de 

producir maíz y frijol que es la base de nuestra dieta. Entonces eso fue lo que ocurrió época, teníamos 

bien claro estas cuestiones y eso nos hizo asumir la tarea como tal. Y sí, con mucha responsabilidad.  

Tulio: Entonces, ¿Utilizaban el trabajo de los campesinos como discusiones para las clases?  

José Morales: Así es… a nosotros se nos capacitó de la siguiente manera. Antes de ir a eso 

pasamos por unos talleres, que fueron más o menos de un mes. Claro, teníamos la base suficiente. 

Decir la base, de cómo enseñar, nosotros, en Nicaragua aprendimos bajo un método antiguo de la 

escuelita, les decíamos nosotros. Yo, por ejemplo, no pasé por kínder. Yo fui directamente a primer 

grado. Porque el sistema educativo estaba conformado por una cosa que se decía en la escuelita la 

enseño, la profesora del barrio, te preparaba para ir a primer grado. Estábamos hablando de una 

metodología muy distinta. La metodología Freire hasta cierto punto que fue la que se utilizó, era una 

metodología silábica: “BA, BE, BI, BO, BU”; “SA, SE, SI, SO, SU”; “MA, ME, MI, MO, MU.” 

Cuando tú usabas esas sílabas, juntaban sílabas y formaban palabras. Y las palabras que formaban 

trataba de utilizar, por ejemplo: "VACA". Entonces la sílaba “VA” y la “CA” – C - A. Y entonces 

qué hacíamos juntábamos la palabra para que el campesino, que tenía una vaca, lo entendiera más 

fácil. Maíz - MA-ÍZ. Entonces ahí se nos dificultaba un poquito porque el maíz tiene un diptongo, 

entonces ahí se nos dificultaba un poquito, pero café era más fácil - CA y FÉ. “FA, FE, FI, FO, FU.” 

Entonces tratábamos de utilizar aquellas palabritas que era la rutina diaria. Por ejemplo, el equipo, 

herramienta diaria de trabajo del campesino, que es el machete - MA, CHE, TE. MA - “CHA, CHE, 

CHI, CHO”, que solo no existe en inglés la che. MA y TE – “TA, TE, TI, TO, TU”. Entonces 

juntábamos palabras que utilizábamos en el contexto, pero había otro detalle… nosotros éramos 

niños de ciudad. Nuestro comportamiento era muy diferente. El comportamiento de ellos era 

levantarse a las cuatro de la mañana para ir a hacer sus trabajos de milpa y trabajar hasta la una de 

la tarde. Para nosotros entender eso, teníamos que participar de las actividades productivas con ellos.  

Tulio: Entonces, ¿ustedes participaban?  

José Morales: Exacto. Para poder comprender todo lo que les estoy explicando. ¿Qué iba a 

entender un muchacho de su edad de lo que era la producción de maíz? ¿Qué iba a entender un 

muchacho de su edad lo que era una producción de café? Entonces, para poder utilizarlo a ejemplo, 

nosotros participamos de sus actividades. Lógicamente ellos les daban un poquito de miedo. Porque 

uno, éramos de ciudad y nunca habíamos utilizado un machete. Entonces, y son muy filosos. Y ellos 
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recomendaron que nosotros no… no nos hiéranos y en una montaña, ¿cómo salía? Yo tuve que 

aprender, por el lugar en que estaba, algunas prácticas de primeros auxilios. Cuando llegó el 

supervisor mío, el médico, por así decirlo me dice: Yo necesito prepararte para primeros auxilios, 

porque si a ustedes le cae un árbol, si ustedes tienen una herida ustedes no llegan a tiempo al 

aguantarla, “¿por dónde empiezo al lado del camino?” Le decimos: “al lado bien duro”. Entonces, 

la primera práctica que yo hice fue en un hospital, en el hospital del municipio. Y el primero al 

principio era inyectar. Entonces nos explicaban ciertas cosas, cómo hacer un torniquete, cómo hacer 

ciertas cosas, pues, de primeros auxilios. Por la lejanía en que estábamos, otros no tenían ese 

problema porque estaban bastante cerca. Pero lo que estábamos muy alejados, sí, y nos enseñaban 

primeros auxilios. Eso quiere decir que no todos recibieron a esa práctica. Porque, además, como 

éramos universitarios, algunos estudiaron medicina. ¿Y qué significa? Yo tenía, por ejemplo, un 

muchacho que llevaba segundo año en Medicina. Y, lo primero que le decían a un médico es de la 

anatomía. Entonces él conocía muy bien la anatomía, la anatomía de los órganos y eso nos ayudaba 

bastante. Porque por ejemplo a nosotros nos atacó una enfermedad que se llamaba lepra de montaña. 

Es muy común. ¿Qué lo provoca?” No tenemos la más mínima idea. Estábamos expuestos a un sin 

número de cosas que no conocíamos, por ejemplo, a las vacas, se les insertan… los mismos animales 

del medio le insertan a un gusano. Nosotros estábamos expuestos que también nos picara esos 

animales que nos insertaran un gusano. Por ejemplo, yo recibí un tórsalo.  

Tulio: ¿qué es?  

