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RESUMO 

 

Esta tese tem como objetivo a investigação da trajetória literária de Ernesto Cardenal, 

bem como das consequências políticas de seu pensamento durante o período que 

antecedeu, e no qual se desenvolveu, a Revolução Sandinista, na Nicarágua. Ao longo 

de sua vida, Cardenal assumiu não apenas a faceta de poeta, que o consagrou 

mundialmente enquanto intelectual, mas também a de religioso e de revolucionário 

comprometido na luta contra a desigualdade social em seu país. Dessa forma, uniu 

valores éticos-cristãos à causa sandinista, tendo contribuído de forma decisiva no 

projeto de construção de uma cultura hegemônica cristã e revolucionária que, durante 

dez anos (desde o triunfo revolucionário em 1979, até as eleições que levaram ao poder 

a candidata de oposição, Violeta Chamorro, em 1989), conferiu legitimidade ao governo 

da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Cada traço de seu pensamento humano e 

literário, portanto, pode ser revelado em sua atuação enquanto formador de opinião no 

período em que fundou a comunidade contemplativa de Nossa Senhora de Solentiname 

e durante a Revolução, em sua atuação como Ministro da Cultura. Compreender as 

faces do Amor emanadas em sua vida e obra, portanto, revela-se de fundamental 

importância para uma análise concreta do processo de formação de uma pretensa 

hegemonia cultural revolucionária na Nicarágua, projeto elementar do governo da 

FSLN do qual Cardenal fez parte. 

 

Palavras-chave: Ernesto Cardenal, Trajetória Literária; Ativismo Político; Hegemonia 

Cultural Cristã e Revolucionária, Nicarágua Sandinista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                      ABSTRACT 

 

This thesis aims to research the literary trajectory of Ernesto Cardenal, as well as the 

political consequences of his thought during the period leading up to the Sandinista 

Revolution, during which this revolution was developed in Nicaragua. Throughout his 

life, Cardenal took on not only the role of a poet, whichbrought him worldwide fame as 

an intellectual, but also that of a religious man and a revolutionary committed to the 

fight against social inequality in his country. In this way, he united ethical-Christian 

values to the Sandinistacause and contributed decisively to the project of construction of 

a hegemonic Christian and revolutionary culture that, for ten years (from the triumph of 

therevolutionin 1979 until the elections that brought the oppositioncandidate, Violeta 

Chamorro,to power in 1989), gave legitimacy to the government of the Sandinista 

National Liberation Front. Every trace of his human and literary thought, therefore, can 

be seen in his role as a formerof opinion in the period when he founded the 

contemplative community of Our Lady of Solentiname; and during the Revolution, in 

his role as Minister of Culture. Understanding the faces of Love that emanate in his life 

and work is, therefore, of fundamental importance for a concrete analysis of the process 

of formation of an alleged revolutionary cultural hegemony in Nicaragua, a fundamental 

project of the SNLF government which Cardenalwas part of. 

 

Keywords: Ernesto Cardenal, Literary Trajectory; Political activism; Cultural Christian 

and Revolutionary hegemony,Sandinista Nicaragua. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O tema central deste trabalho diz respeito à promoção do diálogo da história com 

a literatura através de análises expressas pela linguagem escrita. Para tanto, será 

utilizada a criação de elementos capazes de dar a compreender o processo da formação 

dialética
1

ao longo da vida e da obra de Ernesto Cardenal, e os seus reflexos na 

construção e disseminação da pretensa cultura hegemônica revolucionária 

sandinista
2

nicaraguense. 

A história da América Latina, nas décadas de 60 e 70, foi marcada pela 

existência de governos ditatoriais e, em contrapartida, pela eclosão de vários 

movimentos populares inspirados na doutrina marxista e na então recém-vitoriosa, 

Revolução Cubana. No âmbito religioso, esta onda revolucionária, que atingiu o 

continente, evidenciou-se através do marcante influxo da Teologia da Libertação. 

Plenamente imersa nesse contexto, a Nicarágua sofreu na história o crivo da ditadura 

Somoza e, em oposição a ela, abraçou o movimento popular sandinista. Nesse contexto, 

vários foram aqueles que se destacaram como importantes figuras, cuja atuação política 

até hoje os faz reconhecidos, como Ernesto Cardenal. 

Cardenal nasceu em 1925, na cidade de Granada, mas logo cedo se mudou para 

Leon, onde passou grande parte da juventude. Filho de uma conservadora e tradicional 

família católica nicaraguense, desde criança se viu cercado pela forte presença da 

religiosidade – em especial da Virgem Maria, sempre presente em suas narrativas sobre 

                                                           
1

  Como cristão, Ernesto Cardenal vivenciou varios conflitos antes de finalmente declarar-se marxista. 

Sua “segunda conversão” (a primeira foi ao cristianismo), ao marxismo, como declara em Las ínsulas 

extrañas, ocorreu apenas no ano de 1970, quando foi convidado por Fidel Castro a conhecer Cuba. 

Maravilhado com a Revolução Cubana, tomou a consciência de que “o marxismo e a religião são 

incompatíveis. Mas não Marx e a bíblia. A mensagem da bíblia é completamente marxista. [...] O 

cristianismo na realidade não é uma religião. Se fôssemos chamá-lo de religião, deveríamos chamar de 

religião do amor ao homem. Seu culto é o que o apóstolo Santiago chama de o verdadeiro culto religioso: 

o socorrer aos órfãos e às viúvas.” (CARDENAL, 2002, p. 316). 
2

O Sandinismo é um movimento popular nicaraguense que surgiu no início do século XX e que tinha 

como principal objetivo a luta contra as práticas imperialistas norte-americanas. O líder Augusto César 

Sandino era filho de camponeses e, ainda jovem, foi para o México buscando melhores condições de vida. 

Trabalhou como operário e começou a desenvolver uma consciência política, baseada, sobretudo, nos 

ideais nacionalistas. Conhecedor da guerra civil e do desembarque de tropas norte-americanas na 

Nicarágua retornou ao país e liderou o Exército Defensor da Soberania Nacional. Em 1934, porém, foi 

traído e assassinado pelos comandados de Somoza. Anos mais tarde, inspirados no movimento sandinista, 

um grupo de revolucionários nicaragüense fundou a FSLN (Frente Sandinista de Libertação Nacional), 

com o objetivo de depor a ditadura Somoza na Nicarágua e promover a Revolução Sandinista que, 

concretizada,em 1979, assumiu um caráter eminentemente marxista. 
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a infância. É frequentemente apontado pela historiografia e crítica literária como autor 

de uma criatividade abrasadora e de um grande talento poético: aos sete anos escreveu 

sua primeira poesia, influenciado pela precoce leitura de grandes escritores 

nicaraguenses, tais como Ruben Darío e Coronel José Urtecho.  Aos doze foi morar em 

Manágua, local de extrema importância para a sua formação intelectual, já que passou a 

ter contato pessoal com grandes poetas de seu país que lhe inspiraram a prosseguir na 

criação poética. Aos dezoito anos iniciou um relacionamento com Carmem
3

, mas decide 

não casar-se com ela para ir ao México estudar Letras, local em que permaneceu de 

1942 até 1946. Em 1947, seguiu para a Universidade de Colúmbia e em 1950 fez uma 

extensa viagem pela Europa. 

No retorno à Nicarágua, Cardenal abriu uma livraria e, a partir daí, aproximou-se 

de vários ativistas políticos, o que o levou a participar e a ter uma importância efetiva na 

rebelião contra Anastásio Somoza Garcia, em de abril de 1954. O golpe de estado 

fracassou e muitos dos companheiros foram mortos. Nesse período, escreveu 

Epigramas (CARDENAL, 2001), obra poética especialmente dedicada aos encontros e 

desencontros amorosos, mas que já apresenta em seu cerne um discurso político de 

oposição à ditadura Somoza. Em seus relatos biográficos, porém, o poeta afirma que 

sempre pressentiu o chamado de Deus, mas somente no dia 2 de junho de 1956, o 

“Amado”
4

revelava-lhe a face através de uma experiência mística, transformando 

radicalmente a vida de Ernesto. Foi quando, então, decidiu mudar radicalmente seu 

caminho e ingressar em um monastério, onde tem contato com Thomas Merton, quem 

transformaria radicalmente sua concepção mística do universo. 

Em 1965, Cardenal seguiu para o Grande Lago da Nicarágua, local de fundação 

de uma comunidade monástica totalmente diferente dos moldes tradicionais. Nela, 

                                                           
3

Carmem foi a primeira companheira do jovem poeta Ernesto Cardenal. Sua presença é recorrente em 

muitos de seus poemas, desde sua juventude até a maturidade. Sobre esse tema, a pesquisadora Luz 

Marina Acosta, afirma: “Uma coisa que para mim eu tenho é que o amor de Ernesto, o amor, o amor 

amor, a paixão total, é a Carmem. É seu amor até os dias de hoje, creio eu. Porque está presente em toda a 

sua poesia. Em “Epigramas”, aí está a Carmem. Quando se refere a um cabelo negro, é o da Carmem. [...] 

Está em toda a sua poesia. (ACOSTA, 2000, p. 24) 

4
Essa expressão é muitas vezes utilizada na linguagem mística, como um dos nomes de Deus. Entende-se 

por mística “uma forma superior de experiência, de natureza religiosa, ou religioso-filosófica (Plotino), 

que se desenrola normalmente num plano transracional – não aquém, mas além da razão-, mas, por outro 

lado, mobiliza as mais poderosas energias psíquicas do indivíduo. Orientadas pela intencionalidade 

própria dessa original experiência que aponta para uma realidade transcendente, esas energías elevam o 

ser humano às mais altas formas de conhecimento e de amor que lhe é dado alcance em vida.” (VAZ, 

2000, p. 09) 
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durante as missas, não havia sermão, mas um diálogo com os camponeses. Esses 

diálogos, percebidos pelo poeta como discursos de grande riqueza política, religiosa e 

social, foram gravados pelo poeta, publicando-os anos depois na obra: Evangelio en 

Solentiname (CARDENAL, 2006). Nessa época começou a se aproximar da Frente 

Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), até experimentar o que chama de “segunda 

conversão”, em Cuba, aderindo então abertamente ao marxismo. Iniciou, assim, uma 

participação intensa e efetiva no processo revolucionário que levou a Nicarágua a 

colocar fim à ditadura Somoza. 

Ao longo de todo período em que esteve em Solentiname, Cardenal foi se 

radicalizando ideologicamente e aproximando-se cada vez mais do movimento 

sandinista. Sendo assim, quando, no dia 19 de julho de 1979, a FSLN chegou ao poder 

com a vitória da revolução, foi convidado a ocupar o cargo de Ministro da Cultura. Nos 

anos em que exerceu essa função, promoveu importantes reformas culturais na 

Nicarágua, em prol do projeto sandinista de formação de uma cultura hegemônica 

revolucionária no país. Por falta de recursos econômicos para a manutenção desse 

ministério, deixou o cargo em 1987. Em 1989, 10 anos após a vitória, a FLSN deixou o 

governo em eleições democráticas que levaram a candidata da oposição, Violeta 

Chomorro, ao poder. Cardenal passou a dedicar-se, novamente, então, à literatura, 

quando publicou duas importantes obras poéticas, já em um momento de maior 

maturidade: Telescópio em la noche oscura (CADENAL, 1993b) e Cântico Cósmico 

(CARDENAL, 1996). Além dessas publicações já mencionadas, escreveu várias outras 

obras e artigos e concedeu uma série de entrevistas, material que compõe um importante 

acervo de consulta para esta pesquisa.
5

 

                                                           
5

A produção bibliográfica de Ernesto Cardenal é bem extensa, em especial no que se refere às suas obras 

poéticas. Na pesquisa realizada no mestrado, propôs-se a divisão das obras em quatro fases. Na primeira – 

aquela  em que Cardenal publica seus poemas juvenis, antes de vivenciar sua “experiência mística”- estão 

inseridas obras como Hora 0 e Epigramas, nas quais, embora o tema recorrente seja a relação amorosa e a 

beleza feminina, já encontramos alguns vestígios do escritor político que irá emergir com toda sua força 

literaria em momentos posteriores. Na segunda fase - que se apresenta após sua experiência mística e 

consequente conversão ao cristianismo - obras como Vida en el Amor e Gethsemany, Ky marcam a 

expressão da compreensão de Deus como centro ontológico do universo e, portanto, presente em todas as 

coisas. Essa percepção será fundamental para a construção do discurso político-religioso que irá se formar 

a partir de então. Já na terceira fase, quando Cardenal está totalmente inserido no movimento de 

libertação sandinista, escreve Evangelio en Solentiname e En Cuba - obras de teor explícitamente 

revolucionário nas quais o autor evidencia sua perspectiva religiosa libertária e filia-se 

inquestionavelmente  à  ideologia marxista. Na quarta fase, por fim, após a perda das eleições de 1989 

pela FLSN, publica Cántico Cósmico e Telescopio en la noche oscura, obras escritas em sua maturidade e 

por meio das quais consubstancia toda a sua compreensão de Deus e do homem, já experimentada nos 

momentos anteriores. (BRANDÃO, 2009) 
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Inserida no contexto da Guerra Fria, a Teologia da Libertação apresentou-se 

como um importante instrumento da revolução na América Latina. Considerados a 

princípio incompatíveis, marxismo e religião uniram-se de forma peculiar no continente 

e sustentaram as bases de grandes movimentos revolucionários, como foi o caso da 

Revolução Sandinista, na Nicarágua.  

Dessa forma, a partir do Concílio do Vaticano II
6

, a Igreja Católica Romana 

encontrou um real lugar no mundo estabelecendo com ele não mais uma relação de 

anátema, mas de diálogo. A Igreja na América Latina, assim, “não poderia escapar dos 

conflitos sociais que estavam abalando o mundo, nem da influência das várias correntes 

filosóficas e políticas – especialmente o marxismo que à época (década de 60) era a 

tendência cultural predominante entre os membros da intelligentsia continental” 

(LOWY, 1991, p. 77). Entre os membros latinos americanos no contexto dessa 

intelligentsia encontra-se o literato-religioso Ernesto Cardenal. É, portanto, dentro desse 

componente metodológico que se encontra o pensamento político do autor. 

Na década de 70, a obra Teologia da Libertação (GUTIERREZ, 1986), de 

Gustavo Gutierrez foi publicada, criando assim, as bases nas quais se estrutura essa 

nova concepção teológica no continente. Uma análise mais apurada sobre os impactos 

desse conjunto de ideias nos diversos países que compõem a América Latina ainda é 

pertinente, mas é certo que definitivamente a relação que se estabeleceu entre 

cristianismo e ativismo político em alguns lugares é um dos motores mais significativos 

para a transformação social e política. Esse é o caso, por exemplo, da Revolução 

Sandinista na Nicarágua, cuja articulação de uma cultura religiosa essencialmente cristã 

e o conflito social provocado por um ambiente de dominação imperialista e exploração, 

acabou culminando em uma das revoluções populares e cristãs mais importantes do 

mundo. 

Seguindo essa tendência, que se evidenciava por toda a América Latina, o 

sacerdote nicaraguense Ernesto Cardenal começava, aos poucos, a radicalizar-se como 

cristão e, viu, assim, no marxismo, um caminho para a implantação de dogmas cristãos. 

Ao longo desse processo, fundou Solentiname e fez dessa comunidade um dos maiores 

símbolos da união entre cristianismo e revolução. Exerceu, portanto, influência 

                                                           
6

O Concilio do Vaticano II, o XXI Concílio ecumênico da Igreja Católica, foi convocado em dezembro de 

1961 e foi uma tentativa de adoção de uma postura mais dialogal em relação ao mundo e às demais 

tradições religiosas. 
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fundamental sobre aqueles jovens locais que, alguns anos depois, pegariam em armas 

contra o fim da ditadura em seu país. 

Nesse momento de graves crises econômicas e sociais, no qual se impunha a 

forte ditadura dos Somoza, o povo nicaraguense, aliando religião e libertação, promoveu 

o processo revolucionário. Embora a pressão política exercida pelos Estados Unidos e 

atuação dos contrarrevolucionários na guerra civil nicaraguense tenha desencadeado o 

fim da Revolução Sandinista, a Nicarágua passou a representar um exemplo prático da 

plena associação entre o cristianismo e o ativismo político para historiografia 

contemporânea. 

Assim, a partir década de 60, portanto, a Nicarágua experimentou a 

intensificaçãode uma época de constantes reformulações políticas e religiosas, nas quais 

os intelectuais assumiram um importante papel de articulação e de composição da 

mudança dos tempos. Conforme Gramsci, o intelectual tem como função a organização 

de sua classe. O teórico italiano percebe os intelectuais através de duas críticas: uma que 

diz respeito ao intelectual como independente e autônomo da realidade a que está 

inserido, outra que caracteriza o intelectual desprendido de outros ofícios, como os 

manuais. Ao contrário, o que caracteriza a categoria de intelectual está associado às 

ações deste com o meio ao qual pertence (GRAMSCI, 2000). 

 Assim sendo, Gramsci critica a figura do intelectual desvinculado da realidade 

social, autônomo em seus pensamentos e decisões. Esse tipo de intelectual é 

denominado, para ele, como tradicional. Esses “sentem como „espírito de grupo‟ sua 

ininterrupta continuidade histórica e sua „qualificação‟, eles consideram a si mesmo 

como sendo autônomos e independentes do grupo social dominante” (GRAMSCI, 1979, 

p. 06). Essa intelectualidade que desenvolve modelos de nação embasados na 

concretização do ideal religioso de construção do chamado Reino de Deus estabelece 

importantes ligações de interesses políticos desde a década de 60 na Nicarágua. Prova 

disso é (como queremos demonstrar) a participação ativa de Ernesto Cardenal no 

projeto sandinista de construção de uma hegemonia cristã e revolucionária, que 

legitimasse não apenas a tomada do poder pela Frente Sandinista de Libertação 

Nacional, na Nicarágua, mas também suas ações governamentais durante os dez anos 

em que esse grupo esteve no poder. 

Cardenal estabelece como meta, dessa forma, a busca daquilo que compreende 

ser a concretização do Reino de Deus na terra, objetivo que acaba evidenciando uma 

religiosidade eminentemente política. É possível encontrar em toda a criação literária 
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elementos que desvendam esse caráter de sua personalidade. Intencionalmente ou não, 

acaba sendo um dos mais célebres porta-vozes da mensagem teológica de seu tempo, e 

capaz de influenciar diversas gerações atuantes em movimentos sociais na Nicarágua e 

na América Latina. Sendo assim, esta pesquisa trilha o caminho do diálogo da História 

com a Literatura, pautado nas obras escritas por Ernesto Cardenal. 

É certo que a criação poética
7

, bem como seus demais escritos, constitui um 

privilegiado campo para a interpretação da literatura como expressão articulada das 

"visões do mundo" das diversas classes e grupos sociais. O sociólogo da literatura parte 

do princípio de construção das estruturas cognitivas para aplicá-lo às relações entre o 

autor e o grupo social. Passa, então, a interagir com esse grupo, procurando responder às 

suas expectativas. A criação artística e cultural surge, dessa forma, como uma resposta 

significativa e articulada, como expressão das possibilidades objetivas presentes no 

grupo social. 

O diálogo transdisciplinar e interdiscursivo tão discutido atualmente no meio 

acadêmico faz com que a história crie a pergunta e a literatura ensaie a resposta. Existe 

a necessidade de conhecer a obra literária de Ernesto Cardenal para verificar a presença 

do imaginário nas representações da realidade. A análise e discussão das obras 

cardelianas terá como sustentáculo o pleno diálogo com a história, por meio de um 

caminho que se percorre nas trilhas do imaginário (PENSAVENTO, 2006, p. 14).  

Segundo Heloísa Starling, ao citar Walter Benjamin, “literatura, política e história [...] 

encontram suas raízes e ainda se graduam comomatrizes de uma mesma cor” 

(STARLING, 2004, p. 172). 

No livro de memórias La revolución perdida (CARDENAL, 2004a), Cardenal 

expõe com clareza sua concepção sobre o movimento sandinista na Nicarágua. Para o 

autor, “esta revolução não era só de um partido, ou aliança de partidos, ou movimento 

político, mas de uma massa de povo, uma imensa maioria, todo um povo” 

(CARDENAL, 2004a, p. 245). A primeira conquista foi, portanto, a libertação da 

Nicarágua de uma ditadura que já durava quase meio século e que a tornava subjugada 

ao imperialismo estadunidense. Princípios como o do pluralismo político e a liberdade 

                                                           
7

 Ao analisar as obras poéticas de Ernesto Cardenal optamos por não realizar sua tradução, salvo nos 

casos em que elas foram publicadas em portugués, por lingüistas experientes e exímios estudiosos da 

literatura cardeliana. Isso porque compreendemos que qualquer tentativa de tradução livre poderia 

comprometer o real significado dos versos cantados pelo poeta. 
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de imprensa foram respeitados dando corpo à peculiar experiência socialista de uma 

“revolução com burguesia” (CARDENAL, 2004a, p. 247).  