José Morales: Un tórsalo es un gusano que te vomita la mosca, porque lo tomó de la vaca, 

una vaca enferma. Entonces nosotros estábamos expuestos a un sin número de enfermedades, 

entonces, ¿qué es lo que hacía la mosca? Al picar a la vaca se iba del huevo. Al picarnos a nosotros, 

el huevo infiltraba en nuestra carne. El tórsalo realmente te come la carne. Pero, tal vez porque 

nosotros no conocíamos ciertas cosas y el muchacho que andaba con nosotros sabía un poquito de 

Medicina. Entonces aplicas esto, aplicas esto, aplicas esto y así vamos viendo qué es lo que le hacía 

daño al gusano hasta que lo sacamos. La lepra no, la lepra necesita un medicamento muy 

especializado. Se llama Phualina, muy caro, demasiado caro. A nosotros se nos desbaratada el alma 

viendo a niños con lepra de montaña, pero ¿qué pasa? La dosis de Phualina es muy violenta para un 

niño. Se tenía que dividir en dos partes, o sea, ellos tenían que buscar otro niño porque la Phualina 

es una dosis para adulto. Para hacerla accesible a un niño tiene que ser la mitad y para que no se 

perdiera tenían que buscar a otro niño que tuviera con la misma enfermedad para que no se perdiera. 

Porque conseguimos ayuda con uno de nuestro, de nuestros asesores técnicos, fíjate, que hacía, 

hacía, hacía en la comunidad y llevábamos cosas que ellos no se… no se le facilitaba porque usaban 

cosas muy, muy rudimentarias, pues, casi salvaje, por ejemplo, para curar la lepra de montaña 

usaban ácido de batería. Eso era una salvajada. La lepra de montaña es una cosa rara porque te come 

la carne. Entonces los niños lo tenían aquí, otro lo tenían aquí, otros en la nariz, casi perdían la nariz. 
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Y claro, a todo eso nosotros nos enfrentamos. Luego vi otra cultura en esas zonas son más frescas 

que Managua. Nuestra cultura es el baño diario. La cultura de ellos no es el baño diario. Se 

limpiaban.  

Tulio: ¿Trabajó en qué región? ¿Estaba cerca de Atlántica?  

José Morales: Sí, en la zona Central, en Matagalpa y Jinotega.  

Tulio: ¿Cuánto tiempo vivió en esta región?  

José Morales: Mira. Eso, depende. Yo estuve un año. Aunque la cruzada fue de seis meses. 

Lo que sucede es que hay cosas que no se explican en los libros. Fueron seis meses donde entró 

todito el ejército de brigadista. Y ahí les enseñaba no a leer perfectamente, ellos, el gran éxito fue 

que conocían el abecedario y podían escribir su nombre y algunas palabras. Pero si los dejaban 

abandonados, ellos retrocedían. Entonces, inmediatamente después de finalizar la cruzada vino lo 

que se llamó un plan de sostenimiento, que duró otros seis meses. Hasta que apareció al siguiente, 

hay una cuestión que se llamó: Educación de adultos. Nadie habla de ese plan de sostenimiento, 

creen que la campaña de alfabetización masiva fue suficiente y no, eso es un proceso hasta llegar a 

la gente a tener un dominio. El hecho es que muchas de esas personas hoy en día, hoy en día, son 

ingenieros, son técnicos, son ingenieros agrícola etc., o sea, los resultados nadie ha evaluado eso. 

Pero, al menos las personas que nosotros alfabetizamos, muchos de ellos, fueron técnicos agrícolas. 

Ese es el objetivo, que ellos aprendieran otras técnicas, otras herramientas para producir. Entonces 

nadie habla… del plan de sostenimiento que se le tuvo que dar a esa gente. Ese ya fue un pequeño 

ejército por así decirlo, sencillamente para solidificar lo que habían hecho, porque si no, no tenía 

sentido. Se habla en la campaña de los seis meses iniciales. De una campaña muy intensiva, eran 

clases diario, dos horas diarias, dos horas diarias, dos horas diarias, dos horas diarias. Hay una crítica 

que se le hizo a las cartillas que nosotros teníamos. Porque decían que era muy política. Pero había 

que ver el contexto. Decir la historia de Sandino fue negada, en este país, por muchísimos años. ¿Y 

qué fue lo que hizo en ese entonces? Fue recuperar esa historia. Se pueden criticar todo lo que 

quieran. El hecho está que la gente que tiene su propia idea, su propia preferencia y con eso yo no 

me peleo con nadie.  

Tulio: Pero, ¿hubo críticas sobre el adoctrinamiento?  

José Morales: Exacto.  

Tulio: La prensa criticó esto. ¿Lo qué piensa?  

José Morales: Mira, por eso te hablo del contexto ¿no?, o sea, la historia de Sandino no la 

conocía mucha gente. Los libros incluso que se conocía, el más conocido, lo dirigió Sergio Ramírez 

que se llamaba Sandino. Luego vienen otros autores griegos socialistas por lo que se ponía el ejército 

loco. Pero, yo creo que esos libros recogen parte de historia de Sandino. Pero yo creo que nunca 

entendieron realmente el Sandino, porque… él lideró una guerra contra los Estados Unidos por 
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muchos años. Se han habido… Vamos a suponer que se han habido elecciones en esa época, yo 

estoy seguro que Sandino no triunfa en esas elecciones. Porque eso significó derramamiento de 

sangre. Esto se tenía que negociar. Y tenía bien claro una negociación. Una de dos o la negociación 

funcionaba, pero él sabía que podía morir en la sesión. Se violó segundo la negociación. Entonces, 

¿qué fue lo que hicieron las personas de entonces, de los 80, pues, cuando, cuando decidieron hacer 

la cruzada?  

Hombre, revelar la historia, la historia real de lo que había sido Sandino, no el bandolero que decía 

la historia de los libros que se enseñaba en esa época. Y, fuera por eso, fue duramente criticado. El 

adoctrinamiento de las gentes. Si eso hubiera sido así no estuviéramos aquí: conservadores y 

liberales. No estuviéramos aquí entre otras personas que tienen otro partido político, como el Partido 

Socialista. Si fuera así, pasó este gobierno hasta hoy, más de 10, 11 años. Y tenéis, pues, el último 

suceso que estos sobre blanco. Si fuera realmente un adoctrinamiento el sandinismo no hubiera 

perdido las elecciones de 1990. Yo pienso que hay un poco de, un poco como de oposición a ciertos 

movimientos nacionalistas que tratan de llevar a la gente, digo yo, la desigualdad era bien acentuada 

en esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trata de que hay que ser un poquito más equitativo 

con la riqueza. Y es lo que se trata hoy en día. Lo que pasa es que aquí no se entiende por algo se 

llama Plan Nacional de Desarrollo Humano, pero hablaremos de eso en otro momento. Por eso las 

críticas se hacían buenas o malas, porque criticar a los que quisieran estaban en su derecho. Ellos 

no lo miraban así, lo que si querían que enseñáramos que Sandino era un bandolero y que su gesto 

no tenía ningún valor. No podíamos hacerlo. Entonces, se llevó la historia de ese momento. Luego 

vino después del plan de sostenimiento, vino la educación de adultos y se ordenaron todas esas 

cartillas. Y luego del 90 para acá, hay algunos profesores que participaron y a sus profesores jóvenes 

que tengo acá. Había en secundaria, cuando llegaban al quinto año, los tenían que alfabetizar a dos 

personas. Pero era el bajo el sistema: “yo sí puedo”, que es el sistema cubano, el del televisor. Dicen 

que es mejor, yo realmente no lo conozco ni tampoco lo probé, pero aquí tengo un profesor que hizo 

ese sistema de sumisión, al fin, para bachillerarse era obligado, era obligado que vos alfabetizara a 

dos personas. Utilizaron otro método, no el método nuestro. Pero daba resultados, parece que el 

programa extendió, pero funcionara. Dicen que la persona aprende más rápido viendo que haciendo 

cosas y entonces usan ese método. Parece que le funcionaba porque los chavalos lograban 

Bachillerarse y tenían que llevar a las dos personas que habían alfabetizado. Entonces eran… el 

proceso que se continuó. Estaba ahí y a nadie le molestó, pues, tampoco lo criticaba. Pero, ahí estaba.  

Tulio: Hubo maestros de diferentes nacionalidades que vinieron a ayudar en la cruzada. ¿De 

qué nacionalidad era su maestro?  

José Morales: No, nosotros no tuvimos… Llegaron maestros de otros países, pero en nuestro 

contingente no había, por una cuestión de seguridad. Nosotros conocíamos nuestro territorio a pesar 

que éramos nuevos ahí, sabíamos a dónde ir. Entonces, a este tipo de maestros se le puso en periferias 
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municipales. Mira, pero nosotros no teníamos estos profesores extranjeros, teníamos profesores 

nacionales. Que eran… nosotros llamamos a esa gente: asesores técnicos. Ellos nos acompañaban, 

nos miraban dar la clase y nos corregían - que debíamos hacer y que no debíamos hacerlo. Si sé una 

cosa bonita ese sistema, no sé cómo aprendieron ustedes en Brasil, pero aquí hay un cuaderno 

famosísimo que se llama el cuaderno de doble raya. ¿No sé si lo conocen?  

Tulio: No, cuaderno…   

José Morales: …a este cuaderno a que le mostro es el cuaderno rayado, pero hay uno que 

tiene doble raya. Con una raya en medio. La cartilla tenía esa doble raya.   

Tulio: Sí, sí.  

José Morales: Y sí te puedo decir algo. La gente no escribía para mí. La gente del campo, la 

gente dibujaba la letra. Escribían mejor que nosotros. Eso sí, te lo puedo garantizar. Que se 

preocupaban tanto porque les quedara bien bonita. Ellos no nos miraban a los que escribíamos con 

mucha facilidad. Entonces nosotros les decíamos: “A como ustedes manejan el machete con mucha 

facilidad, pasara 10, 15 años escribiendo, nos ha dado esa facilidad.” “Ustedes han pasado el 

machete toda la vida les ha dado esa posibilidad.” Entonces nosotros decíamos: “un día, de tanto 

escribir, ustedes desarrollarán esa capacidad, pero como yo nunca voy a usar el machete, no voy a 

desarrollar nunca la habilidad que tienen ustedes.” Entonces, eso sí te lo garantizo, la letra, ellos no 

escribían para mí, ellos dibujaban la letra. Eran nombres preciosos los de Bolívar. Lástima que 

descuidaron en los Museos de la alfabetización, esos trazos, para que se dieran cuenta, que la gente 

cuando aprende y aprende bien, no escribe, dibuja.  