Mediante as novas formas de dominação capitalista que se estabelecem na 

Nicarágua e que contribuem ainda mais para o agravamento da miséria de sua 

população, é de extrema importância que novas perspectivas de combate a esse sistema 

sejam elaboradas. Diante da “ausência” de um inimigo declarado (como eram os 

governos de segurança nacional) e, como consequência, da apatia da sociedade civil, é 

imprescindível que se discuta a repercussão literária de personagens revolucionários 

como Ernesto Cardenal na tentativa de construção de uma ideologia revolucionária 

hegemônica, na Nicarágua sandinista. 

É fato que a cultura religiosa nicaraguense é eminentemente cristã. Um estudo 

sério sobre as perspectivas políticas, sociais e econômicas daquele país, portanto, jamais 

poderá ignorar esse aspecto cultural. Religião e política figuram em proximidade na 

Nicarágua e é certo que essa relação se estabeleceu de forma ainda mais límpida com o 

surgimento da Teologia da Libertação, representada na literatura de Ernesto Cardenal. 

Analisar seus princípios e métodos sob uma visão histórica contextual é parte 

fundamental na compreensão dos caminhos que segue a sociedade nicaraguense e 

assim, fundamental para que novas possibilidades de mudança sejam criadas.  

Nas obras de Ernesto Cardenal, é possível observar a defesa do ideal marxista e 

da Teologia da Libertação. O autor revelava-se, assim, como um grande defensor de 

uma sociedade cristã, justa e igualitária, o que para ele seria a representação do Reino 

de Deus na terra. 

Essa concepção religiosa e política está presente nas mais variadas obras 

literárias de Cardenal, inclusive naquela que é considerada o grande símbolo de sua 

literatura mística, Vida en el Amor (CARDENAL, 1993a). É nessa obra que o autor 

deixa claro sua percepção sobre o mundo e a relação que se estabelece entre sua ligação 

de Deus com o homem: “as coisas estão relacionadas umas com as outras e umas estão 

compreendidas em outras, de modo que o universo é uma única e vasta coisa” 

(CARDENAL, 1993a, p. 24). 

A literatura de Cardenal pode, portanto, ser analisada como um fenômeno da 

historiografia literária da América Latina e, em especial, da Nicarágua, pois revela de 

forma peculiar, num entrelace entre poesia amorosa, política e religiosa: as faces do 

cenário histórico nicaragüense ao longo de toda a trajetória intelectual do poeta. 
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A análise das obras de Ernesto Cardenal que se pretende pesquisar não será 

limitada pelas informações unicamente textuais dos conteúdos, mas terá também a 

preocupação de recriar as operações que se deveriam ter processado no espírito de 

criação do autor. Para que o estudo e o diálogo entre história e literatura sejam 

realizados, o conceito de imaginário será discutido com base no desenvolvimento da 

análise da literatura cardeliana, uma vez que, como bem afirma Sandra Pensavento, 

“imaginários são construções sociais e, portanto, históricas e datadas que guardam 

especificidades, assumem configurações e sentidosdiferentes ao longo do tempo a 

através do espaço” (PENSAVENTO, 2006, p. 13). 

Por se tratarem de obras de referência para a literatura latino-americana, as 

fontes estão à disposição do pesquisador. A obra de Ernesto Cardenal, que abrange a 

literatura, entrevistas, declarações à imprensa e documentos oficiais emitidos pelo 

Ministério da Cultura durante a revolução sandinista, foi publicada e compõe uma vasta 

bibliografia. 

O objetivo dessa pesquisa, portanto, é desenvolver análises expressas pela 

linguagem do mundo visto e do não-visto através da escrita, discutindo o diálogo da 

história com a literatura, como um caminho que se percorre nas trilhas do imaginário, 

criando mecanismos capazes de analisar o processo de criação de uma hegemonia 

revolucionaria composta por traços do pensamento cardenaliano, na Nicarágua 

Sandinista. A proposta é balizada pela presença imperialista norte-americana na 

Nicarágua, compreendendo-a como a questão cultural de estrutura no interior da 

sociedade nicaraguense na busca de uma sociedade justa e igualitária. 

A literatura apresentada para a construção desta pesquisa teve que ser 

utilizada com muito critério, sendo importante ressaltar alguns aspectos das obras que 

serão aqui mencionadas e que pretendem descrever elementos da produção literária de 

Ernesto Cardenal. Após extensa pesquisa realizada durante o mestrado, foi possível 

constatar que não é grande o número de autores latinos que consagraram em seus 

estudos a literatura cardeliana sob uma perspectiva dialogal com a história. Aqueles que 

o fazem, no entanto, se limitam a essa abordagem contextualizando-a essencialmente à 

Teologia da Libertação e à Revolução Sandinista, mas muitas vezes suprimindo de suas 

análises importantes elementos culturais, econômicos ou políticos da Nicarágua 

contemporânea. Outros tantos pesquisadores, já em maior número, preocuparam-se na 

descrição e compreensão de Ernesto Cardenal apenas como literato e, embora essa seja 

realmente a proposta de alguns trabalhos, eles muitas vezes deixam de tocar em pontos 
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fundamentais para a compreensão da literatura cardeliana, tal como o contexto histórico 

experimentado pelo autor.  

Cabe esclarecer, no entanto, que apesar de todas as diferentes perspectivas 

sob as quais a poesia cardeliana é abordada, o ponto chave que permeia toda a sua obra 

e grande parte dos estudos realizados sobre ela é o amor. Não nos referimos aqui, no 

entanto, apenas àquele amor romântico, expressão das relações amorosas humanas, mas 

todas as expressões do Amor
8

 refletidas no universo. Cardenal é, assim, peculiarmente 

um poeta que canta o Amor, seja quando seus versos tocam a temática do amor humano, 

o ativismo social, a natureza ou sua relação com Deus. Ler Ernesto Cardenal, portanto, 

como muitos já o pretenderam fazer é, antes de tudo, compreender sua percepção do 

Amor (ou de Deus), como centro ontológico do universo.  

O trabalho de Luz Marina Acosta, La obra primigenia de Ernesto Cardenal 

(ACOSTA, 2000)
9

, embora eminentemente preocupado com uma análise literária da 

poesia cardeliana, pretende desvendar as origens da identidade desse eu poético 

amoroso que, inicialmente versando sobre o amor humano, aos poucos irradia seu canto 

sob o mundo e a realidade histórica de seu país. Para ela, a descoberta do amor por 

Cardenal foi sua grande experiência esclarecedora na busca da perfeição e da unidade. 

Embora tenha se comprometido a analisar, nessa obra, apenas uma pequena 

parte dos poemas de Ernesto Cardenal, Luz Marina Acosta fez um estudo sistemático da 

biografia do poeta, bem como de seus escritos posteriores. Mesmo estando 

prioritariamente preocupada em analisar Carmen y otros poemas sob uma perspectiva 

eminentemente literária, a importância de seu trabalho para nossa pretensa pesquisa está 

na identificação e descrição da origem e importância da concepção de amor cardeliana, 

uma vez que ela tocará cada um dos demais versos do autor. Assim, seria improvável 

proceder a um diálogo consistente entre a literatura de Cardenal e a história, sem que 

tenhamos em mente a base sob a qual se constrói seu ideal religioso e revolucionário. 

O artigo Ernesto Cardenal: poesia e teologia de la liberacíon, publicado por 

Will Derusha, tem a preocupação de perceber a literatura cardeliana a partir da 

religiosidade. Para tal, o autor realiza uma extensa descrição biográfica de Cardenal, 

                                                           
8

Este termo aparece escrito com letra inicial maiúscula nas poesias de varios  poetas místicos justamente 

para designar a totalidade do Amor no universo e todas as suas formas de expressão. Em muitos casos, 

inclusive, é utilizado como designação de um dos varios nomes de Deus. 
9

A primeira obra de Cardenal, à qual Luz Marica Acosta faz referência é um conjunto de poemas 

publicado sob o título Carmen y otros poemas. 
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observando a evolução de sua compreensão religiosa a partir de suas obras. Segundo 

ele, o poeta é dono de “uma criação poética que revolucionou em uníssono com a nova 

consciência religiosa latino-americana, e esta influiu na missão poética e profética de 

Cardenal” (DERUSHA, 1993, p. 168).  

Do mesmo modo, em seu ensaio El Cántico Espiritual de Ernesto Cardenal: 

Hacia lá fundación de la literatura mística hispano-americana (LÓPEZ-BARALT, 

1996), a pesquisadora porto-riquenha Luce López-Baralt propõe uma abordagem 

essencialmente mística da literatura de Ernesto Cardenal. É certo que sem a 

compreensão mística e religiosa não podemos realizar um estudo coerente da poesia 

cardeliana, assim como é improvável que consigamos discutir suas implicações na 

história. Porém, as analises realizadas por López-Baralt e Will Derusha são limitadas 

por sua abordagem exclusivamente monotemática. Faltam outros elementos essenciais 

para que se proceda a um diálogo eficaz com a realidade histórica nicaraguense.  

Ao contrário, Eduardo Bertarelli publica, em 1984, o livro La poesia de 

Ernesto Cardenal: cristianismo y revolución (BARTARELLI, 1984), no qual pretende 

empreender uma análise das poesias cardelianas a partir da história nicaraguense. Para 

cumprir esse objetivo, o autor acompanhou de perto a vida do poeta, bem como as 

circunstâncias históricas pelas quais se deram a construção de seus poemas. Segundo 

Bertarelli. 

O trabalho de Bertarelli reveste-se de fundamental importância como 

algumas das bases nas quais se assenta a pesquisa que se realizou. Nele, o autor parte da 

poesia para compreender a história, tendo realizado uma extensa pesquisa histórica e 

literária em seu estudo. É, sem dúvida alguma, pesquisa das mais completas realizadas 

sobre o tema, embora muitas vezes o autor se limite à análise da obra poética a partir da 

realidade histórica, mas não dialogue satisfatoriamente com a literatura como 

instrumento de compreensão da história. Esse é, em especial, um ponto a ser discutido 

quando se pretende utilizar sua pesquisa como base teórica para novos estudos.  

É preciso esclarecer que, ao discutir as obras e estudos dos autores aqui 

mencionados, não se pretendeu exaurir a vasta bibliografia que trata o assunto em suas 

mais variadas perspectivas. Foi realizada, no entanto, uma seleção dos pesquisadores 

que, a nosso ver, promoveram trabalhos mais profundos e mais coerentes sobre a 

literatura cardeliana, tendo o cuidado de apresentar obras que tocam a poesia de Ernesto 

Cardenal a partir de suas várias facetas.  
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Assim, partindo de uma análise da construção ideológica dos textos contidos nas 

obras de Ernesto Cardenal, serão analisados os recursos utilizados na literatura, essa 

sendo percebida como uma operação artística. Dessa forma, poderemos compreender de 

que maneira é construída a linguagem revolucionária do autor. 

Tem avançado muito nos últimos anos os trabalhos acadêmicos na área de 

História que se dedicam a uma análise literária de certos autores ou grupo de 

intelectuais. É justamente por causa desse fato que é cada vez mais importante 

aprofundar e aperfeiçoar as discussões teóricas e metodológicas que envolvem tal 

proposta de estudo. 

Assim, neste trabalho, será de fundamental interesse o processo de construção do 

discurso de Ernesto Cardenal, analisando sempre sua produção a partir de seus 

contextos e voltando especialmente a atenção para a representação das relações sociais 

estabelecidas no tecido literário. Dessa forma, será possível destacar quais os grupos 

sociais que dialogam com suas obras, seja colocando-se em conflitos em relação a ela 

ou partilhando de seus anseios político-ideológicos. 

A história da formação cultural da Nicarágua, como a de qualquer país ou 

sociedade, mistura-se à sua trajetória política e econômica. As várias formas com as 

quais os intelectuais e artistas das mais variadas áreas pensaram e compreenderam a 

nação nicaraguense, certamente fazem parte também de sua constituição histórica. 

Sendo assim, o trabalho de pesquisa pretende verificar como esses tantos “ideais” (a 

construção imaginária de um país desenhada pelos intelectuais), tão recorrentes nas 

manifestações artísticas e culturais da Nicarágua, foram formulados e articulados em 

uma busca específica: a revolução sandinista. Para tanto, propõe-se, aqui, uma análise 

que procurará aliar a literatura à ideologia, mediante o estudo da relação entre as teorias 

e as declarações dos intelectuais e suas respectivas obras literárias.  

Tendo em vista o perfil histórico-ideológico dessa investigação, optou-se por 

fazer uma análise que parta das afirmações do próprio autor, decodificando-as em 

conceitos instrumentais. É objetivo verificar como Ernesto Cardenal aplicou suas 

concepções ideológicas às suas obras literárias e como essas mesmas concepções 

impactaram de forma decisiva na formação do imaginário ideológico revolucionário de 

grande parte da população nicaraguense no momento imediatamente anterior e posterior 

à Revolução Sandinista. 

O desenvolvimento metodológico desta pesquisa segue, assim, a teoria proposta 

e desenvolvida por Fredric Jameson: “Historicizar sempre” (JAMESON, 1992, p.09). 
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Para ele, a visão que o autor tem sobre seus temas ocorre pela conjugação entre 

conteúdo e forma construída. O teórico observa ainda as narrativas como atos 

socialmente simbólicos, tornando-se necessária a relação com o político. 

Dessa forma, é necessário produzir um agrupamento de conceitos envolvendo o 

imaginário, que é compreendido como um “conjunto de imagens e relações de imagens 

produzidas peloshomensacerca de determinadosaspectos da vidasocial” (COELHO, 

1997, p. 212). Por isso, o sociólogo Lucien Goldmann considera que uma estrutura tão 

complexa como um romance não pode ter nascido da invençãoindividual, e sim de 

concepções ideológicas vividas no gruposocial de origem do escritor. Analogicamente, 

a literatura em todas as suas expressões, se compreendida dessa forma, passa a ser um 

produto e uma expressão da cultura e da civilização de um povo (COELHO, 1997, p. 

212). 

Ainda é preciso considerar o ponto de vista de Raymond Williams, que também 

segue esse referencial da análise cultural relacionada ao meio social. Para o autor, o 

conceito de arte é compreendido a partir da teoria do reflexo, para a qual a expressão 

artística é definida como um reflexo imediato do mundo. Não um reflexo das 

aparências, mas da realidade escondida atrás delas. Um reflexo do mundo tal como o 

artista o vê (WILLIAMS, 1979, p. 98-100). Dessa forma, analisar uma determinada 

manifestação cultural significa relacionar o objeto e seu contexto. Como base nessa 

perspectiva, é possível dizer que a literatura não é apenas um simples espelho do mundo 

social, mas parte constitutiva desse mundo (FACINA, 2004, p. 25). O intelectual, que é 

o responsável pela criação literária, é “um autor engajado, que vê na sua obra um 

instrumento para mudar o mundo” (FACINA, 2004, p. 09).  

A proposta, dessa forma, é historicizar a obra literária, seja ela crônica, poesia, 

romance ou conto. É inseri-la no movimento da sociedade e não investigar sua 

autonomia em relação a ela, mas sim a forma como constrói ou representa a sua relação 

com a realidade social. Para desvendar esse imaginário, no entanto, é importante 

descobrir as relações presentes nas escolhas estéticas e temáticas e a visão de mundo de 

uma geração de intelectuais que pensou profundamente os problemas da América 

Latina. Sendo assim, torna-se imprescindível a promoção de um diálogo entre os textos 

de Ernesto Cardenal e de outros intelectuais a ele contemporâneos e que tenham como 

base ideológica a aliança entre cristianismo e marxismo promovida pela Teologia da 

Libertação. É necessário, portanto, voltar nossa atenção para Gustavo Gutiérrez, que é 

atualmente considerado aquele que estabeleceu as bases nas quais se sustenta essa 
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ideologia. Ao mesmo tempo, a leitura dos escritos de nomes como Leonardo Boff, 

importante teólogo brasileiro, é também fundamental para a compreensão acerca do real 

significado da Teologia da Libertação no continente sul-americano a partir da década de 

60 e sua influência na literatura cardeliana. 

A discussão sobre revolução, cristianismo e marxismo foi efervescentemente 

ideológica no período privilegiado por este projeto de pesquisa, contando com a 

presença massiva de vários grupos de intelectuais. É no interior desse torvelinho de 

disputas de ideias que se pretende reconhecer a especificidade do pensamento 

intelectual de Ernesto Cardenal e suas implicações concretas sob a Revolução 

Sandinista, na Nicarágua.  

É certo que desde a fundação da Frente Sandinista de Libertação Nacional, havia 

entre seus membros, um projeto de desenvolvimento de uma cultura hegemônica 

revolucionária, que não apenas promovesse o fim da ditadura dos Somoza, mas também 

legitimasse o novo governo. Para Giulio Girard, os dirigentes sandinistas sabiam que o 

triunfo revolucionário não é idêntico ao militar nem à conquista do poder econômico ou 

político, mas implica a conquista da hegemonia:  

 

Porque o poder não é só a capacidade de coerção, mas também de persuasão, 

de penetração cultural, de transformação da consciência. A hegemonia é 

justamente o aspecto moral e intelectual da supremacia de classe. Na 

verdade, hegemonia significa mais que o consenso, porque supõe 

comunicação de uma nova visão de mundo, de uma nova consciência, de uma 

nova cultura. (GIRARD, 1986, p. 171) 

 

Como membro ativo junto à FSLN, a hipótese que se levanta é a de que 

Ernesto Cardenal não apenas apoiou o projeto de desenvolvimento de uma cultura 

hegemônica revolucionária em seu país, mas de que também todas as faces do Amor 

experimentadas por ele e expressas em suas obras contribuíram de forma decisiva para 

forjá-la. É certo que há em seus escritos uma preocupação em demonstrar a presença da 

temática teológico-libertária, unindo de forma indissociável cristianismo e marxismo. 

Essas concepções foram utilizadas por ele para demarcar parte da ideologia na qual se 

sustentava o movimento sandinista. 

É importante ressaltar que não pretendemos ingressar, aqui, no campo dos 

estudos culturais no que se refere è discussão acerca da possibilidade ou não de 

formação de uma cultura hegemônica em dada sociedade ou mesmo se, como 

pretendido pela FSLN, ela contribui ou não para a consolidação da democracia. Estamos 
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cientes dos estudos de Canclini, para quem a cultura popular não pode ser entendida 

como submissa a interesses externos, sendo marcada essencialmente pela resistência a 

um sistema que a inclui. Para ele, a verdadeira democracia cultural não está ligada a 

uma socialização homogeneizadora, mas a uma problematização “do que se deve 

entender por cultura e quais são os direitos do heterogêneo” (CANCLINI, 1996, p. 148). 

Assim, a democratização da cultura deve ser partilhada “por todos sem que a igualem a 

todos, aonde a desagregação se eleve à diversidade e às desigualdades (...) se reduzam a 

diferenças” (CANCLINI, 1996, p. 148). 

O fato, porém, é que a formação de uma cultura hegemônica revolucionária 

não apenas era percebida como imprescindível ao desenvolvimento da democracia para 

a vanguarda sandinista, como se consolidou como um projeto de governo após o triunfo 

revolucionário da FSLN. Nesse sentido, Ernesto Cardenal teve um papel essencial nesse 

projeto, deixando suas concepções do Amor transparecer tanto quando contribuiu na 

formação ideológica da juventude guerrilheira de Solentiname, quanto em sua atuação 

junto ao Ministério da Cultura durante a Revolução Sandinista. 
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CAPÍTULO 01 - HISTÓRIA E MEMÓRIA: ORIGEM HISTÓRICA E 

DESENVOLVIMENTO DO IMAGINÁRIO POLÍTICO-CRISTÃO DE 

ERNESTO CARDENAL  

 

Analisar a história sob a perspectiva dos intelectuais não é tarefa fácil. Isso, 

porque todos eles estão impregnados por uma série de valores e conceitos que se 

enraizaram ao longo de suas vidas e foram captados de diversas formas por suas 

memórias. Ainda mais difícil, no entanto, é buscar nas raízes dessas memórias a 

reconstrução das origens e implicações do seu ativismo político. Afinal, quando um 

deles faz a opção pela revolução, “enfrenta duas lutas: uma, externa, contra o poder 

dominante; e outra, interna, contra si próprio, para autotransformar-se, isto é, para 

libertar-se de toda uma formação burguesa que o acompanha do berço” 

(GOLDENBERG, 1987, p.14). 

Ernesto Cardenal, além da vasta obra literária, legou à Nicarágua as 

consequências de sua atuação política, que se materializaram de forma concisa com sua 

atuação como Ministro da Cultura. Nesse período, como queremos demonstrar, 

participou ativamente do projeto de construção e disseminação de uma hegemonia 

revolucionária nacional, tal qual sonhado pelas lideranças da Frente Sandinista de 

Libertação Nacional. Esse projeto, no entanto, revelou não apenas a pretensão do 

desenvolvimento de um ideal marxista-sandinista, mas foi muito além. Desvelou a 

utopia da construção de uma mentalidade cristã revolucionária que já pode, mesmo 

antes de colocada em prática, ser extraída de cada um dos textos do poeta.  

Para compreender sua participação na tentativa de edificação de uma cultura 

hegemônica na Nicarágua sandinista, no entanto, é necessário apreender o contexto 

histórico no qual estava inserido, bem como os caminhos percorridos por ele até se 

libertar gradativamente de sua formação burguesa e se engajar na luta revolucionária. 

Como bem acentua Adriana Facina, a obra é fruto de seu tempo, é preciso historicizar 

(FACINA, 2004, p.09). Para Reymond Williams, no entanto, não é a base ou a 

superestrutura que merecem estudo, mas os processos reais específicos dentro dos quais 

ocorre a relação decisiva e a de determinação. Esta, dessa forma, só ganha importância 

quando, na prática, não estabelece a fixação de limites, mas a existência de pressões. 

Nesse sentido, Williams destaca o conceito de “superdeterminação”, que seria “uma 

tentativa de evitar o isolamento de categorias autônomas, mas ao mesmo tempo 
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ressaltar as práticas relativamente autônomas, e, não obstante, interativas (...)” 

(WILLIAMS, 1979, p.92). 

É a partir dessa perspectiva que pretendemos, portanto, compreender os 

processos históricos que se desencadearam na Nicarágua até a eclosão da Revolução 

Sandinista. Afinal, “não é possível colocar questões sobre colônia e império, e sobre 

suas representações nos produtos culturais, sem possuir uma teoria de tais fatos” 

(AHMAD, 2002, p. 43) Por isso, ao mesmo tempo em que os fatos históricos serão 

apresentados de forma interativa à vida de Cardenal, percorreremos a construção de seu 

imaginário literário, inserindo cada um de seus principais escritos em um contexto 

próprio. Através desse exercício, pretendemos revelar como se deu o desenvolvimento 

do ideário revolucionário no poeta, bem como de que forma esse mesmo ideário foi 

decisivo em sua atuação como Ministro da Cultura engajado na consolidação de uma 

cultura revolucionária hegemônica no país.  

Para tanto, é preciso compreender, em plenitude, o significado social de seus 

textos. Não se trata, porém, de ir “além” da obra, “mas de ir mais detalhadamente em 

sua plena significação expressiva (...). É nessa atenção para com as articulações 

materiais precisas que (...) devem começar as verdadeiras práticas social e análise da 

arte” (WILLIAMS, 1979, p.167 e 190). Daí a necessidade de que, antes que 

mergulhemos no imaginário poético cardeliano e, então, na sua atuação como sujeito 

histórico revolucionário, possamos percorrer os caminhos que o levaram até ali. Sendo 

assim, é de fundamental importância para o nosso estudo a compreensão dos conflitos 

internacionais e nacionais que submeteram a Nicarágua ao imperialismo e ao 

desenvolvimento da luta sandinista. Afinal, “nenhum processo histórico está ilhado no 

mundo” (ANTOGNAZZI; LEMOS, 2006, p. 263). Por isso mesmo, “ao declarar o 

nacionalismo como principal imperativo de nossa era, as posições teóricas tendem a 

subverter a rica história que vem de uma cultura marcada pelo Marxismo” (AHMAD, 

2002, p. 54). Não é essa, porém, nossa intenção. Para além da luta entre império e 

colônia, o marxismo está enraizado na história nicaraguense e terá influência 

excepcional na condução do desenvolvimento político de Ernesto Cardenal. Não, como 

veremos, um marxismo ortodoxo, percebido a partir da realidade europeia, mas uma 

doutrina socialista latino-americana e que, portanto, comporta todos os elementos 

culturais inerentes à região. Este é o caso, por exemplo, do cristianismo. Para 

compreender a formação hegemônica da cultura revolucionária nicaraguense, é 

necessário também perceber os antagonismos inerentes à própria Igreja Católica, que 
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hora atua de fato como instrumento de alienação, mas que também se constituiu como 

um dos principais baluartes da luta sandinista. 

 

1.1 PÁTRIA  LIVRE, VENCER OU MORRER, IMPERIALISMO, 

NACIONALISMO E SANDINISMO NA FORMAÇÃO INTELECTO-CULTURAL 

DE ERNESTO CARDENAL   

 

A primeira vez que a história da Nicarágua se tocou com a dos europeus foi em 

1502, quando a quarta expedição de Cristóvão Colombo às Américas desembarcou no 

norte desse país, ocasião em teve início a submissão da população local: os índios 

miskitos e nicaraos. A partir daí, a narrativa desse encontro é marcada pelo domínio 

estrangeiro (seja da Espanha, Inglaterra
10

 e, mais tarde, dos Estados Unidos da América) 

e pela excessiva exploração. 

Em razão dessa situação e do contexto internacional desencadeado pelo advento 

das revoluções burguesas na Europa, no início do século XIX, se intensifica pela 

primeira vez o movimento nacionalista na colônia nicaraguense que, inspirada pela 

independência do México, se organiza como Estado Nacional em 1826. Apesar da união 

política, duas das principais cidades desse novo país, León, dominada pelo Partido 

Liberal, e Granada, influenciada pelo Partido Conservador, disputaram incessantemente 

o poder até 1850. 

Esse episódio já é mencionado por Ernesto Cardenal em seu primeiro livro de 

memórias, Vida Perdida, quando conta a história de sua família, narrada por uma tia. 

Segundo ele, o processo de independência não foi um grande problema para seu 

tataravô espanhol, assim como para nenhum europeu, uma vez que ele foi pacífico. As 

revoltas posteriores entre León e Granada, no entanto, causaram grande prejuízo 

econômico. (CARDENAL, 2005, p. 290)  

Em âmbito internacional, o clima do período também era de extrema tensão. 

Com o fim do governo de Napoleão Bonaparte, instaurou-se na Europa, na década de 

vinte do século oitocentista, uma onda reacionária que iria ter enormes implicações na 

                                                           
10

 Entre os anos de 1740 e 1786, parte da Nicarágua fica sob dependência da Inglaterra que, em guerra 

com a Espanha, tinha interesse no comércio do pau-capemche, um corante semelhante ao do pau-brasil. 
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América. Com a ajuda da Santa Aliança
11

 o Rei Fernando VII, da Espanha, recuperou 

seu poder e passou a tomar medidas para que o país recuperasse suas áreas colônias, 

então em guerra de independência com a metrópole. É nesse contexto, que o presidente 

dos Estados Unidos, James Monroe, enviou ao congresso norte-americano uma 

mensagem que se consagrou como Doutrina Monroe na qual anunciava a intervenção 

norte-americana nos assuntos latino-americanos e que tinha como postulado principal a 

defesa dos processos de libertação nacional no continente. Foi, porém,  

 

(...) somente com o crescimento do poder econômico dos Estados Unidos que 

a doutrina foi sendo posta em prática, mudando seu conteúdo à medida que se 

concretizava. De nítida inspiração progressista, passou a ser justificada como 

justificativa intervencionista – como um disfarce para a recolonização da 

América Latina. (SHILLING, 1989, p. 13) 

 

Não podemos esquecer, portanto, que, como bem acentua Eric Hobsbawn, a 

consolidação do poder político da burguesia na Europa e o consequente 

desenvolvimento do capitalismo consagrado pela Revolução Industrial no século XIX, 

provocou a busca desenfreada por matéria prima e mercado consumidor, inaugurando 

um inédito tipo de exploração colonialista. Esse novo imperialismo, portanto, foi 

“subproduto natural de uma economia internacional baseada na rivalidade entre as 

várias economias industriais concorrentes, intensificada pela pressão econômica dos 

anos de 1880” (HOBSBAWN, 1998, p. 101). 

Nesse contexto, em 1855, William Walker, um pirata norte-americano, foi 

contratado pelo Partido Liberal da Nicarágua para depor o presidente legitimista (futuro 

Partido Conservador), Frutos Chamorro, e se declarou presidente. Segundo Angelo 

Colleoni, isso demonstra que Walker “Nunca escondeu seus planos de conquistar toda a 

América Central, com o objetivo de anexá-la aos Estados Unidos” (COLLEONI, 1981, 

p.97). O novo presidente passa, então, a defender os interesses de seu país na região e, 

nesse contexto, consegue unir León e Granada contra ele, além de outras repúblicas da 

América Central, que o expulsaram da Nicarágua um ano depois. De qualquer forma,  

 

William Walker tinha ficado famoso. Os norte-americanos o recebem como 

herói. Talvez por isso ele tente ainda duas invasões na América Central. Na 

última, contra Honduras, acabou sendo obrigado a se render, mas consegue 

fugir, depois de ter „inaugurado‟ o imperialismo ianque na América Central. 

(MAREGA, 1981, p. 11) 

                                                           
11

 Aliança militar formada pelos imperadores da Rússia, Prússia, Áustria e França, que tinha como 

objetivo conter qualquer onda revolucionária liberal seja na Europa ou nas Américas. 
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Sobre esse período, Cardenal conta que seu bisavô, membro do Partido 

Legitimista, combateu na guerra contra o pirata e foi Ministro das Relações Exteriores. 

É interessante como, mesmo sem ter havido nascido nessa época, o poeta já demonstra 

em suas memórias certo orgulho pela trajetória política da família. Afirma, por 

exemplo, que se não fossem as pretensões de reeleição do presidente Thomáz Martínez, 

seu bisavô teria sido um forte candidato ao exercício do cargo (CARDENAL, 2005, p. 

290). Desde criança, portanto, quando ouvia as histórias da tia, seu universo infantil já 

estava impregnado pelo imaginário de libertação de um país constantemente agredido 

pelos estrangeiros. Essa talvez seja uma das razões de sua atuação política na juventude 

e pode ser confirmado pelo fato de que, alguns anos mais tarde, mesmo tendo feito a 

opção inicial pela vida monástica, logo se voltou para o mundo e para o engajamento 

sistemático à causa sandinista. A política já estava enraizada em seu sangue e em suas 

memórias. 

Após a expulsão de Walker é inaugurada na Nicarágua uma era de presidentes 

conservadores, que ficarão no poder até 1893, o que acirrou mais uma vez as disputas 

com os liberais. Finalmente, chega à presidência o liberal José Santos Zelaya, que 

governa de 1893 a 1909 e renuncia devido a pressões do governo norte-americano. 

Alguns anos mais tarde, sob a pressão dos Estados Unidos, os conservadores retomam o 

poder e o novo presidente, o general Estrada, entrega definitivamente o país ao 

imperialismo ianque por meio dos Convênios de Dawson. De acordo com esse tratado, 

em troca de empréstimos, os bancos norte-americanos passariam a controlar o Branco 

Central da Nicarágua, além de sua alfândega e estradas de ferro. Foi o suficiente para 

que se iniciasse uma onda de ataques nacionalistas, liderados pelo general Benjamin 

Zeledón, que chegou a ocupar, inclusive, a capital Manágua. Sem conseguir conter o 

movimento, o então presidente conservador Adolfo Diaz pede ajuda aos norte-

americanos, dando início à segunda intervenção direta dos Estados Unidos na 

Nicarágua. 

Em 1917, Diaz é substituído na presidência por Chamorro Vargas, que cede aos 

americanos o direito de construir um canal que faria com que os Estados Unidos se 

tornassem uma grande potência na região: a partir dali, eles poderiam exercer o controle 

sobre os oceanos Pacífico e Atlântico. Durante as negociações, no entanto, seu sucessor 

no governo, Diego Chamorro, morreu logo após assumir o cargo de presidente. O vice-

presidente Bartolomeu Martinez, então, tenta retomar o controle sobre o Banco Central 
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e sobre as ferrovias, além de promover eleições livres e de brecar a imediata construção 

do tão sonhado canal pelos norte-americanos. Para controlar a situação, o conservador 

Chamorro Vargas chefia uma rebelião contra o presidente e mais uma vez a Nicarágua 

sofre a ingerência direta com o envio de tropas ianque. 

É nesse contexto que surge um dos maiores personagens da história 

nicaraguense, que irá ser o baluarte de inspiração da luta anti-imperialista que se 

estenderá até 1979, com o advento da Revolução Sandinista: Augusto César Sandino. Já 

em 1911, ocasião em que trabalhava como mecânico no México, país conturbado pela 

disputa territorial entre locais e norte-americanos (que controlavam as principais áreas 

petrolíferas), ele inicia sua atuação política. Quando empresas ianques passaram a 

ameaçar os operários locais, se une a esses em sua luta. Apesar disso, era visto como um 

traidor por seus companheiros, uma vez que sua pátria, a Nicarágua, era colaboradora 

dos Estados Unidos.  

Augusto Sandino volta, então, para seu país natal em 1926, com “a cabeça 

exigindo ação pela soberania do país, o coração cansado das ofensas.” (MAREGA, 

1981, p. 19). Nesse período, o governo continua a se concentrar nas forças 

conservadoras de Chamorro e Adolfo Diaz, que tinham como principal oposição a ação 

de dois grupos armados liderados pelo general José Maria Moncada e Juan Bautista 

Sacasa. Em novembro desse mesmo ano, o agora mineiro Sandino resolve aderir a essa 

luta com mais vinte e nove companheiros e chega a tomar várias cidades da Nicarágua. 

Ao se aproximar, no entanto, de Manágua, recebe ordens dos dois generais de que não a 

ocupe. Dois dias depois, no entanto, fica sabendo que ambos assinaram um acordo com 

o governo norte-americano, em troca do poder. Os liberais, assim, ganharam a 

presidência da Nicarágua no ano seguinte, em 1928. Segundo Humberto Ortega, “(...) 

esta guerra civil teve inicialmente um caráter popular anti-imperialista, frustrado, 

porém, pela direção política burguesa que –atrofiada e débil- não tardaria em aceitar um 

acordo vergonhoso, o Pacto de Espinho Negro, imposto em 1927.” (ORTEGA, 1980, p. 

16).  

Ainda de acordo com Ortega, a partir daí, se dá no ideário revolucionário 

nicaraguense um importante salto político-ideológico: o conflito agora assume em 

primeiro plano um caráter de luta de classes. É esse, portanto, o germe da Revolução 

Sandinista que viria a se concretizar mais de cinquenta anos mais tarde (ORTEGA, 

1980, p. 21). 
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 Contrário ao acordo assinado pelos generais liberais, Sandino foge novamente 

para as montanhas e organiza a guerrilha de oposição. Agora já compreendia claramente 

que o combate não poderia se limitar apenas ao aspecto militar, mas que a 

independência política e econômica também deveriam ser alcançadas. Assim, 

 

a luta sandinista manteve uma constante denúncia no exterior do perigo que 

representava o imperialismo não só para a Nicarágua como para todo o 

mundo. Mostrou que os norte-americanos eram os açuladores das guerras 

entre os irmãos centro-americanos, em favor de seus interesses; compreendeu 

o papel do internacionalismo revolucionário na luta contra o imperialismo e 

valorizou devidamente a solidariedade internacional. (ORTEGA, 1980, p. 23) 

 

Nesse contexto de lutas anti-imperialistas, em 1925, nasce Ernesto Cardenal em 

uma rica família burguesa na cidade de Léon. É interessante que suas primeira 

memórias relacionadas a Sandino estejam associadas ao medo, e não à imagem do herói 

nacional que tanto influenciaria sua poesia, religiosidade e ativismo político. Isso 

porque, segundo ele , embora o guerrilheiro fosse considerado um ídolo internacional, 

para o resto do país (e especialmente para sua família conservadora), ele e sua tropa 

eram considerados bandoleiros (CARDENAL, 2005, p. 300). 

De qualquer forma, ao longo do amadurecimento religioso e político de 

Cardenal, Augusto César Sandino passa não apenas a ser respeitado, mas, como 

veremos, a influenciar diretamente a vida e a obra de Cardenal. Durante o período que 

antecedeu a Revolução Sandinista (e mesmo depois dela), por exemplo, Ernesto 

Cardenal percebeu, assim como o líder nicaraguense, a necessidade de apoio da 

comunidade internacional ao processo de libertação de seu país. Dessa forma ele atuou 

incansavelmente no exterior arrecadando fundos e conscientizando sobre as 

arbitrariedades do imperialismo norte-americano. 

Não bastasse, ao lado do sentimento anti-imperialista e internacionalista de sua 

revolução, Sandino pressentiu a necessidade de conscientização das massas contra a 

exploração e a opressão. Percebe, portanto, a importância da   formação da consciência 

de classe para que a população conquiste sua emancipação social. Esse salto ideológico 

“será confirmado tanto pelo pensamento sandinista, como por sua ação correspondente.” 

(ORTEGA, 1980, p. 21). Essa premissa, portanto, constitui as bases nas quais se 

sustentará o projeto futuro de desenvolvimento de uma hegemonia revolucionária que 

será colocado em prática pela Frente Sandinista de Libertação Nacional e que, como 

pretendemos demonstrar, será levado a cabo pelo Ministério da Cultura durante a chefia 

de Cardenal.  
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A soma do sentimento anti-imperialista e anticlassista  instiga, portanto, Sandino 

à luta contra o então governo liberal do general Moncada. A partir daí, a prática de 

guerrilha se intensifica. Aos poucos, o povo cada vez mais adere à luta revolucionária.  

Um dos principais baluartes dessa luta, porém, era a expulsão definitiva das 

tropas norte-americanas do país. Segundo dados coletados por Matilde Zimmermann, 

“entre 1849 e 1933, os fuzileiros navais invadiram a Nicarágua nada menos que catorze 

vezes, em geral, para empossar um presidente que parecesse a Washington  mais 

solidário com os Estados Unidos.” (ZIMMERMANN, 2006, p. 27). 

É por isso que, alguns anos depois, a promessa do novo presidente liberal, 

Sacasa, de que as tropas norte-americanas deixariam  o país, sela um acordo de paz com 

a oposição sandinista.  Essa retirada, porém,  

 

(...) era, naturalmente, feita com todas as garantias. Os investimentos norte-

americanos nesses países não se sentiam ameaçados, pois passaram a contar 

com a especial proteção de diligentes „caudilhos empresariais‟, que 

controlavam as forças armadas locais. Desde os anos vinte, os fuzileiros 

treinavam e adestravam as tropas nativas (...). (SHILLING, 1989, p. 37) 

 

No caso da Nicarágua, o principal “caudilho” responsável pela manutenção da 

segurança e estabilidade em relação aos interesses norte-americanos era o líder da 

Guarda Nacional, Anastácio Somoza. Segundo Wassermann, “a retirada dos Estados 

Unidos está intimamente vinculada à criação desta polícia política e fundada na 

confiança que depositavam em Somoza.” (WASSERMANN, 1992, p. 64). E foi 

justamente um incidente envolvendo essa instituição policial, que passou a assassinar os 

homens de Sandino, que o levou de volta à Manágua para pedir explicações ao 

presidente Sacasa. Ao sair do Palácio do Governo, porém, foi surpreendido e morto em 

uma emboscada encabeçada pelo então líder da Guarda Nacional, que já tinha ambições 

de ascender ao poder: 

 

Ambicionando abertamente o poder, o chefe da Guarda Nacional via as 

atitudes libertárias de Augusto César Sandino como um perigo para seus 

planos futuros. [...] O assassinato de Augusto César Sandino foi o primeiro 

passo dado por Anastácio Somoza Garcia para início de novos longos anos de 

exploração e opressão pelos quais passaria o povo nicaraguense. [...] (PIVA, 

1986, p. 24) 

 

 Na época desse assassinato, Cardenal tem apenas oito anos de idade, mas 

narra perfeitamente a lembrança da notícia da morte de Sandino, embora o episódio não 

tenha tido, para ele, a conotação política que se desenvolveria anos depois. Estava mais 
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preocupado em escrever suas primeiras poesias infantis (CARDENAL, 2005, p. 301). 

Alguns anos depois, no entanto, quando Somoza começa a entronar-se como homem 

forte no governo, Cardenal, aos 16 anos de idade, “ensaia” seu ativismo fundando, com 

um pequeno grupo de alunos do colégio onde estudava, um partido destinado a mudar a 

Nicarágua. Indignados com a política subserviente de seu país em relação aos Estados 

Unidos (a Nicarágua, assim como a Costa Rica, ingressou na 2ª Guerra Mundial em 

“defesa” dos EUA contra o Japão), a principal ideia política dos rapazes era ser anti-

ianques. Sobre a importância desse período, Cardenal comenta: “Tudo isso foi como 

pré-anúncios do que mais tarde iria vir a ser a Revolução Sandinista, quarenta anos 

depois daquela primeira reunião na portaria da quadra de futebol (...) “  (CARDENAL, 

2002, p. 376). 

Apesar dessas pequenas dissidências juvenis, de acordo com Humberto 

Ortega, o momento posterior ao assassinato de Sandino pode ser compreendido como de 

descenso revolucionário. Segundo ele, entre 1934 e 1956, houve grande dispersão do 

bloco revolucionário sandinista, apesar da presença de uma desorganizada e 

fragmentada resistência popular, que carecia de uma direção política concreta. Apesar 

disso, a herança da luta de classe sandinista será o baluarte de inspiração para todo o 

processo revolucionário que se desencadeará sob a liderança da Frente Sandinista de 

Libertação Nacional alguns anos depois, como demonstra um manifesto escrito e 

publicado pelo partido em abril de 1978: 

 

(...) A guerra do general Sandino nas montanhas das Segóvias a frente do 

Exército Defensor, longe de ter-se esgotado num momento do processo que 

se desenvolveu naquele período, tem sido o detonante permanente da luta ao 

longo de cinquenta anos, e está servindo, sem dúvida, para detonar mais uma 

vez, a cruzada histórica de nosso povo, com sua vanguarda política militar à 

cabeça, para jogar por terra a tirania”.  (FSLN, apud ORTEGA, 1980, p. 10) 

 

Esse enfraquecimento da luta anti-imperialista organizada se deu, no entanto, 

após a chegada ao poder de Anastácio Somoza, por meio de um golpe de estado. Isso 

porque o novo presidente tratou de perseguir e matar todas as lideranças do antigo 

movimento sandinista, o que levou ao exílio  alguns líderes remanescentes. Sem apoio 

popular, a luta de caráter nacionalista vai se enfraquecendo na medida em que aumenta 

o poder da família Somoza.  