Tulio: ¿Se ha cerrado el Museo de la Cruzada Nacional de  

Alfabetización?  

José Morales: A partir del 90, a partir del 90, muchos de ellos fueron cerrados. La escalada, 

como le llaman ahora, la economía neoliberal no les interesaba. Creo que debe existir alguno, pero 

no te sabría decir, quizás en el Ministerio de Educación, en el MINED, te puedan decir cuál está 

activo. Debe de haber alguno, porque los van a recuperar. Pero, por ejemplo, donde yo estuve había 

un museo de alfabetización, eso necesita mantenimiento, sostenimiento, si no se lo da cerriendo. 

Estaban por ejemplo las primeras cartillas que ellos escribieron, habían fotos de la gente que había 

llegado, habían pizarras de las que nosotros usábamos que eran móviles, suenan, así como ésta, sino 

que eran un pedazo de cuero, pedazo de cuero negro con tiza. Entonces nosotros las enrollábamos y 

nos las enganchábamos y con eso nos íbamos.  

Tulio: Conseguí algunos documentos: fotos, cartas, caligrafía y escrituras que retratan lo 

que usted dijo, en el instituto de Historia de la UCA, pero no encontré ningún documento del 
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ministro, Carlos Tünnermann, hablando de la elección del método de Paulo Freire en la cruzada. 

Encontré un documento de 2007 hablando acerca de eso, pero todavía no logré encontrar de 1980.  

José Morales: Sí, eso era más una cuestión técnica. Ahí, no te podría decir yo, porque éramos 

brigadista y solamente nos vino el método. Pero yo te puedo decir, yo lo llegué a practicar el método. 

Y para mí es un buen método. Muy práctico, sencillísimo. Y, a decir, si uno me preguntara cómo 

aprendí yo y como le enseñé a esa gente no tiene nada que ver, nada que ver. A decir, yo aprendí a 

cancanear. Decíamos nosotros: “A, B, C, D, E, F.” Entonces, construía palabras con las letras. 

Entonces, cancaneabas. Ellos eran silábicos y cuando leían, no cancaneaban. Eran lentos, pero no 

cancaneaban. Cancanear es que: S – A: SA y P – O: PO, M – E: ME, S – A, ellos no aprendieron 

así, aprendieron ME – SA, de manera silábica, en las sílabas.  

Botella: BO – TE – LLA, eran lentos, pero ellos no este… no "tartajeaban" como nosotros. Si me 

preguntaras, si me hubiera gustado aprender con este sistema, pues siendo niño, bueno. Pero me 

imagino que esto evoluciona y ahí mejore, es que se puede ahora, pero yo te digo en el momento, 

en el momento fue sencillo, práctico y te lo digo, si en tu investigación pudieras encontrar una 

persona que fue alfabetizada y es profesional. Te puede contar la historia mejor que yo. Porque yo 

la viví de este lado y ellas la vivieron del otro lado. Como beneficiarios de ese proyecto.  

Tulio: ¿Conoces a alguien que yo pueda entrevistar?  

José Morales: Sí, pero está bien lejos. Estamos hablando que son, mira, son 12 horas, 8 horas 

hasta la comunidad y luego dos días de camino para adentro. No te puedo decir que… no te puedo 

llevar, pues… pero hay un libro, no sé si lo has leído, el de Gabriela Selser.  

Tulio: ¿Cómo se llama el libro?  

José Morales: No te puedo decir el nombre, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre, ella 

lo presentó aquí, en la UCA, pero sé la autora, Gabriela Selser. Tal vez se lo busque en la red…Ella 

es la hija de Gregorio Selser, él que escribió El pequeño ejército loco. Esa muchacha, Gabriela Selser 

estuvo…  

Tulio: El pequeño ejército loco… ¿se acuerda? Está en su trabajo, el trabajo sobre la 

revolución feminista.  

José Morales: No… ¿El pequeño ejército loco?  

Tulio: Sí, el libro que escribió sobre Sandino.   

José Morales: Sí, exacto…  

Tulio: …Está en su trabajo.  

José Morales: Esto me ha leído: El pequeño ejército loco es de Gregorio  
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Selser. Entonces, es muchacha es hija de Gregorio Selser. Ella creó el libro… no sé, tal vez me 

acuerdo como uno de los colegas, porque lo presentó aquí en la UCA y yo estaba en el municipio 

donde estaba ella. Lo único que estaba en una comunidad que se llamaba, que se llama Las Bayas 

Empastadas. Entonces ella escribió un libro precisamente de la remembranza de esa cruzada 

nacional de alfabetización. Y todas las historias que les contaban los campesinos más a las mujeres, 

pues.  

Tulio: Lo sabes por qué el uso de términos militares como: ¿brigadistas, ejercito, 

escuadras…?  