Como consequência, o imperialismo norte-americano não mais precisará 

recorrer à intervenção direta de suas tropas para manter o controle sobre a Nicarágua. 
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Fará isso através do treinamento e assessoramento da Guarda Nacional, principal 

instrumento de repressão da ditadura que se seguiria. Além disso, “a pseudo-república 

colonizada (...) permite um aprofundamento da submissão econômica do país ao 

império norte-americano” (ORTEGA, 1980, p. 60). Com o advento da Segunda Guerra 

Mundial, a Nicarágua passa à condição de satélite da economia norte-americana: 

 

A sociedade nicaraguense, com uma ditadura repressiva ocupando a cúspide 

do poder local, contraída economicamente pelos efeitos da depressão mundial 

do anos 30, dependendo em grande parte das exportações de ouro (1933-

1945), fica subjugada em uma situação de aguda dependência do 

imperialismo norte-americano. A Segunda Guerra Mundial afirma ainda mais 

a dominação ianque, ao converter a Nicarágua numa base de abastecimentos 

de matérias primas para alimentar a indústria bélica dos Estados Unidos e 

com a ocupação do seu território para a instalação de bases militares. Durante 

o período da guerra, a ditadura militar somozista se consolida politicamente, 

o que facilita a Somoza a acelerada e fraudulenta acumulação de uma imensa 

riqueza pessoal. (ROMÁN, 1980, p. 192) 

 

Apesar de sua autobiografia mencionar, a partir da adolescência, o 

desenvolvimento de uma consciência política anti-ianque, os conflitos inerentes à 

formação cultural burguesa de Ernesto Cardenal impedem que, nesse período, ele se 

envolva efetivamente em qualquer movimento de caráter revolucionário. Como de 

costume para os filhos das tradicionais famílias nicaraguenses, assim que termina o 

colegial, em 1941, segue para o exterior e ingressa na Faculdade de Filosofia e Letras 

no México, onde se gradua. Entre os anos de 1948 e 1949, prossegue seus estudos na 

Universidade de Columbia, em Nova York e, então, passa uma longa temporada 

viajando pela Europa. 

Embora esse tenha sido um período de grande proveito em termos culturais e 

literários, foi também um momento em que Ernesto Cardenal se preocupou 

essencialmente com o tema do amor humano, que impregnava seus pensamentos e 

poemas. É por isso que, anos mais tarde, quando publica sua primeira antologia, 

Epigramas (1972), é possível perceber uma predominância das cantigas amorosas desse 

período sem, no entanto, excluir por completo um tom político que germina no período 

de sua juventude. 

Enquanto o jovem poeta burguês percorria o mundo em uma viagem acadêmica 

e cultural, a situação internacional do pós Segunda Guerra se revelava cada vez mais 

dramática. A bipolarização ideológica entre União Soviética (socialista) e Estados 

Unidos (capitalista) provocou um grande impacto não apenas na América Central, mas 

em todo o mundo: 



 
 

33 
 

 

A mais modesta intenção de adotar uma política de nacionalização de 

empresas estrangeiras ou medidas estatizantes eram atos efetivos de 

provocação aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Qualquer 

sublevação contra regimes colaboracionistas seria interpretado como uma 

agressão indireta à Segurança Nacional. (SCHILLING, 1989, p. 41) 

 

Como consequência dessa política internacional e do descenso revolucionário 

provocado após a morte de Sandino, a Nicarágua experimentou grande decadência 

cultural nos anos 40 e 50. Aos poucos, foi surgindo um movimento intelectual 

reacionário, que pretendia  

 

(...) ser um reflexo autêntico da nossa cultura, chegando ao extremo de 

denominar-se “representante da cultura nacional” quando, na verdade, era 

representante da cultura e da ideologia das classes exploradoras e opressoras 

encabeçadas por Somoza. Assim, pode-se ver nas matérias publicadas no 

jornal “La Prensa” e depois na revista “Opera Bufa” o quanto servia ao 

poder, já que tratava, em forma de aparente humor e desavergonhada burla, 

os fatos da nossa história como o assassinato de Sandino e os massacres 

perpetrados contra os rebeldes nas montanhas (...). (ORTEGA, 1980, p. 63) 

 

A percepção da Frente Sandinista de Libertação Nacional era de que a revolução 

também deveria assumir um caráter cultural, no sentido de promover a formação de uma 

nova cultura revolucionária hegemônica que resgatasse a verdadeira tradição popular 

nicaraguense, mas que também fosse um instrumento político-ideológico de 

manutenção da Revolução Sandinista. 

Apesar do conservadorismo cultural, entre os anos de 1960 e 1976, alguns 

setores da intelectualidade foram adotando, gradativamente, posições progressistas na 

medida em que se desenvolvia e avançava novamente o movimento sandinista. Esse é o 

caso de Ernesto Cardenal, que, em 1957, publicou seu primeiro grande poema político, 

Hora 0,  no qual narra os primeiros passos da luta revolucionária desencadeada por 

Sandino: 

 

(...) “El abrazo es el saludo de nosotros”, 

Decía Sandino – y nadie há abrasado como él. 

Y siempre que hablaban de ellos decían todos: 

“Todos nosotros...” “Todos somos iguales”. 

“Aquí todos somos Hermanos”, decía Umanzor. 

Y todos estuvieron unidos hasta que lo mataron a todos. 

Peleando contra aeroplanos con tropas de zacate, 

sin más paga que la comida y el vestido e las armas, 

y economizando cada bala como se fuera de oro; 

con morteros hechos con tubos 

y con bombas hechas con piedras y pedazos de vidrios, 
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rellenas con dinamita de las minas y envueltas en cueros; 

con granadas fabricadas con latas de sardinas.(...). (CARDENAL, 1970) 
 

Nesse momento, Cardenal já havia voltado para a Nicarágua e aberto uma 

pequena livraria. Convivendo diretamente com a ditadura Somoza e o imperialismo 

ianque, agora, já mais maduro, inicia efetivamente sua atuação política tendo, inclusive, 

participado diretamente da fracassada Rebelião de Abril (1954), uma tentativa armada 

de tomar de assalto o Palácio Nacional e assassinar Somoza. Embora ainda nesse 

momento não possamos falar em uma contribuição consciente para a formação de uma 

cultura política hegemônica na Nicarágua, sem dúvida alguma, seus poemas e atuação 

prática passaram gradativamente a repercutir na formação cultural e ideológica, 

especialmente da juventude burguesa que futuramente aderiria à causa sandinista. Um 

exemplo é o Epigrama dedicado ao amor (que, como veremos, o acompanha por toda a 

trajetória literária), mas também à sua atuação revolucionária 

 

Yo he repartido papeletas clandestinas 

Gritado: !VIVA LA LIBERDAD! en plena calle 

desafiando a los guardias armados 

Yo participé en la rebelión de abril: 

Pero palidezco cuando passo por tu casa 

Y tu sola mirada me hace temblar. 

 (CARDENAL, 2001a, p. 19) 

 

É no ano de 1956 que, enfim, Cardenal afirma ter vivenciado a experiência 

religiosa
12

 que mudaria toda sua vida e obra. Apesar de, desde cedo, sentir um enorme 

chamado à vida religiosa, até esse momento, não havia cedido à sua vocação, por viver 

as angústias e contradições do celibato e do amor humano. A partir de então, volta-se 

para a leitura de grandes místicos, tal como São João da Cruz, e faz a opção por retirar-

se do mundo no monastério de Gethsemani, nos Estados Unidos, onde permanece entre 

1957 e 1959. Posteriormente, passa um ano em Cuernavaca, no México, quando escreve 

vários poemas políticos publicados de forma esparsa em suas antologias. Algum tempo 

depois, tendo se ordenado sacerdote na Colômbia, volta à Nicarágua para fundar a 

comunidade contemplativa de Nossa Senhora de Solentiname que, além de religiosa, 

começou a politizar-se gradativamente na medida em que as tensões no país se 

intensificavam. 

                                                           
12

 Apesar de a maior parte dos místicos não mencionarem ou descreverem o que sentiram quando 

vivenciaram sua experiência religiosa, as pistas que fornecem demonstram que ela representa a maior 

proximidade alcançada por um ser humano a Deus. É uma relação íntima, que se desencadeia no mais 

profundo de seu ser. 
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Enquanto Cardenal imergia-se na vida religiosa, na América Central o ano de 

1959 vai ter uma profunda significação história. Esse foi não apenas o ano da 

Revolução Cubana (que influenciaria de forma decisiva o movimento revolucionário no 

restante das pequenas repúblicas daquela região), mas também foi aquele em que, após 

várias tentativas mal sucedidas de assassinato de Anastácio Somoza, o intelectual 

Rigoberto López Perez consegue disparar o tiro que matou, enfim, o ditador. Segundo 

Marisa Morega, esse é um fato de grande importância para o desenvolvimento da luta 

sandinista, uma vez que a partir daí houve o fortalecimento da sociedade civil e o 

reaparecimento de grupos guerrilheiros (MOREGA, 1982, p. 34). 

Apesar da ascensão ao poder de Luis, filho de Somoza, Humberto Ortega 

caracteriza esse como sendo um período de ascensão revolucionária:  

 

a ação praticada pelo patriota Rigoberto López Perez, que lhe custou a vida, 

de justiçar o tirano Somoza Garcia, em 21 de setembro de 1956, representa a  

síntese de toda a luta popular destes anos contra o regime e, também, o 

reinício da luta que entrara em declínio desde 1934” (ORTEGA, 1980, p. 71)  

 

Assim, surgem as primeiras organizações não estudantis do período, como o 

Movimento  Nova Nicarágua, de denominação pacifista. Menos de um ano depois, no 

entanto, por sugestão de Carlos Fonseca, um dos principais líderes revolucionários da 

época, seu nome é alterado para Frente Sandinista de Libertação Nacional que, por ter 

sido um movimento “nascido da ação, não publicou um documento programático até 

1969” (ZIMMERMANN, 2004, p. 96). De qualquer modo, o grupo resgatou em sua luta 

as principais ideias de Sandino, cuja declaração mais explícita encontra-se num 

manifesto da Frente Estudantil Revolucionária  

 

a luta para resgatar as classes exploradas das garras da oligarquia e do 

capitalismo... defender a justa distribuição de riquezas, erradicar o 

analfabetismo, criar um novo sistema de educação... realizar uma reforma 

agrária integral, a reforma urbana, a nacionalização das empresas 

estrangeiras... lutar pela eliminação dos partidos tradicionais, principais 

responsáveis pela tragédia do povo nicaraguense... [e] repudiar o entreguismo 

aos Estados Unidos. (ZIMMERMANN, 2006, p. 46) 

 

 A partir daí, teve início uma campanha de guerrilhas lançada por Carlos 

Fonseca o que, nesse contexto, produziu na Nicarágua “uma cultura de prisão e 

clandestinidade que passou a fazer parte da mística da FSLN” (ZIMMERMANN, 2006, 

p. 53). Mas a atuação do grupo não se limitou apenas à questão militar. Como bem 

acentua Frei Betto, umas das principais ações do partido era a politização dos 
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camponeses (BETTO, 1980, p. 27). Daí, de certo, a origem do ideal sandinista de 

construir uma hegemonia cultural revolucionária que se desenvolveria nos próximos 

anos e se consolidaria após a tomada do poder, em 1979. 

Em meio a todos esses acontecimentos, Cardenal publica, em 1966, seu primeiro 

grande poema histórico, El estrecho dudoso (CARDENAL, 1966), no qual articula um 

relato que percorre os caminhos da chegada dos europeus à América e reivindica a 

percepção da identidade e da história centro-americana como fazendo parte da mesma 

totalidade. O poeta, portanto, não dissocia o processo político, religioso e cultural 

experimentado pela Nicarágua daquele vivido pelos seus vizinhos. Apesar disso, e 

talvez pelos enormes problemas internos enfrentados durante o período em que 

comandou o Ministério da Cultura, não esteve a frente de nenhum projeto de integração 

local. Afinal, nos curtos dez anos de duração da Revolução Sanidinista,  havia muito o 

que fazer em seu próprio país que, como se não bastasse, contava com a oposição 

acirrada de Honduras e Costa Rica. 

Como consequência da atuação da Frente Sandinista de Libertação Nacional e da 

proliferação das convulsões sociais por toda a América Central na década de 60, 

inaugurou-se uma nova fase do imperialismo ianque. A Nicarágua, assim, foi 

incorporada à estratégia contra revolucionária norte-americana para evitar uma nova 

vitória popular no continente. Dessa forma, entrou em cena a demagógica e reformista 

Aliança para o Progresso que, para conter as tensões sociais, promoveu alguns modestos 

investimentos econômicos e reformas políticas na América Latina, caso da imposição 

do governo do  “testa de ferro” de Luis Somoza, René Schick, em 1963. De qualquer 

forma, alguns anos depois, Anastácio Somoza Debayle resolve reassumir o poder e se 

candidata à presidência, mesmo sendo sua candidatura inconstitucional, uma vez que as 

leis do país vetavam a ascensão presidencial de um dos herdeiros do primeiro ditador. O 

clima de tensão social se intensifica. A resposta a essa candidatura é a marcha de 

milhares de oposicionistas em direção ao palácio nacional.  

 Apesar de, até então, não estar diretamente envolvido na luta revolucionária, 

Ernesto Cardenal, que nesse momento reside em Solentiname, vai a Manágua, em 1967, 

quando terminava a campanha eleitoral que iria eleger Anastasio Somoza. Naquele 

período era também o fim da campanha do candidato de oposição, Arguero
13

. O plano 

                                                           
13

 Fernando Barnabé Arguero Rocha foi um político conservador nicaragUense que, junto com Pedro 

Joaquín Chamorro Cardenal (director do jornal La Prensa), fundou a coligação eleitoral União Nacional 
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era de que os oposicionistas, milhares de pessoas antissomozistas, chegassem à capital. 

Assim, na hora marcada, todos se declarariam em rebeldia para que não houvesse 

eleições. Para tanto, ficariam na praça em protesto até que os Somoza saíssem do país. 

Cardenal decidiu, então, aderir à manifestação porque, nesse momento, a ele “encantou 

a ideia de uma revolução sem violência” (CARDENAL, 2002, p. 140). Antes de 

ingressar no movimento, no entanto, foi rapidamente em casa, quando ouviu pelo rádio 

que a Guarda Nacional estava metralhando as pessoas que, pacificamente, 

reivindicavam a suspensão das eleições. Todos esses episódios parecem contribuir para 

que, no futuro, Ernesto Cardenal tenha uma nova compreensão acerca da questão do uso 

da violência como meio de derrubada de governos despóticos. Ao contrário, apenas 

alguns anos depois, ele será uma das principais lideranças religiosas que não veem 

como incompatível a espiritualidade cristã e a luta armada, e que, inclusive, pregam ser 

esse o único meio para a destituição de um governo ditatorial. Nesse sentido, antes 

mesmo de se tornar Ministro da Cultura, terá uma participação decisiva na formação 

política religiosa e marxista dos jovens camponeses de Solentiname, que ingressariam 

de forma apaixonada nas milícias revolucionárias e contribuíram para a vitória final da 

Frente Sandinista de Libertação Nacional. Já em seu sermão da Semana Santa de 1968, 

portanto, em uma rádio de Manágua, chega a declarar sobre o governo da Nicarágua 

“(...) esse não era Cristo, que o verdadeiro Cristo era o povo que estava sofrendo; e falei 

entre outras coisas dos presos, e disse que talvez a essa mesma hora Cristo estivesse 

sendo torturado ou assassinado numa prisão” (CARDENAL, 2002, p. 203). 

A partir daí, Cardenal começa a ganhar visibilidade entre os membros da FSLN. 

Além da liderança religiosa e política exercida na comunidade de Solentiname (que 

agora passa gradativamente a ser conhecida mundialmente), escreveu uma série de 

artigos no periódico do Partido Comunista Nicaraguense, desejando contribuir no 

diálogo entre cristãos e marxistas, que já começava a existir em outras partes da 

América Latina. Essas são, portanto, as principais motivações que levaram uma das 

principais lideranças Sandinistas, o guerrilheiro Thomas Borges, a convidar Ernesto 

Cardenal para um encontro, registrado na autobiografia do poeta: “(...) esse encontro 

para mim foi muito importante, porque foi meu primeiro contato com os sandinistas. 

                                                                                                                                                                          
Opositora, integrada por cinco partidos de oposição a Somoza. Foi candidato a presidência da República 

em 1967, fazendo frente à candidatura de Anastásio Somoza Debayle, mas acabou perdendo as eleições 

frente a enorme abstenção eleitoral causada pelo Massacre da Avenida Roosevelt. 
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Depois fui estar mais vezes com ele, e já não só com ele, mas também com Carlos 

Fonseca, fundador da Frente Sandinista” (CARDENAL, 2002, p. 204). 

Essa inserção concreta de Ernesto Cardenal no movimento revolucionário 

nicaraguense vai, sem dúvida alguma, ser um marco na sua trajetória política. É a partir 

daí que algumas de suas antigas concepções, tais como a da “não violência”, passam a 

ser descontruídas dando lugar a formação de um novo ativista político, cristão e 

revolucionário. Embora não tenha se engajado diretamente na estratégia de luta armada, 

Cardenal foi um importante instrumento de mobilização ideológica durante todo o 

período em que pertenceu a FSLN. Não apenas isso: contribuiu para a construção e 

disseminação de uma ideia de hegemonia cultural que incluía marxismo e religião, 

elemento indissociável da cultura na Nicarágua, e que constituiu as bases da Revolução 

Sandinista. O poeta percebeu, com mais sensibilidade que qualquer outro, que a luta 

nacionalista não poderia ignorar os pilares  sob os quais aquela sociedade se sustentava 

desde a chegada dos Europeus. E por isso mesmo foi tão importante na tentativa de 

elaboração e execução de um projeto cultural hegemônico. 

Nesse contexto de intensificação da guerrilha e da nova política imperialista 

norte-americana, em 1966, Carlos Fonseca foi para o exílio, o que fez com que o final 

dessa década fosse marcado por intensa discussão interna na FSLN. O resultado foi a 

reafirmação do exemplo cubano e o compromisso com a luta armada. E é de fora de seu 

país que ele, um dos principais líderes da revolução, escreve um comunicado, intitulado 

Hora 0, em que argumenta que a Nicarágua havia sido reduzida à situação de 

neocolônia dos Estados Unidos e, assim, conclamando o povo à guerra civil: 

 

As condições nacionais e internacionais que prevalecem no momento atual 

permitem que hoje seja possível que pelo menos um setor do povo da 

Nicarágua inicie a luta armada, consciente do que se trata, não simplesmente 

para alcançar uma troca dos homens que estão no poder, mas uma mudança 

de sistema, a derrota das classes exploradoras e a vitória das classes 

exploradas. (FONSECA, 1969) 

 

Apesar de não haver nenhum indício concreto de que esse manifesto tenha, de 

alguma forma, se inspirado no primeiro poema político de Ernesto Cardenal, também 

intitulado Hora 0, a semelhança de seus temas, a denúncia contra o imperialismo norte-

americano, permite essa conclusão  pela imensa afinidade entre seu pensamento e o de 

Carlos Fonseca. Embora, quando tivesse escrito esses versos, o poeta ainda não 

acreditasse no uso da violência como único meio de destituir um poder despótico, em 
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todos os outros aspectos suas ideias se afinavam à do líder sandinista. Nada mais 

natural, portanto, que esses dois homens tenham aderido à luta pela mesma causa: a 

soberania nacional. Afinal, como bem afirma Cardenal “Muito antes de existir a Frente 

Sandinista, posso dizer que desde a adolescência eu era sandinista” (CARDENAL, 

2004, p.13). 

Por suas ações na Costa Rica, Carlos Fonseca é preso em 1969, o que provoca 

uma intensificação das ações políticas em favor de sua libertação. Apenas no ano 

seguinte, no entanto, após o sequestro de um avião, seus companheiros conseguem 

colocá-lo em liberdade.  

Em 1972, a Nicarágua foi alvo de um intenso terremoto, que destruiu grande 

parte de sua Capital, Manágua, e agudizou a crise econômica e social experimentada 

pelo país, cada vez mais dependente dos Estados Unidos. Segundo Lawrence 

Ferlinghetti, “foi como se o terremoto tivesse sido o primeiro grande golpe contra o 

ditador” (FERLINGHETTI, 1985, p. 24). Assim, no mesmo ano, Cardenal publica mais 

um de seus poemas revolucionários, Canto Nacional, que já vislumbrava como 

realidade a libertação de sua terra da opressão e da exploração, 

 

¡Ah, la visión 

 de una tierra con la explotación 

 abolida!  

Repartida la riqueza nacional todos por igual  

el producto nacional bruto, toditos por igual. 

 ¡Nicaragua sin Guardia Nacional, veo el nuevo día!  

Una tierra sin terror. Sin tiranía dinástica. Cantá 

 cantá zanate clarinero. (CARDENAL, 1973a, p.21) 

 

Enquanto pessoas de outros países corriam em socorro do povo nicaraguense 

oferecendo ajuda humanitária, Somoza engendrava novos meios de enriquecer 

desviando grande parte dessa verba. Nesse contexto, Cardenal se engaja cada vez mais 

na causa sandinista e intensifica sua atuação internacional não apenas denunciando a 

ditadura Somoza, mas arrecadando fundos para auxílio às vítimas do terremoto. A 

Nicarágua, dessa forma, passa a receber constante apoio internacional, expresso de 

forma exemplar pela histórica derrota dos Estados Unidos na Organização dos Estados 

Americanos, quando esses propuseram a criação de uma força de intervenção no país. 

Note que já nesse momento Ernesto Cardenal surge como uma figura estrategicamente 

importante para dar subsídio aos planos da FSLN. Não apenas pela conscientização da 

trágica situação imposta à Nicarágua pelo imperialismo norte-americano, mas também 

por sua atuação junto aos jovens da comunidade religiosa de Nossa Senhora de 
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Solentiname, que se engajariam diretamente na luta revolucionária influenciados por 

seus ideais. 

Por sua atuação como representante internacional da FSLN, Cardenal teve a 

oportunidade de realizar algumas visitas a Cuba e, inclusive, se encontrar com Fidel 

Castro. Sobre as impressões dessas viagens, ainda em 1972, publica o livro Em Cuba 

(CARDENAL, 1972), no qual narra, com grande admiração, o processo revolucionário 

experimentado pela pequena ilha caribenha. Sem dúvida alguma sob essa influência, 

apenas um ano depois, em 1973, torna público um novo poema, Oráculo sobre 

Manágua (CARDENAL, 1973b), sintetizando a história humana, principalmente 

naquilo que representa um entrave à sua evolução. Denuncia, portanto, a propriedade 

privada, a escravidão como base da indústria e da acumulação de capital, a divisão de 

classes e, em algumas vezes, até mesmo a Igreja Católica como obstáculos ao progresso. 

Note que, nesse momento, seu canto assume um caráter não apenas anti-imperialista, 

mas também anticapitalista. Isso prova, que ao longo de seu contato com a Frente 

Sandinista de Libertação Nacional e com a Revolução Cubana, vai se consolidando 

também o ideário marxista, tão importante para a percepção da compreensão do que 

para ele significa a formação de uma cultura revolucionária hegemônica em seu país. 

  Nesse contexto de crise acentuada pela ocorrência do terremoto sobre Manágua 

e pela crescente corrupção da ditadura Somoza, além da Frente Sandinista, surge outro 

tipo de oposição, mais moderada e pacífica, liderada pelos bispos do país e pelo 

proprietário do jornal La Prensa, Joaquim Chamorro, que critica a política repressiva do 

governo. Afinal, “as sequelas do terremoto exacerbaram os conflitos econômicos e 

políticos reais entre a família Somoza e outros setores da burguesia nicaraguense” 

(ZIMMERMAN, 2004, p. 254). Como se não bastasse, em 1978,  

 

a ditadura comete um erro fundamental ao matar Joaquim Chamorro, 

jornalista símbolo da oposição liberal. Esse fato provoca uma indignação sem 

precedentes e leva a uma paralisação geral, última principal manifestação das 

massas encabeçadas pela burguesia liberal opositora. (ORTEGA, 1980, p. V) 

 

 

Em entrevista a Martha Harnecker, Ortega aponta, ainda, esse episódio como o 

verdadeiro desencadeador do levante do povo, que culminaria na Revolução Sandinista 

apenas um ano depois: 

 

As ações de outubro de 1977 dão um grande impulso ao movimento de 

massas, mas é a raiz do assassinato de Pedro Joaquín Chamorro quando estas 
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se desatam e nos deixam ver claramente, como em uma radiografia, o 

potencial, a decisão e a vontade sandinista de combate que dispõem, para 

incorporá-las a uma linha armada. (Ortega. Interview. Harnecker, 1985, p. 

25) 

 

 Assim, o crescimento do movimento popular contribuiu para a unificação das 

três frentes da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que haviam se separado em 

1975
14

. Ao mesmo tempo, a Frente Ampla de Oposição, que aglutinava a burguesia 

antissomozista, também exigia a renúncia de Somoza. A ditadura, assim, ia cada vez 

mais se endurecendo, decretando censura à imprensa e estado de sítio no país. 

Nesse momento, porém, o processo revolucionário já se fazia irreversível. Em 

agosto de 1978, guerrilheiros, usando fardas da Guarda Nacional, desceram em dois 

veículos militares e entraram no Palácio Nacional, sede do Congresso da Nicarágua. 

Chefiados pelo comandante Zero (Eden Pastore), fizeram mil e quinhentos reféns. Em 

troca dessas pessoas, os sandinistas pediram a libertação de 58 presos políticos e 

quinhentos mil dólares. Anastásio Somosa foi obrigado a ceder. 

Enquanto isso, influenciados pelo ideal marxista-cristão proposto por Ernesto 

Cardenal em suas missas na comunidade contemplativa de Nossa Senhora de 

Solentiname, vários jovens locais ingressaram na luta armada e contribuíram de forma 

decisiva no assalto ao quartel de San Carlos. Apesar de ter sido uma operação 

fracassada, na qual muitos foram presos e mortos, esse episódio só alimentou o ideal 

revolucionário dos sobreviventes e de outros tantos rapazes e moças que participariam 

da tomada de Manágua, em 1979.  

Esse fato marca mais uma vez a importância que atribuímos a Ernesto Cardenal, 

como principal idealizador e disseminador de um ideal revolucionário que reunia, além 

do marxismo, dois dos principais elementos enraizados na cultura do povo 

nicaraguense: o cristianismo e o nacionalismo. É certo que desde a fundação da Frente 

Sandinista de Libertação Nacional, ou mesmo durante o período de luta de Sandino, já 

se percebia a necessidade de construção de uma cultura política revolucionária 

hegemônica no país. O grande salto ideológico nesse sentido, no entanto, se deu com a 

percepção de que o cristianismo não poderia ser delegado a segundo plano nesse 

                                                           
14

 Em razão da forte repressão e da perda de importantes dirigentes sandinistas entre 1975 e 1978, houve 

a divisão da FSLN em três frentes: a Tendência Proletária, segundo a qual o partido deveria concentrar 

seu trabalho de forma prioritária nos centros urbanos, junto ao proletariado; a Guerra Popular prolongada, 

a Tendência Insurrecional, que reivindicava uma imediata tomada do poder  pela via armada, que tentou 

adaptar a teoria maoísta às ideias de Sandino; e a Frente Insurrecional, que procurava manter constante 

diálogo com o povo, recrutando-o para a alternativa da luta armada. 
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projeto. Era necessário tornar indissociável os ideais libertários e religiosos, papel que 

Ernesto Cardenal exerceu com maestria durante todo o período em que esteve 

comprometido com a revolução. Infelizmente, não mais em Solentiname. Em 1977, a 

comunidade foi arrasada pela Guarda Nacional logo depois do ataque ao quartel de São 

Carlos e, então, coube a ele atuar pela revolução no exílio, quando escreve Canto a un 

país que nace (CARDENAL, 1978a), no qual reúne 16 epigramas pelos quais resgata os 

principais temas presentes em suas obras, que serão mais detalhadamente analisados no 

capitulo 3. Por hora, cabe destacar que essa antologia, publicada no exílio às vésperas 

da Revolução Sandinista, representa de modo geral todo o seu amor e desejo de 

libertação da terra natal. 

Com esse clima de insurreição e repressão, em 1979 as ações da Frente 

Sandinista se intensificam no interior. Em fevereiro, o comando do partido toma uma 

emissora de televisão e anuncia que Somoza está para cair. Enquanto isso, o Movimento 

Popular Unido vai organizando os Comitês de Defesa Civil, que se espalham pelos 

bairros. 

Numa tentativa desesperada de manter-se no governo, o ditador recorre ao 

Fundo Monetário Internacional, que aprova um empréstimo de sessenta e cinco milhões 

de dólares para conter a crise. Somoza, então, contrata mercenários norte-americanos 

para dar suporte à Guarda Nacional. 

Nada disso, no entanto, parecia conter o ímpeto revolucionário do povo 

nicaraguense. Afinal, “a consciência do intolerável, mais do que um projeto ideológico 

revolucionário, é a raiz fundamental da questão centro-americana” (COLETIVO DO 

INSTITUTO HISTÓRICO CENTRO-AMERICANO, 1986, p. 32). Assim, uma greve 

geral paralisou os transportes e o comércio. Os bairros mais pobres de Manágua, a 

espera do confronto direto com o governo, formaram barricadas de sacos de areia e 

pedras, que a população arrancava das ruas. Somoza, em retaliação, ordenou o corte de 

energia elétrica e água. A população, cada vez mais revoltada, bombardeava vários 

pontos da cidade. Nem mesmo a Organização dos Estados Americanos quis manter seu 

apoio ao ditador e, então, pediu que ele deixasse o governo da Nicarágua. Segue a 

preparação para a invasão. Alguns grupos recebem ajuda de Cuba que, inclusive, 

chegou a treinar guerrilheiros nicaraguenses.  

Como se não bastasse, os níveis mais altos da administração ianque começaram 

a prestar mais atenção na Nicarágua e pensaram na possibilidade de uma mudança. Não 

uma ruptura radical, claro, mas a aprovação de um novo governo que respondesse aos 
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seus interesses e seguisse uma política mais “democrática”, numa tentativa de conter o 

ímpeto revolucionário do povo. Sobre essa nova política norte-americana, já no exílio, 

em 1980, Somoza escreve um livro, intitulado Nicarágua traída, no qual narra todo o 

seu ressentimento pelo abandono de Carter, então presidente dos Estados Unidos, a seu 

governo. Descreve, portanto, da seguinte forma um de seus encontros com o 

embaixador americano na Nicarágua, que o convencia a renunciar: 

 

(...) Voltei a receber uma ligação do embaixador americano. Ele me disse que 

queria falar comigo e o convidei para almoçar (...). Foi uma visita na qual se 

discutiram muitas coisas. Então ele me olhou e cinicamente me disse: - O 

senhor sabe, há muitos países que querem derrotá-lo. Minha resposta foi: - O 

que tenho que fazer para que isso não aconteça? Ao que ele respondeu: - Se o 

senhor interrompesse seu mandato presidencial tenho certeza de que os 

ataques cessariam. Olhei para ele sem ocultar meu assombro. Então está o 

senhor dizendo que eu deveria renunciar? Sua resposta foi bem simples: - 

Sim. (SOMOZA, apud CÉSPEDES; CRUZ; GARCÍA; RODRÍGUEZ, 1884, 

p. 188) 

 

Pressionado em âmbito nacional e internacional, Anastácio Somoza Debayle 

renunciou em 17 de julho de 1979 e fugiu para os Estados Unidos. A ideia do ditador 

era de que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Francisco Maleaños, assumisse a 

presidência anunciando que ficaria no cargo até 1981. Nem mesmo o governo norte-

americano concordou com isso. 

Nesse contexto, Cardenal volta do exílio em 18 de julho e se une à Junta de 

Governo da Frente Sandinista, em León, declarada capital provisória da Nicarágua. Em 

19 de julho, a Guarda Nacional finalmente se entrega e depõe as armas. Um comando 

do Estado-Maior sandinista ocupa o bunker de Somoza e recolhe os documentos. Às 

três da tarde, centenas de guerrilheiros entram em festa em Manágua, disparando para o 

ar os seus fuzis.  Tinha início a Revolução Sandinista. Inspirado pelos acontecimentos 

que se sucediam de forma cada vez mais rápida, em 1984 o então Ministro da Cultura, 

Ernesto Cardenal, publica uma antologia intitulada Vôos de Vitória (CARDENAL< 

1986), na qual canta a luta revolucionária nicaraguense e todo o trabalho que se seguiria 

em prol da construção de uma sociedade justa e democrática. Esse é o caso emblemático 

de um de seus mais belos poemas desse período, Ocupados, escrito apenas algum tempo 

após o trinfo sandinista: 

 

Estamos todos muito ocupados 

a verdade é que estamos todos tão ocupados 

nesses dias difíceis de júbilo, que não voltarão 

                                                mas que nunca esqueceremos 
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estamos muito ocupados com as confiscações 

                                                 tantas confiscações 

tantas repartições de terras 

todo mundo tirando as barricadas das ruas  

                                      para que os carros possam passar 

também trocando nomes de ruas e  de bairros 

                                           aqueles nomes Somozistas 

desenterrando os assassinados 

consertando os hospitais bombardeados 

                             - este hospital se chamará tal -     

criando a nova polícia 

fazendo o senso doa artistas 

levando água potável a esse ou aquele lugar 

e estes outros estão pedindo luz elétrica 

                        a luz que o ditador lhes havia cortado 

bem depressa, restaurar as instalações 

                         água e luz para a Ciudad Sandino 

                        - eles decidiram chamar seu bairro de Ciudad Sandino – 

estamos muito  ocupados, Carlos 

os mercados devem estar limpos, devem estar bem arrumados 

                       também devemos construir mais mercados 

estamos criando novos parques e, é claro, novas leis 

                  imediatamente proibimos os anúncios pornográficos 

os preços dos grãos básicos bem controlados 

é tempo de se fazer também muitos cartazes 

logo, logo, nomear novos juízes 

depressa, consertar as estradas 

e, que beleza, também vamos abrir novas estradas 

eleição de juntas de governo locais 

já está na hora de um milhão aprender a ler 

você vai a sua reunião de gabinete, você vai ao seu sindicato 

à vacinação das crianças em todo o país 

agora mesmo os planos de educação 

as pás mecânicas limpando os escombros 

                          - Monimbó outra vez com marimbas –  

os campos com o rumor de tratores 

organizada a associação de trabalhadores do campo 

sementes, inseticidas, abonos, nova consciência 

e rápido, precisamos semear muito rápido 

é também o tempo de novos cantos 

os operários voltaram a seus turnos e tornos barulhentos com alegria 

irmão, restabeleceram-se todas as linhas de ônibus urbanos 

               - e tantos festivais culturais nos bairros 

e também todos os dias há missas pelos companheiros que caíram  

e há uma palavra nova em nosso falar cotidiano 

                                                                             “Companheiro” 

tudo isso ficará para quem quiser ver nos velhos jornais 

em jornais amarelos o começo da nova história 

                 poéticos periódicos 

ali verão em bonitas manchetes o que agora digo 

destes dias embriagadores que não voltarão 

destes dias em que estamos tão ocupados 

porque a verdade é que estamos muito ocupados. (CARDENAL, 1986, p. 30) 

 

              O poema Ocupados, em cada um de seus versos, pode fornecer importantes 

subsídios para a reconstrução histórica do projeto sandinista pós-revolucionário.  É 

interessante perceber que nele, Cardenal dialoga não apenas com seus “irmãos” de luta, 
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mas também com Carlos Fonseca, como se quisesse anunciar ao líder morto que seu 

sacrifício não foi em vão. Note, também, que desde esses primeiros poemas em 

homenagem à revolução, o então Ministro da Cultura exalta a imensa importância dada 

pelos governantes à educação, afinal, “já está na hora de um milhão aprender a ler”. Não 

apenas isso: é o momento de resgatar a tradicional cultura nicaraguense, antes 

subjugada pelas classes dominantes. Tudo, no entanto, só seria possível nos dizeres do 

poeta, através da formação de uma “nova consciência”. Consciência essa que fará parte 

integrante do projeto revolucionário que já havia sido iniciado por Cardenal em 

Solentiname, mas que se desenvolve de forma cada vez mais clara em sua atuação no 

Ministério da Cultura. 

Apesar de todo o clima de felicidade e esperança, a reconstrução da Nicarágua 

revolucionária ainda sofreria uma série de entraves, especialmente econômicos. Como 

bem acentua Angelo Calleoni, apesar de assim ter sido definitivamente enterrada a 

ditadura,  

 

(...) as ingerências dos Estados Unidos nos assuntos internos da Nicarágua 

continuaram mesmo sob o regime democrático atual. O boicote econômico à 

Nicarágua culminou em 2 de abril de 1981, quando o Departamento de 

Estado americano decidiu anular todos os empréstimos anteriormente 

concedidos àquele país. (CALLEONI, 1981, p. 110) 

 

Quando renunciou ao governo, Somoza havia deixado um saldo de 50 mil 

mortos e perdas materiais de mais de 500 milhões de dólares. Foi preciso, portanto, 

tomar medidas urgentes de caráter econômico. Entre elas, a nacionalização do comércio 

exterior, do sistema financeiro e o confisco do patrimônio somozista, medidas essas que 

permitiriam desencadear o projeto de conseguir um desenvolvimento independente e 

com justiça social.  

Entretanto, apenas um ano após a tomada do poder pela Frente Sandinista de 

Libertação Nacional, a política moderada de Carter para a América Latina vai ser 

substituída, com a eleição do presidente Reagan, nos Estados Unidos. Esse fato terá 

enormes implicações na história da Revolução uma vez que, a partir daí, tem início uma 

série de ataques norte-americanos, que impedirão um pleno desenvolvimento nacional e 

certamente repercutirão de forma decisiva no imaginário popular acerca do processo 

revolucionário. Tanto, que em eleições livres realizadas em 1989, apenas 10 anos depois 

do triunfo, que teve um caráter eminentemente popular, essa mesma população vai às 
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urnas para escolher como presidente da república Violeta Chamorro, candidata da 

oposição, ligada aos interesses liberais norte-americanos.  

O fato é que o governo Reagan percebia todas as lutas de libertação latino-

americanas e do Caribe como fragmentos de uma conspiração internacional encabeçada 

pela União Soviética “as ideias centrais dessa política se alimentam na doutrina da 

segurança nacional. (...) A defesa da segurança do continente em face de ameaça 

comunista se torna a principal tarefa. Nesse contexto, a Nicarágua ocupa lugar decisivo” 

(SESSÃO DO TRIBUNAL PERMANENTE DOS POVOS SOBRE AS AGRESSÔES 

DOS EUA NA NICARÁGUA, apud TRIBUNAL PERMANENTE DOS POVOS, 

1985, p. 28).  

 Assim, em 1981, os Estados Unidos suspenderam toda a ajuda ao governo 

sandinista e começam a instalar uma base naval em Honduras, iniciando-se as primeiras 

investidas militares na Nicarágua. De acordo com uma análise do Centro de 

Comunicação Internacional de Manágua, no entanto, “de 1979 a 1983, a 

contrarrevolução consistia de pequenos grupos armados que não constituíam nenhuma 

ameaça ao governo sandinista” (CENTRO DE COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL 

DE MANÁGUA, apud BOND, 1987, p. 110). Já em 1982, porém, a intervenção dos 

Estados Unidos ganha nova dimensão: é formada a Comunidade Democrática Centro-

Americana, reunindo El Salvador, Costa Rica e Honduras, visando o isolamento político 

daquele país. Assim,  

 

os sandinistas repelem os ataques e pagam um duro tributo com as perdas, na 

mesma hora em que outros governos centro-americanos dançam ao compasso 

de Washington e desenvolvem todo o vocabulário da democracia tal como a 

entendem lá em cima . (CORTÁZAR, 1987, p. 60) 

 

Pressionados incansavelmente pelo imperialismo ianque, o governo sandinista 

resolve, então, recorrer ao Tribunal Permanente dos Povos, denunciando não apenas as 

agressões sofridas de cunho militar e econômico, mas também ideológico. Assim, 

afirmam em documento apresentado a essa Corte que, desde os primeiros meses do 

Triunfo da Revolução Sandinista, começou por parte dos Estados Unidos uma “guerra 

Informativa”. As operações publicitárias, segundo a Frente Sandinista de Libertação 

Nacional, partiram da Sociedade Interamericana de Imprensa que, em conluio com a 

Agência Central de Inteligência (CIA), promoveram uma verdadeira campanha 

ideológica contra a Nicarágua, em especial a partir da instalação de rádio emissoras 

contrarrevolucionárias nas fronteiras de Honduras e da Costa Rica. Internamente, o 
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jornal La Prensa, que tinha como proprietário Joaquim Chamorro, o líder da oposição 

liberal morto pela Guarda Nacional, volta às suas origens liberais e promove uma série 

de ataques, muitas vezes mentirosos, ao governo. Como bem lembra Julio Cortázar, a 

burguesia é igual em qualquer lugar: quando uma ditadura lhes é excessivamente dura, 

ajudam a derrubá-la, mas “nada de deixar que o populacho leve as coisas a sério” 

(CORTÁZAR, 1987, p. 69).  