José Morales: Fíjate, que no lo mirábamos así. A pesar de que se nos decían brigadista. Lo 

que pasa es que tal vez obedeció a la forma en que se organizó. Estábamos casi en una estructura 

militar, pero no era militar. Se le llamaba brigada a más de 500 alfabetizadores. Pelotones a los de 

30 y escuadras a los de 10. Quizá la organización, pues, se llamaba Ejército Popular de 

Alfabetización - EPA. Entonces, nuestra estructura realmente parecía militar, pero no éramos 

militares. Nuestras armas eran los lápices y la cartilla. Entonces lo que creo yo, que teníamos era 

una estructura organizativa militar, eso de ese nombre, quizá habitábamos organizados por brigada. 

Todos nos llamaban brigadista. Y nos seguían siendo brigadista hasta el nivel de escuadra. Las 

escuadras eran de 10 chavalos. Varones o mujeres, pues, eran bien jóvenes. Y jóvenes, eran 

brigadista. El pelotón era de 30, brigadistas. Y la Gran Brigada, que era la que ocupaba el municipio, 

eran más de 500 personas.  

Y eso, pero no, fíjate, que se le dio eso, porque también se le conoció como Ejército Popular de 

Alfabetización. Quizás, obedeció más que toda la estructura organizativa que se utilizó, en una 

estructura más militar, pero que no éramos militares, ni tampoco las dirigían militares. El ministro 

de ese entonces era Carlos Tünnermann, pero quien estaba a cargo de la cruzada era el padre 

Cardenal, Fernando Cardenal, que lamentablemente no lo puede entrevistarlo porque él falleció. 

Pero Tünnermann, te ya debe saberlo, además que no me gustaría ni hablar de ello. Porque cuando 

estaba de ministro de Educación y presentaron la remembranza de la alfabetización, más bien él fue 

crítico. De esas cosas, pero no lo entendía. Participó de esto y luego criticarlo de lo que hiciste. Y 

bueno, más ahora en sus últimos años ha arreglado, se ha desviado enormemente de lo que era por 

esencia. Aquella transformación que se inició... Tomó su camino. Esto fue como Lenin. Empezaron 

mucho Vladimir Lenin, empezaron mucho y muchos se apartaron. Aquí yo la seguí, bajo tus propios 

principios o abandonáis esos principios y lucháis por alguna otra cosa. Él hasta ha sido candidato 

de un partido que se elige el Partido Conservador. Mandáis o pasáis de izquierda a la derecha, 

después de la derecha el centro y después fue a participar en una alianza, no, no, no…Esto no me 

encuadra en mi cabeza, esto solamente para mí son de los oportunistas, pues. Cuando caen como 

uno carpa, yo lo era y anda, anda. De esa alianza cívica que se llaman.  
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Tulio: ¿Cómo fue la experiencia?  

José Morales: Gratificante. Nos enseñó muchísimas cosas. Como te decía al inicio, era un 

muchacho de ciudad acostumbrado a las facilidades de la vida. Que tenías el grifo de agua ahí, y 

que te levantaba a la hora que quería. Que armaba un infanzón si te mandaban a la venta que estaba 

a media cuadra. Y conocer la realidad es que para comprar una libra de azúcar tenía que caminar un 

kilómetro. Que el baño era en la naturaleza, al aire libre. Y que los alimentos no eran tan diversos 

como los que nosotros estábamos acostumbrados.  Eran…eran alimentos sencillitos, pues, tortilla 

con cuajada, tortillas con frijoles. Difícilmente conocimos la carne por seis meses, difícilmente, o 

sea, nuestra dieta era muy sencilla, la gente nos decía vienen gordos. Nosotros nos quedaríamos 

inflamados, de tanto carbohidrato. Imagínate, frijolitos en la mañana, arroz y frijoles al mediodía, 

gallo pinto en la noche. ¿Conoces el gallo pinto?  

Tulio: Sí, comí en la mañana, en desayuno.  

José Morales: Esa es nuestra dieta. Si algún Nica no le poner gallo pinto, no ha comido. Es 

nuestra dieta sencillita. Pero, claro, ya nosotros teníamos otras cosas en la ciudad. Ellos no, pero nos 

acostumbramos a esa vida. A veces ellos para agradarnos nos llevaban…era un fiestón cuando ellos 

veían cuajada en la casa, porque ellos tenían leche, pero una vaca. Pero la leche no era para el adulto, 

sino que era para el niño. Aprendiste otra cosa, en el campo hay una jerarquía en la alimentación.  

Tulio: ¿Primero los mayores?   

José Morales: No, la jerarquía en alimentación era: primero come el trabajador, después 

comen niños y por último la mujer. Tiene una cosa, una cosa que no coincidíamos. Pero luego 

cuando lo miras, ya adulto, pero es así, era su realidad y esa jerarquía se mantiene. Porque la mujer 

se quedaba en la casa. De ahí que la mujer en el campo, digo yo, la mujer en el campo sufre. Sufre 

una barbaridad. Ese sufrimiento en mí, todo el que anda ahí, dicen ellos que nadie va en el campo 

porque nunca los veo. Verdad. Es que no se percatan de eso. Que hay una jerarquía en la 

alimentación. El trabajador, el hombre, porque se va al campo. Y ahí vienen los niños. Y por último 

la mujer. Entonces, “voy a guardar la comida para el hombre, porque es el que te reproducen los 

alimentos que necesita”. También eso no quiere decir que sea mantenido también cambia, cuando 

la mujer se ha comenzado a insertar en las actividades económicas. Por ejemplo, vender cuajada. 

Entonces, esa jerarquía se trunca y se convierten en otra cosa. Entonces, ya come el hombre, la mujer 

y los niños. Pero esa garantía en la fecha y todavía se mantiene. La prioridad es el hombre. La 

segunda prioridad, el niño y la tercera prioridad, la mujer. Bien, entonces la experiencia como te 

dice fue muy gratificante, porque aprendimos muchas cosas. Es decir, nos convertimos. Realmente 

creo yo. Nos convirtieron en personas, una de las cosas, creo que por eso estoy aquí. Eso significa 

la conversión. Yo recuerdo que a mí no me gustaba la docencia para nada. Que estaba siendo 

formada para otras cosas. ¿Cómo vine yo a parar a la UCA? Yo trabajaba en el Ministerio de 
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Comercio Interior, entonces era…estaba a cargo de proyectos más… significaba el balance de los 

rubros, para que los precios se mantuvieran estables. Y me invitaron a hacer una conferencia, era 

sobre hortaliza. Es que hacen un alboroto siempre que se comienzan a disparar los precios. Entonces 

el ministro que en ese entonces era Dionisio Marenco, no sé si lo había escuchado mencionar, era 

un comandante de los andinistas. Escribí un artículo. Sobre por qué crecían los precios de las 

hortalizas entre los meses de mayo y junio, es la época más seca, incluso no hay oferta. Entonces la 

tendencia normal al haber poca oferta es que el único ajuste que tenían es que se disparaban los 

precios, pero eso no era inflación, eso era normal. Entonces, llevé el análisis diez años antes, para 

ver ese comportamiento. Él lo leyó y no le dio importancia tampoco. Pero le cayó en una materia 

del periodista. En ese entonces yo estudiaba Economía, estaba en el segundo año y estaba así, era 

pasante. Entonces el señor que dirigía relaciones públicas me mandó a traer. “Bueno, ¿escribiste ese 

artículo?” “Sí.” “Necesito que lo alimentéis con estadísticas nuevas.”  

Tulio: ¿Cuándo?  

José Morales: Eso fue en mil novecientos… el artículo se lo escribí en 1985, en plena 

revolución. Y claro, ya empezaba la situación militar porque la situación militar empezó en el 84, 

con lo cual el servicio militar, en 1987. Entonces, antes de irme yo escribí ese artículo, entonces me 

mandó a llamar porque le cayeron los créditos encima. Y ellos decían que ese era un momento, un 

momento, que era coyuntural, porque había una escasez de oferta y lo que había que hacer era utilizar 

sistemas de riego para estabilizar la oferta y mantener los precios al productor. Apareció un 

programa que se llamó Programa de Alimentos. Ese programa de alimentos lo que hizo fue eso 

precisamente, estabilizar la oferta, para que el precio no se disparara. Justo lo que mantienen hasta 

el día de hoy, y entonces, chavalo, pues, tomé, tomé un rumbo. Estudié Economía. Luego que en la 

UCA solo tiene Administración.  

Tulio: Hubo mártires en la cruzada. ¿Conoció alguno?  

José Morales: Ah sí, ¿si murió alguien en la cruzada?  

Tulio: Sí, sí...  

José Morales: Mira, en la zona que nosotros estuvimos no. Sabíamos porque eran zonas tan 

alejadas. Pero sabíamos que había contrainteligencia militar. Porque ya andaban ciertas personas 

diciendo mentiras. Que nosotros éramos comunistas, que les estábamos lavando el cerebro, que nos 

iban… que les iban a quitar a los niños para convertirlo en cebo. Un montón de tonterías. Entonces 

apareció una consigna, recuerdo, una zona donde yo estaba que se llamaban MILPAS - Milicias 

Populares anti-sandinistas. Entonces, MILPAS - Milicias Populares antisandinista - esas consignas 

asustaron al Ejército porque, claro, éramos un montón de jóvenes. Y metieron a su 

contrainteligencia. Realmente habían personas que se editaban perdonar a esos grupos, pero en esa 

zona que nosotros estuvimos no murió a nadie. Ya se había puesto lo normal. Solo un poquito 

complicada fue la zona del occidente, pero en la parte norte. La que colinda con San Salvador, 
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Honduras. Creo que allí murió el primer brigadista que se llamaba este señor de Georgino Andrade. 

Fue el primer mártir que obtuvo la Cruzada. Luego otros fallecieron, pero por accidentes. Pero en la 

zona donde yo estaba no hubo ninguna vez que mataran a alguien, no. No fue la generalidad. 

Sabíamos que andaban allí, entonces nosotros caminábamos siempre juntos, en grupo, por cualquier 

cosa, pero no.  

Tulio: ¿Tiene más consideraciones que hacer?  

José Morales: No sé, pues, mira... había una consigna en esa época que se llamaba: Estamos 

construyendo el hombre nuevo. Más que construyendo, dijo yo, que nació el hombre nuevo hoy. 