E de fato “o populacho” as levou. Como movimento de caráter eminentemente 

popular, o ideal revolucionário nicaraguense foi se consolidando de forma a consagrar, 

além do nacionalismo, o marxismo, cujo um de seus principais pilares é justamente a 

luta de classes, que, já desde os tempos de Sandino, foi incorporada como parte 

integrante do movimento nacionalista. O Marxismo nicaraguense, no entanto, não 

poderia se apoiar nas bases que foram descritas e pensadas a partir da realidade 

europeia. Era preciso “reinventar” Marx e essa reinvenção passaria, certamente, pela 

análise da história e cultura da Nicarágua. Daí a consagração de uma de suas maiores 

peculiaridades na América Latina: a percepção de que nem sempre a religião é um 

instrumento de alienação, mas que em alguns casos ela pode, ao contrário, inspirar a 

libertação de um povo. É justamente, portanto, a incorporação do cristianismo à luta 

revolucionária sandinista que nos remete à necessidade de compreender os conflitos 

inerentes à Igreja Católica na América Latina. Só assim poderemos reconstruir o 

imaginário religioso, literário e político de Ernesto Cardenal para, então, inseri-lo no 

projeto de formação cultural hegemônica da Nicarágua revolucionária. 

 

1.2. OS CAMINHOS DO CRISTIANISMO POPULAR NA NICARÁGUA: DIÁLOGOS ENTRE A 

IGREJA CATÓLICA E O PENSAMENTO LIBERTÁRIO DE ERNESTO CARDENAL 

 

Desde a chegada dos primeiros europeus às Américas e, com eles, dos religiosos 

missionários que tinham como objetivo a catequização cristã das comunidades 

indígenas, o continente construiu sua cultura religiosa eminentemente sob o pilar do 

cristianismo. É claro que não se pode de forma alguma classificar o processo de 

transformação cultural latino-americano como algo homogêneo. Ao contrário, existe 

uma ampla gama de “identidades latino-americanas”. É fato, porém, que o cristianismo 

foi e continua sendo uma importante categoria de referência para a formação dessas 
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múltiplas identidades, mas é ao mesmo tempo um dos pilares que une uma região 

composta por diversos outros elementos culturais. 

Ao analisar aquela que considera ser a “cultura base” do povo latino americano, 

o sociólogo Rodrigo Guerra López confirma essa hipótese ao afirmar que ela é “ao 

menos uma versão não iluminista da modernidade que se encontra fortemente marcada 

pelo acontecimento cristão” (LÓPEZ, 1998, p. 11). Sendo assim, é preciso “recuperar a 

consciência de que a contribuição real da experiência cristã para a conformação e 

manutenção do ethos latino-americano não é, de maneira alguma, pequena” (LÓPEZ, 

1998, p. 17). 

Ao mesmo tempo, a marcante presença da exploração colonial no processo 

histórico do continente tem suas origens na criação do Estado Moderno na Europa e, 

com ele, na ascensão da burguesia e do capitalismo. Assim, mesmo com a irrupção das 

guerras de independência dos países latinos, a partir do século XIX, esse processo 

esteve associado aos interesses de uma elite econômica interessada em manter ou 

estender seus privilégios e por isso mesmo, incapaz de romper com o passado de 

exploração dessas antigas colônias. O que sucedeu, então, foi a gradativa substituição 

das ingerências europeias, que deram lugar a um novo tipo de imperialismo encabeçado, 

dessa vez, pelos Estados Unidos da América. No quadro desse “novo capitalismo”, o 

processo de industrialização e consequente competição internacional por mercados e 

matéria prima se identificavam cada vez menos com o progresso e com a libertação 

nacional. A soberania, por sua vez, aparece como um obstáculo ao capitalismo.  

Nesse contexto de luta entre oprimidos e opressores, a Igreja Católica tem 

assumido, desde seus primórdios, dois comportamentos que, segundo Leonardo Boff, 

não se coordenam e nem se recobrem totalmente: um voltado para o mundo e a 

sociedade, e o outro para dentro e para as suas várias estruturas (BOFF, 1981, p.83). É 

nesse sentido que cabe esclarecer e delimitar a atuação da Igreja-Instituição, 

caracterizada pela estabilidade e pelas regras que ela prescreve a seus membros, e que 

se relaciona estreitamente com o poder. Sob essa perspectiva, ela  

 

(...) se autocompreenderá fundamentalmente como aquela comunidade que 

vem investida de poder (Hierarquia) em face à outra comunidade destituída 

de poder (Povo de Deus dos leigos) mas sobre a qual se exerce o poder. O 

poder se instaurará como horizonte máximo a partir do qual será assimilado, 

compreendido e anunciado o Evangelho. (BOFF, 1981, p. 88) 
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Partindo, no entanto, de uma análise marxista da realidade social, Boff 

compreende que o eixo organizador de uma sociedade reside no seu modo de produção 

peculiar. Sendo essa uma atividade de infraestrutura e sobre ela se constrói tudo o mais, 

inclusive as ações religioso-eclesiásticas. Isso não quer dizer, no entanto, que essas 

sejam meros produtos sociais sob um código religioso, mas, embora tenham 

especificidade própria, ao expressar-se socialmente são orientadas pelo modo de 

produção de uma dada sociedade.  Assim, a “(...) Igreja é atravessada, inevitavelmente, 

pelos conflitos de classe e pode assumir tanto uma eventual função revolucionária 

quanto uma função fortalecedora do bloco hegemônico” (BOFF, 1981 p. 172-178). 

Dessa forma, para que possamos compreender as características institucionais da Igreja 

Católica em um dado momento da história, assim como no caso da Nicarágua no século 

XX, é necessária antes uma análise política, social e especialmente econômica dessa 

sociedade. 

Como já vimos anteriormente, o modo de produção que rege as relações 

econômicas da América Latina, nesse período, é o capitalista. Partindo dessa premissa, 

Leonardo Boff o caracteriza como sendo a apropriação privada dos meios de produção 

por parte de uma minoria, pela distribuição desigual da capacidade de trabalho e pela 

partilha injusta dos produtos finais desse trabalho (BOFF, 1981, p. 85). Seguindo esse 

mesmo raciocínio, Eduardo Galeano interpreta os atuais problemas econômicos e 

sociais latino-americanos a partir do passado de exploração colonial empreendido pelos 

europeus e, mais tarde, pelo agressivo imperialismo norte-americano (GALEANO, 

2004). 

Essas teorias estruturalistas, no entanto, que buscam explicações das situações 

atuais com base em conceituações genéricas têm sido atualmente questionadas. A 

historiadora Maria Ligia Prado, por exemplo, ressalta que para analisar concretamente a 

origem e a formação dos Estados latino-americanos é necessário compreender as 

situações históricas específicas, com ênfase na questão das lutas sociais e dos conflitos 

políticos que a envolve (PRADO, 1994, p.14).  

Resguardadas as suas devidas diferenças, é inquestionável que o legado de 

exploração colonial deixado pelos europeus e norte-americanos bem como a atuação da 

Igreja Católica na América Latina são, sem dúvida alguma, elementos sem os quais não 

se poderia fazer uma análise séria dos conflitos inerentes a essa instituição no período 

em que houve o predomínio das lutas nacionalistas na Nicarágua, durante quase todo o 

século XX. O fato é que, embora como bem acentue Maria Ligia Prado, as soluções 
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políticas de uma sociedade estejam ligadas a um espectro de possibilidades dadas por 

sua história (PRADO, 2004, p. 216), é impossível pensar a atuação da Igreja na 

América Latina sem levar em conta as relações capitalistas que condicionaram a sua 

dependência. E como bem acentua Lucien Goldmann,  

 

se todos os grupos atuam sobre a consciência, a afetividade e o 

comportamento de seus membros, só a ação de certos grupos particulares e 

específicos, entretanto, é de natureza a favorecer a criação cultural. Por 

conseguinte, é particularmente importante para a pesquisa concreta delimitar 

esses grupos, a fim de saber em que direção orientar as investigações. 

(GOLDMANN, 1976, p. 209) 

 

Assim, para nos aproximar do imaginário religioso experimentado por Ernesto 

Cardenal ao longo de sua vida e obra e, como consequência, das raízes de suas ações 

políticas, é preciso compreender o contexto externo e interno pelo qual atravessava a 

Igreja Católica na Nicarágua no século XX, bem como os conflitos inerentes a ela. 

Sendo o cristianismo um elemento central do ativismo cardeliano, reconhecer o 

alinhamento desse intelectual “é aprender (...) as especificidades reais e totais do 

compromisso” (GOLDMANN, 1976, p. 204).  

Para compreender esse compromisso, no entanto, é necessário ter em mente que 

a Igreja não pode ser percebida como um corpo homogêneo, mas que, segundo 

Leonardo Boff, ela assume duas posturas bem distintas ao longo de sua história. A 

primeira, e mais constante, ocorre nos momentos em que compactua com as classes 

dominantes do modo de produção capitalista. Nesse caso, ela se caracteriza, em 

primeiro lugar, pela busca da unidade. Constitui uma mesma doutrina, um mesmo 

discurso, uma mesma liturgia e ordenação eclesiástica. Além disso, a santidade é 

compreendida de modo a conformar o fiel ao bloco histórico-religioso sob a sua 

hegemonia. As grandes virtudes do santo católico são a obediência, a submissão, a 

humildade e a referência total à instituição. Quanto à apostolicidade, ela é apropriada 

por uma classe somente (aos Bispos). Há uma total exclusão do leigo como mediador da 

religiosidade (BOFF, 1981, p. 174-179). 

Ao mesmo tempo, essa Igreja pode se inserir numa sociedade que comporte o 

modo de produção capitalista de forma a se articular com as classes subalternas. Nesse 

sentido, torna-se a Igreja dos leigos, dos pobres e fracos. Torna-se uma comunidade 

libertadora, que busca na política um meio de ação prática e concreta. Ela não valoriza a 
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excessiva ritualização, mas celebra, à luz da fé, a própria vida, as conquistas de todo o 

grupo e seus encontros (BOFF, 1981, p. 180-182). 

Para compreender, portanto, a atuação da Igreja Católica, e seus reflexos na 

construção do imaginário religioso de Ernesto Cardenal, faz-se necessária a análise da 

relação dialética que se estabeleceu na Nicarágua entre a Igreja Instituição (engajada na 

manutenção de sua estrutura e poder vinculados às classes dominantes), e a Igreja da 

Libertação (de orientação voltada para a emancipação do oprimido). É essa dicotomia 

inerente à própria instituição que, inserida num dado momento da história nicaraguense, 

vai formar as bases sob as quais se sustentará o cristianismo libertário cardeliano. 

Assim, ao estudar as relações entre a Igreja e a burguesia na América Latina, 

Pablo Richard destacou dois momentos nos quais seu convívio era de conciliação. O 

primeiro se manifestou entre os anos de 1492 e 1808, período que tem início com  a 

descoberta da América, e a partir do qual a colonização foi forjando, pouco a pouco, o 

que ele chama de uma “cristandade”
15

 colonial; o segundo , entre 1808 e 1959, é 

caracterizado pelas lutas por independência política no continente e pela formação de 

uma “nova cristandade”, ao interior de uma nova situação colonial, dependente primeiro 

da Inglaterra e logo depois dos Estados Unidos (RICHARD, 1982, p. 60-61). 

 Uma terceira hipótese levantada pelo autor é a da situação em que a Igreja 

aceita e inclusive defende as conquistas da revolução burguesa, mas em ruptura política 

com a burguesia. Para ele, é assim que se estrutura a Teologia da Libertação, que surge 

com grande impacto, em especial a partir da Revolução Cubana. Essa seria, assim, um 

marco histórico fundamental para a compreensão da relação entre Igreja e burguesia que 

se estabeleceria na América Latina a partir dos anos de 1959 (RICHARD, 1982, p. 36-

37). 

Essa divisão de etapas descrita por Pablo Richard, no entanto, não pode ser 

percebida como algo mecânico e uniforme. Ela descreve, de modo geral, o 

comportamento da Igreja Instituição, mas deixa de apreciar os vários movimentos de 

oposição à burguesia (ou às classes dominantes) que, mesmo no período colonial, 

tiveram voz na figura de sacerdotes, como é o caso de Bartolomeu de Las Casas. No 

caso específico da Nicarágua, não podemos nos esquecer da atuação do Frei Valdivieso 

                                                           
15

  Pablo Richard define “cristandade” como “ um modo específico de inserção da Igreja institucional na 

totalidade social, que utiliza como mediação fundamental o poder político (sociedade e política) e o poder 

hegemônico (sociedade civil) das classes dominantes” (RICHARD, 1982, p. 96). 
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que, após uma vida de incessante luta em favor dos índios, acabou assassinado a mando 

de encomendeiros
16

 da região. 

 Ao mesmo tempo, a Igreja que se estruturou na América Latina após a década 

de 60 não pode ser compreendida como um corpo uniforme em favor da Teologia da 

Libertação. Houve, também, uma onda conservadora que atuava de forma decisiva na 

construção da (s) religiosidade (s) latino-americana. Percorrer a história da Igreja no 

continente e na Nicarágua, portanto, é elucidar em cada momento histórico a dicotomia 

conservação x libertação inerente a ela.  

Dessa forma, mesmo antes do desenvolvimento da Teologia da Libertação, a 

Igreja Católica já dava sinais de se voltar às preocupações do mundo ao dar início à 

elaboração da Doutrina Social da Igreja, ensinamentos cristãos que, por meio de 

encíclicas papais, tinham como objetivo discutir temas fundamentais da existência 

humana, tais como a miséria, a dignidade, a família e tantos outros. 

 O marco inicial dessa nova postura, no entanto, foi a encíclica Rerum 

Novarum, escrita por Leão XIII (1878/1903) em 1891, e que é percebida pela Igreja 

como  

 

Primeira das grandes encíclicas sociais dos tempos modernos, a Rerum 

Novarum segue sendo hoje [...] a Carta Magna do Trabalho, princípio e 

fundamento do ensino social da Igreja. Leão XIII a projetou como a mais 

formidável e precisa teoria sobre as consciências dos cristãos da sua época, 

em defesa da classe trabalhadora. Mas os dotes excepcionais do professor e 

pastor a converteram em uma das obras mais rígidas de seu enorme trabalho 

doutrinal, cuja luz, longe de diminuir com o tempo, tem vindo a ganhar em 

claridade e em transcendência prática. (COMISION EPISCOPAL 

APOSTOLADO SOCIAL, 1963, p. 16) 

 

Assim, em consonância com as consequências da Revolução Industrial, o 

Pontífice defende a tese do direito de associação dos operários para a reivindicação de 

causas justas. Como bem acentua Antônio Rago Filho, no entanto, essa preocupação 

não significou de forma alguma um tipo de alinhamento com a doutrina marxista 

disseminada pela Europa no período. Ao contrário, ao mesmo tempo em que 

denunciava a exploração do proletariado, representava uma oposição à luta de classes 

percebida por Marx como o motor de todo processo revolucionário (RAGO, Filho, 

1989, p. 157). Segundo Leandro Gonçalves,  
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 Pablo Richard define “cristandade” como “um modo específico de inserção da Igreja institucional na 

totalidade social, que utiliza como mediação fundamental o poder político (sociedade e política) e o poder 

hegemônico (sociedade civil) das classes dominantes” (RICHARD, 1982, p. 96) 
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Havia no pensamento católico um apelo ao espírito cristão para que os 

empregadores respeitassem os operários. Dessa forma a igreja alcançou 

diversos segmentos sociais cujo propósito maior era, sem dúvida, manter 

pensamentos materialistas afastados do poder, impedindo assim qualquer tipo 

de oposição à dominação cristã ocidental. (GONÇALVES, 2012, p. 165) 

 

Anos mais tarde, quando a Revolução Russa, comunista, já era realidade, a 

Igreja, sob o papado de Pio XI (1922/1939) procurou reafirmar a elaboração de um 

modelo equidistante dos totalitarismos socialistas e do liberalismo capitalista, por meio 

da encíclica Quadragesimo Anno (1931), propondo, então, a teoria do corporativismo 

cristão. A partir dela, são privilegiados os grupos intermediários, as comunidades reais, 

notadamente as de natureza profissional, as corporações (PIO XI apud BIGO; ÁVILA, 

1986, p.178). Segundo Antônio Rago Filho,  

 

As encíclicas sociais vieram na tentativa da Igreja de sair da situação de 

isolamento em que estava inserida e, sem deslocar-se do eixo básico da 

filosofia cristã, tentou responder às novas questões do prisma das verdades 

eternas da moral cristã, que assentam no direito natural e na revelação divina. 

A preocupação básica residia no destino eterno do homem, que nas novas 

condições sociais engendradas pelo capitalismo monopolista, implicava, pois, 

propor um programa de reformas, obediente aos ditames do capital, só que 

acoplado a um resgate dos princípios escolásticos que deveriam nortear o 

comportamento econômico-social dos homens. (RAGO FILHO, 1989, p.191) 

 

Justamente por não ter promovido uma ruptura sistemática com o sistema 

capitalista, a encíclica publicada por PIO XI não teve um impacto direto na concepção 

ideológica do movimento sandinista, que germinava naquele momento na Nicarágua. 

Como vimos, para além da luta nacionalista, Sandino percebeu que a luta de classes era 

um dos principais pilares sob os quais se assentaria a libertação da Nicarágua. Apesar 

disso, não podemos em momento algum vincular seu pensamento estreitamente ao 

marxismo, mas apenas buscar nele elementos que constituíram as bases de sua atuação 

política. Para ele, por exemplo, “(...) o clero está aliado com os banqueiros norte-

americanos e, por isso, vieram outros padres e outras porcarias, a „Las Segovias‟ 

pregando submissão dos humildes segovianos para que aceitem a humilhação dos 

banqueiros norte-americanos” (SANDINO apud RAMÍREZ, 1974, p. 53). 

Isso não quer dizer, no entanto, que em Sandino não havia nenhum tipo de 

inspiração de caráter religioso. Ao contrário,  
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uma revalorização da religiosidade de Sandino parece hoje importante não só 

para entender sua experiência, na qual a inspiração religiosa parece ter tido 

uma tarefa fundadora, mas também para descobrir as raízes mais profundas 

do encontro entre fé cristã e militância sandinista que é um dos traços mais 

originais dessa revolução. (GIRARDI, 1989, p. 41) 

 

Augusto César Sandino, no entanto, não era cristão. Por isso mesmo, seu 

julgamento em relação à Igreja se dá de fora, a partir da percepção do compromisso 

dessa instituição com as classes dominantes. Sua experiência religiosa está vinculada à 

sua reflexão da história da Nicarágua e, particularmente, da conquista. A luta de 

libertação para ele, portanto, seria o principal instrumento de reversão dessa história, na 

qual o cristianismo é a religião dos conquistadores. 

No período em que germinava a luta sandinista, portanto, o cristianismo foi 

completamente alijado do projeto de conscientização popular implementado por seu 

líder. Ao contrário, Sandino percebia nele um dos instrumentos de alienação popular. 

Afirmava que a guerra na Nicarágua tinha como fundamento o fim de todas as formas 

de opressão e de exploração, inclusive a exploração religiosa que, apoiada na 

ignorância, “vivia do sangue do povo” (SANDINO apud RAMÍREZ, 1979, p. 226). 

De fato, quando Ernesto Cardenal nasceu, em 1925, sob o papado de Pio XI, a 

Igreja Católica na Nicarágua exercia um papel muito mais conservador do que 

libertador, ligada aos interesses das classes abastadas. Nos primeiros anos de vida, 

portanto, a religiosidade do poeta sofreu enorme influência do conservadorismo de sua 

família tradicional e, naturalmente, convergiu com a doutrina e liturgia que lhe eram 

ensinadas. Apesar disso, em várias passagens de suas memórias, Cardenal já faz menção 

à intuição espiritual que o guiava e que, sem dúvida alguma, será o elemento precursor 

do salto ideológico-religioso que transformaria completamente sua experiência cristã 

alguns anos depois. 

Embora o papa Pio XII (1939-1958) não tenha promulgado nem uma grande 

encíclica social, mantendo a centralização de seu poder espiritual dentro da Igreja, ele 

incentivou os trabalhos dos exegetas católicos que liam a Bíblia. Não obstante, realizou 

uma série de avanços no tocante à questão litúrgica, uma vez que estimulou a 

espiritualidade comunitária, em oposição ao individualismo reinante. Para Libânio, os 

últimos anos de seu pontificado serão marcados por uma “(...) refração ótica. A 

tendência hegemônica tradicionalista, conservadora, tridentina, pouco a pouco se torna 

minoria. Por sua vez, a tendência pastoral ecumênica, que encarna elementos 

fundamentais da modernidade, faz-se predominante” (LIBÂNIO, 2000, p. 95).  
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Apesar dos ventos liberais que sopravam a partir do Vaticano, na Nicarágua 

desse período se imporá ao povo, como vimos, “um processo cultural-ideológico que, 

ao lado da alienação religiosa (...) procurará afundar as massas pelos séculos afora na 

submissão total” (ORTEGA, 1980, p. 62). A decadência do movimento nacionalista 

organizado, portanto, será acompanhada pelo conservadorismo da Igreja Católica local, 

que durante muitos anos foi no mínimo omissa em relação à ditadura Somoza e ao 

imperialismo ianque. 