Porque… fue como aprendimos nosotros. Aprendimos por la realidad que nos enfrentamos. Esa 

realidad nos hizo cambiar muchas de las cosas que nosotros teníamos a que me interesa, es decir, 

pensar cómo pensar esto que: “si yo estoy bien, todo el mundo está bien.” Hoy nos dimos cuenta de 

que yo pude estar bien, pero existen montones que lo están pasando fatal. Y eso te hace cambiar 

porque… yo lo he tratado de llevar aquí en la carrera, con los alumnos. Ustedes dicen que son pobres 

y yo les voy y les muestro a ustedes que ustedes no son una micra de pobres.  

Porqué dice el profesor: “Si yo soy pobre, vamos a conocer la pobreza.” Entonces, les llevo a una 

comunidad que está a 80 kilómetros de Managua, que se llama El Mojón. Ayer te lo decía Antonio, 

que el alcalde nos dijo cuándo logramos entrevistar, es que los tenemos olvidados. A menos de 80 

kilómetros con el tal de tener esa repuesta, es de ponerse a llorar. Y nos aliamos con este empresario 

y haciendo uso de esa cosita que se llama responsabilidad social, resolvemos muchas cosas de él. 

Entonces, me los llevé. Hice una cosa que es una cuestión que era una especialidad que yo tengo en 

cuentas macroeconómicas. Entonces, hice un censo que identificaba las principales actividades 

económicas de esa comarca, como una práctica, pero como me los llevaba, ellos miraban las grandes 

limitaciones. Entonces la reflexión de ellos era ésta: “yo pensé que era pobre”. Soy millonaria, la 

parte que te lo dijo:  

“Ustedes no son pobres. Si vos queréis la educación superior como yo la miro. Y a como lo entiendo 

es la distribución más injusta de la riqueza en un país tan pobre como el nuestro.” Entonces si no 

estamos pobres. Aquí están los que pueden vivir. Entonces la distribución sigue siendo injusta. 

¿Verdad? Es eso que yo pienso así, el producto de esa cruzada nacional. Igual yo pudiera dedicarme 

al trabajo de mi papá, feliz de la vida, sin importar a nadie y dedicarme a lo privado. Y quizás si no 

ha habido revolución tampoco, pues, yo estuviera aquí sentado, porque talvez hubiera sido de los 

marginados. Y fuera un técnico metido debajo de un camión, porque mi papá era mecánico. 

Entonces igual lugar estuviese en un taller reparando motos, o carros, o vehículos. Gracias a la 

revolución que ha dado la oportunidad se fueron aquellos viejos, que talvez sabían más que nosotros 

y nosotros ocupamos esos lugares. Pero ahora ya también ya hemos envejecido. Y si una cosa tengo 

yo, lo tengo bien claro que yo no voy a envejecer con la UCA. Ya me he envejecido lo suficiente. 

Entonces tengo profesores muy jóvenes. Me he criticado por esto. Sé que la economía la he puesto 
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en manos de jóvenes, tienen otras ideas y siguen su rota, que ¿por qué tienen que ser que Economía 

como yo la pienso? Si yo ya estoy de salida cuando hay jóvenes que les vamos a heredar un país 

destruido. Se hay que pensar aún ahorita cómo reconstruirlo. Independientemente de lo que haya 

pasado, o sea, estamos hablando que eran, que pasamos, fíjate bien, 50 años de guerra contra 

Somoza. 7 años de guerra contra las contras y la guerra contra las contras no fue nada fácil, esos 

destruyeron en tres años lo que Somoza destruyó en veinte. Porque fueron unos salvajes. Hoy 

construían un puente hoy y mañana te lo dinamitaban. Puerto Corinto donde están los tanques de 

almacenamiento de petróleo, de estas lanchas modernas en un año…en una hora te lo desbarataban, 

pasó y en sentida esos tanques, una semana parecían una antorcha. Si te metías mar adentro no 

podías ver, pasaba una semana para poder apagarlo, quedaron meses creo, pasaron claro, Managua, 

Chinandega está lejos, a 160 kilómetros, igual que no dábamos cuenta de eso, pero eso era una gran 

mala noticia, tampoco existía estos medios. Una cruzada con estos medios estuvieran la foto, 

millones de fotos. Una…un servicio militar con estos medios, para que la gente se dé cuenta lo que 

hacía en la contrarrevolución, cuando agarraron a un, decíamos nosotros que eran cachorro, un 

cachorro. El caso bien emblemático esta cuestión, pero digo yo: “soy producto de eso.” El cambio 

fue producto de ese cambio. Me hizo ver las cosas totalmente distintas. Creo que dije una cosa aquí 

con Antonio, esto va más allá de la ideología.   

Tulio: ¿Cómo?  

José Morales: Esto…Para mí, esta situación que se vive en el país y el mundo va más allá 

de la ideología. Esto no es una cuestión de izquierda o derecha. Va más allá. Yo pienso que, a veces, 

si una crítica y yo le puedo hacer a la izquierda, más de mi país, pero yo lo he visto reflejado en 

muchos otros lugares. Es que no han sabido crear los liderazgos para el futuro. No puede ser que, 

en una misma persona, sólo una persona, una persona piense y piense que quiere cambiar el país. 

Creo, yo no creo por eso en el continuismo. Es nefasto es, el continuismo ha demostrado una cosa, 

que termina en dictadura.   