Como vimos, entre os anos de 1942 e 1950, Cardenal esteve fora de seu país. 

A época em que se pós-graduou nos Estados Unidos e, principalmente o ano em que 

viajou pela Europa, são de fundamental importância para a formação de sua concepção 

literária e religiosa. Enquanto a Nicarágua seguia sob a égide do conservadorismo 

político e religioso, o poeta teve contato não apenas com outros grandes nomes da 

literatura mundial, como também pôde sentir a leve brisa de abertura social emanada 

pela Igreja Católica. Por outro lado, o período pós-segunda guerra acentuou a 

bipolarização ideológica e as discussões sobre comunismo e capitalismo no “velho 

mundo”. Como nesses anos ele conviveu com vários intelectuais europeus, não escapou 

de suas influências ideológicas, apesar de ainda não se considerar marxista. 

É certo, porém, que nesse momento, ainda jovem, Cardenal está muito mais 

preocupado com as experiências do amor humano, que canta em incansáveis poemas 

publicados de forma esparsa em jornais e revistas, compilados anos mais tarde em 

diversas de suas antologias. Apesar disso, é fato que essa viagem representa um 

enriquecimento cultural que implicará sem dúvida alguma na sua futura concepção 

literária, religiosa e política. 

Ainda sob o papado de PIO XII, Ernesto Cardenal vivencia, em 1956, o que 

em suas memórias descreve como sendo uma “experiência mística”
17

. A partir desse 

acontecimento, fez a opção por tornar-se monge, numa decisão de radical retirada da 

vida em sociedade. Assim, em 1957, ingressa no monastério da Ordem Trapista de 

origem beneditina, em Gethsemani, nos Estados Unidos. Paradoxalmente às influências 

liberais que o guiaram pela Europa, a Trapa é considerada um dos sistemas monásticos 

mais rigorosos do cristianismo. Seus membros vivem em austeridade e silêncio, 

orientados para a experiência do Deus vivo, em constante contemplação, isto é, a busca 

                                                           
17

 Trataremos melhor da concepção de “experiência mística” para Ernesto Cardenal, quando formos 

analisar as fases pelas quais percorre sua percepção do Deus Amor, no capítulo 03. 
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da união com Deus. Embora não seja uma ordem eremita, os monges voltam-se apenas 

para a vida comunitária interna, evitando maiores preocupações ou mesmo notícias do 

mundo exterior. É sobre esse período que o poeta escreve Gethsemani, Ky, publicado 

em 1960, no qual descreve algumas impressões da vida monástica, permitindo que a 

quietude e a simplicidade inundassem seus poemas, como se os próprios versos 

tivessem feito os votos de castidade, de pobreza e de silêncio:  

 

En Pascua resucitan las cigarras: 

millones y millones de cigarras 

que cantan y cantan todo el día 

y en la noche todavía están cantando. 

(…)¿Y por qué cantan tanto? ¿Y qué cantan? 

Cantan como trapenses en el coro 

delante de sus Salterios y sus Antifonarios 

cantando el invitatorio de la resurrección. (CARDENAL, 1985a, p. 25) 

 

 Apesar de sua ânsia pela reclusão e crescimento espiritual, é em Gethsemani 

que Cardenal conhecerá Thomas Merton, seu mestre espiritual. Como veremos, ao 

contrário do pretendido, Merton terá um papel decisivo na formação do pensamento 

político e religioso cardeliano, impulsionando o noviço para a volta ao mundo e, 

futuramente, para o engajamento político que marca sua vida e obra.  

Enquanto isso, seguindo a tendência de abertura do papado anterior, João 

XXIII (1958/1963) inaugurou uma nova fase do pensamento social da Igreja. Para ele, 

essa questão não se formula apenas em termos de tensões entre as classes que disputam 

os meios de produção e seus resultados. Os valores maiores devem ser respeitados, tais 

como as comunidades nacionais e o progresso social. A partir de seu pontificado e da 

publicação de suas duas encíclicas sociais, a Mater et Magistra (1961) e a Pacem in 

Terris (1963), a Igreja passou a se compreender como povo de Deus, integrado na 

caravana histórica da humanidade (ÁVILA; BIGO, 1986, p. 191-196). Na opinião de 

Libânio, João XXIII “em quatro anos de pontificado permitiu que a Igreja refizesse um 

itinerário de 400 anos” (LIBÂNIO, 2000, p. 64).  

Por motivos de saúde e influência de Thomas Merton, em 1959, Cardenal 

deixou a Ordem Trapista para ordenar-se sacerdote. Assim, passou um ano no seminário 

de Cuernavaca, no México, considerado um dos mais liberais da América Latina. Foi, 

então, que pela primeira vez teve contato com as discussões acerca das relações entre 

marxismo e cristianismo. Lembra-se, por exemplo, de que em uma das missas 

celebradas por seu prior, Dom Gregório, que fazia alusão à Revolução Cubana, o padre 
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disse que em regimes ateus como aquele os cristãos deveriam dar seu testemunho, e 

não, fugir (CARDENAL, 2005, p. 266). Apesar do liberalismo, Cuernavaca ainda não 

tinha experimentado o salto ideológico que seria dado alguns anos depois pela Teologia 

da Libertação que, não apenas admitia a convivência dos sacerdotes com os regimes de 

orientação comunista, mas também não percebia incompatibilidade entre cristianismo e 

marxismo. Talvez por isso mesmo, apesar do clima de abertura no qual estava inserido, 

Cardenal nesse momento ainda não tenha se convertido à doutrina de Marx. Em suas 

correspondências com Thomas Merton chega, inclusive, a mencionar a Revolução 

Cubana da seguinte forma “Trocaram um imperialismo por outro: uma escravidão por 

outra, e a nova foi pior do que a outra. Cuba agora é verdadeiramente um país soviético” 

(CARDENAL; MERTON, 2003, p. 37) 

Apesar de convocado pelo papa João XXIII, é sob o pontificado de Paulo VI 

(1963-1978) que se consolida a abertura da Igreja Católica, com a realização do 

Concílio do Vaticano II, que revelou uma nova atitude concreta para com a história 

humana 

 

Para levar a cabo esta missão, é dever da Igreja investigar a todo o momento 

os sinais dos tempos, e interpretá-los à luz do Evangelho; para que assim 

possa responder, de modo adaptado em cada geração, às eternas perguntas 

dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre 

ambas. É, por isso, necessário conhecer e compreender o mundo em que 

vivemos, as suas esperanças e aspirações, e o seu carácter tantas vezes 

dramático. (CONCÍLIO VATICANO II, 1965) 

 

E foi justamente sob a influência liberal do Concílio do Vaticano II que, 

quando estava no Seminário Cristo Sacerdote, na Colômbia, Ernesto Cardenal escreveu 

um de seus mais belos livros de poemas, em 1964: Salmos (CARDENAL, 1979a). 

Nesses versos, o poeta aproxima a religiosidade e a intimidade da oração à temática 

política, histórica, já demonstrando de forma irreversível a evolução de sua concepção 

político-religiosa ao se engajar (mesmo que nesse momento apenas como intelectual) na 

luta contra a ditadura Somoza em seu país,  

 

Deus das vinganças 

Deus das vinganças 

              Mostra-te! 

        Até quando Senhor? 

Até quando triunfará o Partido deles? 

Suas palavras são pura propaganda 

            e suas frases não passam de slogans 

Defende Senhor os explorados 
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               e as classes oprimidas (...) 

 

Nas grandes perseguições 

teus consolos alegravam a minha alma 

Podem os tiranos ser teus aliados? 

 

Pois o Senhor é a minha defesa 

Lançará sobre eles as suas próprias balas 

e com o seu próprio sistema político os aniquilará 

 

O Senhor os aniquilará. (CARDENAL, 1979a, p. 43-44) 

    

Apenas alguns anos depois, em 1965, Cardenal recebeu o Sacramento da 

Ordem em Manágua e, tal qual idealizado juntamente com Thomas Merton, fundou a 

comunidade contemplativa de Nossa Senhora de Solentiname em uma das ilhas do 

Grande Lago da Nicarágua. Envolvido com os problemas políticos e sociais da 

comunidade camponesa local, foi se radicalizando ao longo dos doze anos em que viveu 

ali, até sua destruição pelo Guarda Nacional, em 1978. É o relato dos sermões dialogais 

de suas missas dominicais que deu origem ao livro Evangelho en Solentiname 

(CARDENAL, 2002), publicado em 1975. Essa não é, no entanto, uma obra poética, 

mas a transcrição das interpretações dos fiéis sobre Evangelho. Como veremos, é 

especialmente após sua vista a Cuba como membro da FLSN, em 1970, que se torna 

possível perceber uma verdadeira transformação do seu discurso, que agora já não mais 

percebia como incompatíveis marxismo e cristianismo. A partir desse momento suas 

relações com a Igreja Católica oficial, que antes eram de tranquila obediência, foram 

gradativamente adquirindo um tom de radical rebeldia: “Conforme eu me radicalizava 

mais, ia tendo mais problemas com meu novo bispo monseñor Veja, que me enviava 

cartas recriminando-me porque defendia um regime totalitário e ateu (Cuba)” 

(CARDENAL, 2006, p. 466). Por fim,  chegou, inclusive, a afirmar que apesar de nunca 

ter tomado a iniciativa de abandonar o sacerdócio, há muito tempo sentia que já não 

pertencia mais à Igreja Católica (CARDENAL, 2006, p. 466). 

O período em que Ernesto Cardenal esteve em Solentiname é de fundamental 

importância para nosso estudo, não só em razão da intensificação de sua radicalização 

política, mas também por sua atuação prática. Mais do que a simples discussão do 

Evangelho, suas missas eram um convite ao marxismo e à revolução. Ele fez, portanto, 

em âmbito local, aquilo que viria a realizar em um projeto nacional alguns anos depois 

como Ministro da Cultura: a partir de suas experiências e percepções sobre política e 

religião, ajudou a construir em Solentiname uma cultura revolucionária e cristã, base 
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sob a qual se apoiavam muitos daqueles jovens que futuramente adeririam à luta 

armada. 

É sob essa onda libertária que se disseminou por grande parte do sacerdócio do 

continente após o Concílio do Vaticano II, que se realizou a Segunda Conferência 

Episcopal Latino-americana, na cidade de Medellín (1968), na Colômbia. Suas tarefas 

principais eram a interpretação do momento histórico experimentado pela América 

Latina e a capacidade de reinterpretar os grandes documentos da Igreja universal e local 

a partir dessa realidade. 

Assim, coube à Igreja promover uma profunda revisão de sua presença no 

continente, de forma a cumprir uma função de denúncia profética das graves injustiças 

verificadas ao longo de sua história. Essa denúncia implicou na repulsa da utilização do 

cristianismo para legitimar a ordem estabelecida e implicou, ainda mais, que a Igreja 

entrasse em conflito com aqueles que detêm o poder.  

Na opinião de Libânio, a Conferência de Medellín rompeu claramente com o 

esquema desenvolvimentista até então dominante no mundo político e econômico e na 

mentalidade eclesiástica, afirmando a recém-formulada teoria da dependência e como 

consequência, concluiu-se pela necessidade de libertação de todas as estruturas de 

opressão (LIBÂNIO, 2000, p. 126). Sobre essa transformação da Igreja Católica, 

experimentada na Nicarágua pós-conciliar, o padre revolucionário Uriel Molina chega a 

comentar em entrevista concedida a Mirian Goldemberg, 

 

Noto que no período anterior à queda da ditadura, verifica-se um trânsito da 

Igreja tradicional, muito centrada na devoção aos santos, às imagens e muito 

devotada à hierarquia eclesiástica, que sofre transformação com a 

implementação do que nos vem do Concílio do Vaticano II e de Medellin. 

(...) Concretamente, na Nicarágua essa mudança se dá em um nível político, 

no sentido de que cresce a consciência política (...). (MOLINA, intervew, 

GOLDEMBERG, 1987, p. 143) 

 

Demonstrando a ruptura epistemológica experimentada pela Igreja Católica 

em Medellín, o teólogo Clodovis Boff estabelece as diferenças entre a Doutrina Social 

da Igreja e a Teologia da Libertação, que surge como referencial da teologia latino-

americana a partir  desse período. Segundo ele, a primeira se ocuparia diretamente das 

realidades especificamente religiosas. Cabe nela os temas clássicos, tais como Deus, 

Criação e Pecado, Cristo, Graça, Escatologia, etc. A segunda já tomaria por objeto as 

realidades seculares: cultura, sexualidade, história, política, etc. Nesse caso, admite-se 

que a política ou a história não tem ligação intrínseca com Deus (BOFF, 1978, p. 32-



 
 

60 
 

34). O documento dessa conferência estabelece, assim, três pontos básicos e inovadores 

da Igreja na América Latina: a opção pelos pobres, as comunidades eclesiais de base e a 

teologia e pastoral da libertação. 

Ao mesmo tempo em que institucionalmente a Igreja avança no tocante a sua 

compreensão das questões históricas e sociais há, nesse período, uma importante 

ascensão do movimento popular na América Latina. Como consequência, 

experimentou-se cada vez uma  maior participação dos cristãos nesse setor. Pablo 

Richard descreve quatro etapas da história dos cristãos na luta política pelos pobres: a 

primeira, de participação apenas exterior ao movimento; a segunda, de abandono dessa 

atitude proselitista para o ingresso em uma atitude passiva, de “obrerismo”. Logo 

depois, a transformação de uma atitude passiva em relação aos pobres, para uma 

identificação ativa na luta com os oprimidos. Por fim, a descoberta do oprimido como 

classe social e como sujeito responsável pela construção da comunidade cristã 

(RICHARD, 1982, p. 66).  

Nesse último contexto se deu a criação e expansão das Comunidades Eclesiais 

de Base, que provocaram uma mudança na estrutura institucional da Igreja latino-

americana. Para Michael Lowy, essa experiência, graças a seu forte componente 

democrático,  

 

contribuiu muitas vezes para dar uma qualidade nova aos movimentos sociais 

e políticos que alimentou: com raízes no cotidiano do povo e em suas 

preocupações humildes e concretas, ela encorajou a auto-organização das 

bases e uma desconfiança na manipulação política, da retórica eleitoral e do 

paternalismo estatal. (LOWY, 2000, p. 85)  

 

O papel das CEBs, antes e depois da Revolução Sandinista, será sem dúvida 

alguma, um dos grandes motores de união e conscientização política na Nicarágua. 

Como bem reconhece o Tribunal Permanente dos Povos,  

 

esse processo global transformou profundamente a vida das pessoas e suas 

relações com a comunidade: a solidariedade nos bairros, a participação na 

organização e na defesa da vida cotidiana se manifestam também a nível da 

religião popular; ao invés de ser um meio de alienação e pretexto para todos 

os tipos de excessos, ela se transforma em uma crescente conscientização de 

que a fé autêntica é um motor poderoso de engajamento a serviço da 

felicidade e da liberdade de todos. (TRIBUNAL PERMANENTE DOS 

POVOS, 1985, p. 49) 

 

Esse fenômeno de ascensão do movimento popular, associado à crise 

econômica, política e ideológica do capitalismo e da “Nova Cristandade” (crise essa 
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advinda do fracasso do modelo desenvolvimentista e do surgimento de um novo modelo 

dominação capitalista), segundo Pablo Richard, “terão grande impacto na consciência 

dos cristãos da América Latina” (RICHARD, 1982, p. 51-52). 

A transformação interna experimentada pela Igreja latino-americana pós 

Medellín, assim como a mudança política e social devastadora vivida pelo continente a 

partir da Revolução Cubana constituem, dessa forma, a edificação sob a qual se 

sustentará o surgimento da Igreja dos Pobres e da Teologia da Libertação. Essa fase 

inicial, que Libânio chama de “período de gênese”, confere a essa nova teologia uma 

configuração metodológica mais aguçada (LIBÂNIO, 1994, p. 13).   

Nesse contexto, foi publicado o livro Teologia da Libertação, de Gustavo 

Gutierrez, que forma as bases nas quais se estrutura essa nova concepção teológica no 

continente. Segundo o teólogo, é possível distinguir três níveis de significado do termo 

libertação: o primeiro exprime as aspirações das classes sociais e do povo oprimido, 

sublinhando o aspecto conflituoso do processo econômico, social e político que os opõe 

às classes opressoras e aos povos opulentos. Outro significado diz respeito a conceber a 

história como um processo de libertação do homem, em que esse vai assumindo 

conscientemente seu próprio destino na promoção de uma sociedade qualitativamente 

diferente. Por fim, a libertação significa ser livre para viver em comunhão com Deus, 

fundamento de toda fraternidade humana (GUTIERREZ, 1986, p. 44). 

Para Gutierrez, a salvação é parte central do mistério cristão. Em sua 

compreensão teológica, no entanto, ela não é compreendida a partir de seu caráter 

transcendental, mas como algo mundano, que promove não apenas a comunhão dos 

homens com Deus, mas dos homens entre si. Dessa forma, não há duas histórias, uma 

profana e uma sagrada, mas “a história da salvação é a própria entranha da história 

humana” (GUTIERREZ, 1986, p. 129). A Bíblia, portanto, apresenta-nos a escatologia 

como o motor da história salvífica radicalmente orientada para o futuro. Não, porém, 

para um futuro unicamente após a morte, mas a mensagem profética realiza-se num 

futuro histórico próximo e, ao mesmo tempo, projeta-se para além dessa concreção. De 

acordo com Jon Sobrino, 

 

Em nosso continente, ao contrário talvez do primeiro mundo, a reserva 

escatológica aplicada a qualquer mediação concreta do reino de Deus possui 

um sentido bem especial. Em outros países a partir do absoluto de Cristo, a 

reserva escatológica pode servir para relativizar qualquer concretização 

histórica do Reino de Deus; mas em nossos países a reserva escatológica só 

se compreende a partir da busca de mediações concretas, sobre as quais se 
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deverá aplicar certamente a reserva escatológica, mas que ao menos sejam 

tais que tenha sentido o afirmar que não são ainda o reino de Deus. Na 

situação atual da imensa maioria não chegou sua plenitude, o que é mais que 

evidente, contudo deve-se afirmar que existe a negação formal da plenitude e 

que, portanto, se deve trabalhar para que chegue a existir algo de tal 

plenitude. (SOBRINO, 1983, p. 16) 

 

É isso, então, que faz com que a Teologia da Libertação reflita cada vez mais 

sobre os aspectos antropológicos da revelação. É na história que Deus manifesta o 

mistério de sua pessoa e, por isso mesmo, esse é o ponto de partida da cristologia latino-

americana. Para Sobrino, essa é uma opção plausível uma vez que existe uma 

semelhança palpável entre a situação do continente e aquela que Jesus viveu. Mais do 

que semelhanças objetivas de miséria e exploração, ambas comportam situações de 

pecado
18

. Além disso, a escolha se justifica com base na cristologia das primeiras 

comunidades cristãs, que não eram fabricadas, mas que possuíam o testemunho 

daqueles que afirmavam ter visto ou convivido com Jesus (SOBRINO, 1987, p. 37).  

Nesse sentido, Jesus é percebido como servidor do Reino de Deus. Seus atos 

são, fundamentalmente, sinais de sua realização. O Reino, assim, é a transformação de 

uma situação má, de uma situação de opressão em que a ação de Deus só pode ser 

concebida como superação de uma situação negativa (SOBRINO, 1983, p. 68). Por isso, 

segundo Pedro Romão Hilgert, a cristologia latino-americana vai se construindo graças 

a duas mediações teóricas fundamentais: a mediação sócioanalítica, que diz respeito à 

realidade por modificar; e a mediação hermenêutica, que se refere à pertinência e 

relevância histórica, lendo à luz de Jesus Salvador e da Palavra da Revelação o texto 

sócioanalítico, garantindo o caráter teológico da práxis libertadora (HILGERT, 1987, p. 

83). 

Essa é, portanto, a raiz da compreensão da relação que se estabelece entre 

cristianismo e ativismo político na Nicarágua. Ao conscientizarem-se de sua pertença a 

uma comunidade cristã e oprimida, o povo fez de sua religião um dos motores mais 

significativos para a eclosão de alguns movimentos de transformação política e social 

no continente. Essa compreensão, no entanto, não se deu de forma unicamente 

involuntária. Como já mencionamos, havia um projeto político-partidário da Frente 

Sandinista de Libertação Nacional, que tinha como um de seus pilares a formação de 

                                                           
18

 Para os teólogos da libertação, o pecado não é compreendido legalisticamente coo transgressão da lei, 

mas como rejeição do Reino de Deus que se aproxima. Assim, pecador é o poderoso que usa de seu poder 

para assegurar-se contra Deus e para oprimir os demais. (SOBRINO, 1983, p. 74) 
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uma cultura hegemônica revolucionária, tal como já previsto ser necessário, por 

Sandino. O salto ideológico que se dá nesse momento, no entanto, é a inclusão do 

elemento cristão como um dos principais motores da luta contra a exploração e o 

imperialismo. E é nesse contexto que Cardenal assume um papel fundamental, ao ser 

um dos principais representantes da Teologia da Libertação na Nicarágua. Apesar de 

não ser o único membro da Igreja a assumir essa concepção libertária do cristianismo no 

país, foi sem dúvida alguma aquele que mais contribuiu para que a aliança entre 

ativismo e cristianismo fosse incorporada no imaginário popular nicaraguense do 

período. Isso, não apenas pela notoriedade de suas obras ou pela influência sobre os 

camponeses de Solentiname, mas, principalmente, porque, como sacerdote, assumiu o 

Ministério da Cultura durante o processo revolucionário e, a partir daí,  pôde tomar uma 

série de medidas que visavam a concretização do que para ele seria a construção do 

reino de Deus na terra. 