Tulio: Sí.  

José Morales: José… Antonio dijo una frase bonita ayer:” Es que respirar por el poder.” Yo 

creo que el poder, todos podemos respirar por el poder, cuando todos respiramos por el poder, surgen 

liderazgos de todo tipo. Yo creo que a esos nuevos liderazgos hay que darle la oportunidad para 

cambiar el país.   

Tulio: Sí.   

José Morales: Entonces bueno te digo, sin hablar de la experiencia, pues, esa es lo que 

yo…es gratificante, puedo decir que me cambió como hombre. Hay compañeros que… si vos me 

preguntáis si soy sandinista… Hombre, mi familia viene de ahí. Dejad, porque creo que trata de 

confundir cosas o crear una opinión falsa. Es que nosotros no tenemos nada contra el sandinismo, 
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sino contra el orteguismo. Es que aquí no hay orteguismo. ¿Por qué dicen orteguismo? Solo porque 

usted está en el poder y la derecha, dicen ellos, de derecha. Si vos veis los números de las elecciones 

que se unan y le dan la posibilidad de salir. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que tienen? El 

sandinismo, alcanza, vamos a hablar, mirad las elecciones municipales. El sandinismo tuvo el 70 

por ciento. Es cierto, pero el nivel de abstencionismo fue alto. Cuando, bueno, cuando la gente vota. 

En cuestión de mínimo y es como máximo el 42 por ciento con todas sus alianzas. Que, sumando 

los votos de los partiditos, eso fragmentado, fácilmente se tienen el 50 y 52 por ciento. ¿Por qué no 

se unen? Pero eso ya lo decía Antonio ayer, que era necesario llegar hasta aquí. No, no era necesario. 

Dicen que esto fue emergente, no es cierto. ¿Qué protesta se va a mantener por tres meses? Que me 

lo digan, que yo como dirigente estudiantil y sé cómo se manejar el chachachá y cuántos podría 

aportar parar. Estar tantos días, es demasiado, porque se comienza a escasear el alimento, la 

protección de la gente, de dónde sacaron dinero. A los ilusos se los engañan, pero a mí no me van a 

engañar como lo han metido en eso. Pienso las cosas un poco distintas, pues, hay personas y respeto 

su posición, pues, sus preferencias. Se meten en un lugar, por conseguir algo. Eso no va conmigo. 

Mira dónde estoy, estoy en una universidad privada. Perfectamente puedo tener el gobierno 

sandinista, y ¿por qué no lo estoy? Nunca he creído, que es bueno estar dentro de los gobiernos 

cuando son de sus propias líneas. ¿Por qué? Porque perder el horizonte. Tenga beta. Prefiero ver 

cómo se ven las cosas de largo, para decir: “está equivocado.” A mí siempre me preguntan a veces, 

ahora menos, porque no digo lo que ellos quieren que les diga. porque no manejan, porque no 

estudiaron, porque no conocen de Economía, no conocen de muchas otras cosas. Si van, si van a 

hablarme de política, yo digo: “hombre, yo pasé por una escuela política.” Si van a hablarme del 

militar, si yo pasé por una escuela militar. Si van hablarme si yo manejo armas, sí, manejo armas. Y 

de destrucción masiva. Si yo quisiera hacer daño, algún daño, pero no está dentro de mí hacerlo. Y 

si un día mataste, mataste por defender tu vida, no porque vos querías. Además, si tuviste ahí, era la 

vida de él o la mía. Pero otra cosa era matar por gusto, porque lo agarraste los iba a matar, 

descuidando ese tipo, esa cosa, no va con nosotros o conmigo, para esa cosa no va conmigo. Por 

cuántos contra que yo lo peleé, porque los capturábamos y los querían matar. No los matan, 

indefenso… y me convertía como a la persona, es cierto habían hecho mucho daño, pero ¿vas a 

matar a una persona indefensa? Creo que no, que estuvieron aquí un arma con bamboleo, una 

bala…que sea mejor que viva. Pero al fin y al cabo era un nicaragüense. Y fíjate que, a esa persona, 

hoy en día, a algunos días me lo encontré. Y me dijo:  

“Yo lo conozco.” Pero, no me acuerdo.” “Así, así y así en tal lugar…” “Ah…cierto.” “Se lo 

agradezco.” ¿Por qué? Por qué no está dentro de uno matar a una persona. Ya en un combate es otra 

cosa. Pero, te digo, pues… no, no, no, no lo he trabajado en el Gobierno, teniendo la posibilidad de 

hacerlo, porque no me interesa, no, no, no soy una prebenda. Yo no me metí a esto por prebenda. 

Yo no me metí a esto porque me pagaran o porque me dieran un puesto. Hay mucha gente que se 
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mete en política para ganar un buen puesto y dicen que los salarios en los gobiernos son muy buenos. 

Yo quiero ganarme la vida con lo que he aprendido… y quizás se lo debo a todo esto. ¿Verdad? 

Esto es lo que me he formado en valores, cosas. ¿Qué son valores? Digo yo, son mis pilares. Eso es 

lo que te podría decir.   

Tulio: Gracias. Fue un placer tener esta conversación.  

José Morales: A usted.  

[00:58:40]  
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Anexo 1.b 
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