Enquanto a Teologia da Libertação tornava-se cada vez mais popular na 

Nicarágua, a situação  econômica e política do país se agravava com a submissão 

imperialista imposta pela ditadura. Como se não bastasse, o terremoto de 1972 causou 

ainda maior impacto sob o país que, arrasado, não conseguia reerguer-se. Enquanto isso, 

Somoza desviava a verba enviada pelo exterior em socorro às vítimas, para os cofres de 

sua família. Nesse contexto, “a indignação nacional frente ao governo já não admitia 

concessões por parte da Igreja” (BETTO, 1980, p.87). 

Por isso mesmo, logo após a eclosão da Revolução Sandinista, Giulio Girardi 

aponta que, desde o seu início no dia 17 de julho de 1979, até 7 de outubro de 1980, 

houve um período de convivência pacífica entre a Igreja oficial e o governo sandinista 

(GIRARD, 1989, p. 45). Em novembro de 1979, inclusive, os bispos nicaraguenses 

divulgaram uma carta pastoral na qual ressaltaram o compromisso cristão com a nova 

Nicarágua. A respeito do socialismo, chegam a dizer claramente, 

 

Se  escuta dizer, às vezes, até com angústia, o temor de que o atual processo 

nicaraguense se encaminhe para o socialismo. Pergunta-se aos bispos o que 

pensamos a respeito disso. Se, como pensam alguns, o socialismo se 

desvirtua, usurpando aos homens e povos o caráter de protagonista livre de 

sua história; se pretende submeter cegamente o povo às manipulações e 

ditados de quem, arbitrariamente, deteria o poder, tal espúrio e falso 

socialismo não poderíamos aceitar. Tampouco poderíamos aceitar um 

socialismo que, extrapolando-se, pretendesse arrebatar ao homem o direito às 

motivações religiosas de sua vida ou de expressar publicamente essas 

motivações e suas convicções, qualquer que seja sua fé religiosa. Igualmente 

inaceitável seria negar aos pais o direito de educarem os filhos segundo suas 

convicções, ou qualquer outro direito da pessoa humana. Se, ao contrário, 



 
 

64 
 

socialismo significar, como deve significar, preeminência dos interesses da 

maioria dos nicaraguenses e um modelo de economia planificada 

nacionalmente, solidária e progressivamente participativa, nada temos que 

objetar. (CARTA PASTORAL DOS BISPOS DA NICARÁGUA apud 

BETTO, 180, p. 89) 

 

Na opinião de Girardi, o mais proeminente desse período foi a participação 

massiva e o entusiasmo popular, que levou a uma integração espontânea dos cristãos no 

processo revolucionário (GIRARDI, 1989, p.45). Afinal, como bem acentua o padre 

Uriel Molina, para o povo nicaraguense é difícil viver sua fé divorciada da hierarquia 

episcopal (MOLINA, intervew, GOLDENBERG, 1987, p. 149). Esse é, inclusive, um 

dos motivos que legou ao Ministério da Cultura um papel tão importante na construção 

de uma hegemonia revolucionária cristã, em especial após o momento em que a Igreja 

Institucional passou a se impor como opositora do governo sandinista. 

Isso porque a burguesia, astuta em suas manipulações, e, retirando-se do 

processo revolucionário, passou a alertar os bispos para uma possível comunização da 

Nicarágua. Assim, a Igreja nicaraguense sofreu uma profunda divisão, que acabará 

implicando numa certa angústia experimentada pelos cristãos do país, confusos quanto à 

sua fé e à sua  religiosidade. De qualquer forma, Margaret Randall acredita que esse 

processo de segregação foi necessário “É a divisão da luta de classes. (...) A única Igreja 

verdadeira é a dos pobres. E a outra perecerá, já que acredito que a revolução irá triunfar 

por toda a terra” (RANDALL, 1985, p. 107). 

Inserida numa nova fase de crescimento da Teologia da Libertação (1972-

1979), a Conferência Episcopal de Puebla (1979) reflete os conflitos gerados por sua 

grande repercussão junto aos órgãos de informação e repressão, que imediatamente a 

detectaram como inimiga do regime capitalista. Prova disso é que a própria política 

externa americana passou a preocupar-se com ela, seguindo de perto os movimentos da 

Igreja Católica mais comprometida com as realidades sociais.  

Em ternos eclesiais, cresceu sistematicamente o movimento oposto ao da 

Teologia da Libertação, que alijou da Conferência todos os teólogos comprometidos 

com essa perspectiva libertadora. Há, portanto, uma tentativa de retomar o controle 

sobre a teologia no continente. O próprio documento final reflete essa situação ao estar, 

por um lado, comprometido com a Teologia da Libertação e, por outro, nem mencioná-

la abertamente.  Puebla refletiu, assim, no seu interior “esse jogo entre vitalidade e 

reservas e produziu um texto que foi o compromisso-equilíbrio entre essas duas 

realidades, representadas por grupos e sensibilidades conflitantes” (LIBÂNIO, 2000, p. 
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131). De qualquer forma, conseguiu relançar a tríplice opção de Medellín: pelos pobres, 

pela libertação integral e pelas comunidades de base.  

Mais tarde, em 1984, Roma publicou uma Instrução sobre alguns aspectos da 

Teologia da Libertação, assinada pela Congregação de Doutrina e Fé e presidida pelo 

então Cardeal Ratzinger, que a acusou de ser um novo tipo de heresia baseada na 

utilização de alguns conceitos marxistas. Pressionado pela reação dos teólogos latino-

americanos, o Vaticano foi obrigado a retroceder em parte. Em 1985 publicou, então, 

uma nova instrução (Liberdade e Libertação cristã) que recuperou alguns dos seus 

principais temas, mas tratou-os sob um viés exclusivamente espiritual, deixando de lado 

o tema revolucionário. O que se configurou no cenário institucional católico, no entanto, 

é o real crescimento das correntes teológicas que se opõem a uma prática libertadora.  

Talvez por isso mesmo “as mudanças revolucionárias não foram 

acompanhadas por uma nova visão eclesiológica dos bispos nicaraguenses” (BETTO, 

1980, p.91). Embora tenham assinado a carta pastoral de 1979, não houve qualquer 

estímulo institucional que desse ânimo às Comunidades Eclesiais de Base. Ao contrário, 

aos poucos, com a ajuda desse órgão, os bispos conseguiram unir a Igreja conservadora 

do país.  

Frei Betto, que já previa as consequências de tal projeto para a história da 

Revolução Sandinista, afirmava em 1980, logo depois do rompimento entre a Igreja e o 

governo,  

 

Essa manipulação do cristianismo como defesa de valores culturais e não de 

pessoas historicamente determinadas e, na sua maioria, oprimidas, poderá 

não apenas comprometer o futuro da Igreja nicaraguense e confundir a fé de 

seu povo, mas também usar a Igreja como trincheira da contra-revolução. 

(BETTO, 1980, p. 91) 

 

Frei Betto, infelizmente, não estava errado. Além da oposição formal ao 

governo sandinista, houve casos em que membros do poder eclesiástico, tais como o 

padre Amado Peña, chegaram a receber armas para ajudar os contra na guerra civil que 

se instauraria depois da eclosão da revolução. 

Dessa forma, já em 1980 tem início, a problemática que, segundo Emir Sader, 

“foi o centro da polêmica entre as autoridades eclesiásticas locais, personificadas em 

seu arcebispo, dom Miguel Obanto, que recebia o apoio do Vaticano, e o governo 

sandinista” (SADER, 1992, p.74). Como sabemos, desde o final da década de 70, alguns 

sacerdotes, tais como o padre Ernesto Cardenal, desenvolveram um estreito 
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relacionamento com a FSLN. Esse passou, inclusive, a integrar o chamado Grupo dos 

Doze (1978-1979), composto por representantes dos setores sociais (inclusive a Igreja e 

burguesia) que acreditavam que a estratégia armada seria o único meio de por fim à 

ditadura. Nada mais natural, portanto, que alguns dos religiosos que apoiaram a luta 

revolucionária fossem convidados a compor o novo governo após a tomada do poder 

pelos sandinistas, em 1979.  

Nesse contexto, Cardenal passou a desempenhar um papel fundamental no 

novo governo, que tinha como uma de suas prioridades a educação e o desenvolvimento 

cultural de seu povo. Nomeado como Ministro da Cultura, seria de sua responsabilidade 

não apenas o resgate das tradições nicaraguenses, como também a formação e 

consolidação de uma hegemonia revolucionária e cristã, que desse conta de manter as 

bases sob as quais a Revolução Sandinista se sustentaria. 

Ocorre, no entanto, que a Igreja institucional considerava como incompatíveis 

a participação de sacerdotes no governo e sua missão pastoral. Assim, a Conferência 

Episcopal da Nicarágua publicou um comunicado pedindo que todos os religiosos 

deixassem seus cargos políticos, sob  pena de incorrerem em punições de ordem 

canônica. Apesar das intensas manifestações populares, a alta cúpula católica 

nicaraguense passou a emitir uma série de medidas disciplinares para debilitar os padres 

envolvidos no processo revolucionário e com a Teologia da Libertação. Agora o 

confronto entre Igreja e governo estava aberto “O que até agora se via como um 

problema pastoral e de disciplina eclesiástica interna, se apresenta com as contradições 

objetivas na sociedade, como a confrontação entre dois projetos: o popular 

revolucionário e o burguês reformista” (GIRARDI, 1989, p.56). 

Em termos político e internacional, a visita do Papa, em 1983, representou um 

duro golpe à revolução, pois, além de agudizar o conflito, afastou muita gente de 

tradição cristã, da Igreja. Logo na chegada do aeroporto João Paulo II demonstrou sua 

insatisfação com o modo com o qual alguns sacerdotes conduziam sua vida religiosa na 

América Latina.  O símbolo desse sentimento é a imagem do encontro entre Ernesto 

Cardenal e o Papa, transmitido por várias televisões do mundo,  

 

Depois de todos os cumprimentos de protocolo, incluindo os da guarda de 

honra e à bandeira, o Papa perguntou a Daniel, que o levava pelo braço, se 

podia cumprimentar, também os ministros, no que foi naturalmente atendido 

(...). Ladeado por Daniel e pelo cardeal Casaroli foi dando a mão aos 

ministros, e quando chegou perto de mim fez o que nesse caso havia previsto 

fazer, já alertado pelo Núncio: e fui tirar reverentemente a boina e ficar de 

joelhos para beijar-lhe o anel. Ele não permitiu que o beijasse, e me 
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apontando o dedo como se fosse um bastão me disse em tom de censura: “O 

senhor deve regularizar sua situação”. Como não respondi nada, voltou a 

repetir a admoestação, enquanto nos focavam todas as câmeras do mundo. 

(CARDENAL, 1985b) 

  

 Mais do que um simples conflito no seio de uma instituição, esse ato 

representa de forma clara a posição da Igreja Católica em relação à Teologia da 

Libertação na América Latina. O episódio que se seguiu posteriormente, no entanto, não 

foi menos simbólico: em uma tentativa de enfraquecer a revolução, que estava 

fortemente apoiada em suas bases populares, o Papa falou para milhares de pessoas que 

foram vê-lo de todas as partes do país. Ao invés de se ater à esperada celebração 

religiosa, o Pontífice adotou uma postura política, discursando contra o governo que se 

instalara na Nicarágua. Para Cardenal, o que mais desgostava a ele era que aquela era 

uma revolução que não perseguia a Igreja (CARDENAL, 1985b). Essa foi uma prova de 

fogo para a FSLN. Se o povo houvesse aplaudido o Papa, o governo cairia naquela 

mesma tarde. Na Nicarágua, porém, havia um povo católico, mas também politizado 

que, em vez de aplaudir o Papa, protestou e defendeu sua revolução. 

Na opinião de Giulio Girardi, a visita do Papa, assim, “se converteu no ponto 

de partida de um processo de crítica forte sobre o papel ideológico da Igreja e de uma  

certa secularização do povo” (GIRARD, 1989, p. 57). E é verdade que para muitos 

católicos, “quando ao final da tarde deixavam a praça coberta de papéis, o que caía era 

mais que a escuridão. A fé de muitos vacilou, e houve outros que talvez tenham perdido 

a fé” (CARDENAL, 2004a, p. 213).  

Daí a percepção da oposição de que, para desestabilizar o governo, era 

necessário o desenvolvimento de um forte trabalho ideológico na população. Assim, a 

Igreja Católica passou a realizar grandes celebrações, resgatando as manifestações mais 

tradicionais da religiosidade popular, ao mesmo tempo em que o Ministério da Cultura 

promovia ações em favor da consolidação da consciência cristã e revolucionária do 

povo nicaraguense. Como consequência, o movimento de base foi adquirindo cada vez 

maior presença pública e beligerância. Percebendo, no entanto, seu crescimento, o 

Conselho Episcopal Latino-Americano, (CELAM), organizou um plano de 

evangelização da Nicarágua, apoiado e financiado por grandes empresas multinacionais. 

Não bastasse, a luta ideológica reacionária foi encabeçada por algumas das 

principais lideranças católicas do país. O Cardeal Obanto, por exemplo, criticava 

constantemente a revolução em suas homilias. O bispo Pablo Veja chegou, inclusive, a 
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palestrar em um seminário em Washington estando acompanhado das principais líderes 

contrarrevolucionários. De acordo com seu discurso, os sandinistas não apenas 

perseguiam e matavam membros da Igreja, como os impedia de falar nos meios de 

comunicação. Dando continuidade a esse projeto, enfim, foi efetivamente lançada uma 

campanha contra a revolução sob o planejamento e financiamento da Casa Branca, e 

chefiada pelo Monsenhor nicaraguense, Bismarck Carballo. 

Era o fim da tolerância da FSLN para com as lideranças conservadoras da Igreja. 

Como o Monsenhor ainda estava nos Estados Unidos, o governo sandinista o impediu 

de retornar à Nicarágua, em 1986. Ao mesmo tempo, o Bispo Veja foi expulso do país, 

dando início a uma nova fase do relacionamento entre as duas instituições: agora a 

FSLN, antes complacente com a oposição religiosa e burguesa (que se manifestava 

principalmente através do jornal La Prensa), colocou fim definitivo à fase de “excessiva 

flexibilidade” (PIVA; PIVA, 1986, p. 56). A FSNL explicou ao povo nicaraguense, 

porém, que isso não significava uma “radicalização do processo sandinista nem uma 

mudança dos rumos estratégicos da revolução, mas um fortalecimento da defesa do 

país” (PIVA; PIVA, 1986, p. 56). 

A luta ideológica travada entre a Igreja e o governo sandinista, portanto, não se 

limitou apenas a questões doutrinárias ou litúrgicas do cristianismo. Tratava-se, 

também, da incorporação pela população de valores que, de um lado, defendiam o 

reformismo burguês e, de outro, tentavam construir e consolidar o imaginário de um 

marxismo tipicamente latino-americano, amparado na democracia, na igualdade social e 

no respeito aos direitos humanos. Assim, compreender o projeto de construção de uma 

hegemonia revolucionária cristã na Nicarágua é, também, percorrer os caminhos 

trilhados pela interpretação das obras de Marx no continente e, acima de tudo, na 

concepção do Ministro da Cultura sandinista, Ernesto Cardenal. 

 

1.3 POLÍTICA E RELIGIÃO NA NICARÁGUA SANDINISTA : A ORIGEM E O 

OLHAR CARDELIANO SOBRE O CRISTIANISMO E O MARXISMO 

 

Embora inicialmente negligenciado por grande parte dos pesquisadores 

marxistas, o lugar da religião enquanto fenômeno social e político tem atualmente 

suscitado acalorados debates na historiografia latino-americana, especialmente a partir 

da década de 60, com o desenvolvimento da Teologia da Libertação. A partir de então, 
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alguns teólogos e teóricos do marxismo passaram a reivindicar uma revisão da máxima 

que imputava a ela o papel alienante de “ópio do povo” para, então, concebê-la (em 

alguns momentos históricos e circunstâncias específicas) como um possível elemento 

libertador da humanidade.  

Segundo o princípio do materialismo dialético, um dos postulados essenciais do 

marxismo, o desenvolvimento material das forças de produção (infraestrutura) 

condiciona todos os outros aspectos da vida em sociedade (superestrutura). Esse 

materialismo é dialético uma vez que o desenvolvimento material provoca uma situação 

capitalista (negação) que é superada pela revolução socialista (negação da negação). 

Embora reconheça que a consciência pode atuar de forma inesperada, o marxismo é 

materialista ao afirmar que ela não é o fator determinante que condiciona a realidade de 

uma dada sociedade. É nesse sentido, portanto, que a filosofia marxista se aproximaria 

do ateísmo e se afastaria da religião enquanto fenômeno preso à ideologia. 

Para os teólogos Pierre Bigo e Fernando Bastos de Ávila, “o marxismo nasceu 

ateu” (ÁVILLA; BIGO, 1986, p. 311). Segundo eles, Marx considera a religião na 

história como um princípio de evasão e divisão. Evasão, porque desvia os homens de 

suas tarefas na terra para a projeção de um mundo no futuro. Divisão, porque conduz o 

operariado à passividade e, assim, legitima a exploração de uma classe social pela outra 

(ÁVILLA; BIGO, 1986, p. 311). Se percebida de fato sob essa perspectiva, a religião 

atua como um obstáculo ao projeto de construção da igualdade social, principal objetivo 

do ideário marxista. Sua recusa, portanto, foi tomada como um dos principais pilares do 

socialismo europeu dos séculos XIX e XX. Ao mesmo tempo, para grande parte dos 

religiosos, o suposto ateísmo inato a essa filosofia representa o cerne de sua oposição 

aos pressupostos do materialismo histórico e dialético. 

A situação política e religiosa da América Latina a partir da década de 1960, no 

entanto, impõe novas questões no que se refere à relação existente entre marxismo e 

religião. Nesse período, a Teologia da Libertação surge não apenas como uma resposta 

teológica aos problemas do continente, mas também como uma resposta histórica 

concreta. Ela, assim, confere aos cristãos um novo modelo de atuação prática para a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária, tendo como método de 

compressão da realidade latino-americana alguns dos postulados marxistas. 

É a partir dessa perspectiva, portanto, que Michel Lowy propõe uma revisão em 

relação a essa questão, já mencionada por Marx em seu texto Para a crítica da filosofia 

do direito de Hegel (MARX, 2008). Segundo ele, se esses escritos forem lidos isolados 
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das demais discussões marxistas sobre o tema, a religião passa de fato a ser 

compreendida exclusivamente como “ópio do povo”. Para Lowi, no entanto, essa 

afirmação não pode de modo algum ser atribuída exclusivamente a Marx, mas a mesma 

expressão já pode ser encontrada em Kant, Herder, Feuerbach e tantos outros (LOWY, 

200, p. 12). Além disso, uma leitura mais qualificada e menos unilateral levaria à 

compreensão de que Marx não subestima o duplo caráter do fenômeno religioso: “a 

angústia religiosa é ao mesmo tempo a expressão da angústia real e o protesto contra 

essa angústia real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração do mundo sem 

coração, assim como é o espírito de uma situação sem espiritualidade. Ela é o ópio do 

povo” (MARX, 2005, p. 124).  

Sua percepção da religião se aproxima, assim, mais de um neohegelianismo de 

esquerda, que a vê como alienação da essência humana, do que da filosofia das Luzes, 

que a denuncia como uma conspiração clerical. Lowy lembra, ainda, que quando Marx 

escreveu essa passagem era um discípulo de Feuerbach, um neo-hegeliano. A análise 

que faz, portanto, é pré-marxista, sem referências a luta de classes. Apesar disso, já 

menciona sua compreensão do caráter dialético do fenômeno religioso, que algumas 

vezes legitima a sociedade existente e, às vezes, protesta contra ela (LOWY, 1991, p. 

12). 

Foi, no entanto, em Ideologia Alemã que Marx realizou um estudo mais concreto 

da religião como realidade social e histórica e passou a abordá-la como uma das muitas 

formas de ideologias, necessariamente condicionadas pela produção material e pelas 

relações sociais correspondentes (MARX, 2012, p. 145). No O Capital, porém, houve 

um concreto avanço de sua percepção sobre essa questão, uma vez que nele o autor 

admite que, a partir de certas circunstâncias históricas, a religião pode desempenhar um 

papel decisivo na vida de uma sociedade (MARX, 1988, p. 356). 

Ao contrário de Marx, que não se dedicou de forma intensa ao estudo do 

fenômeno religioso, Engels demonstrou um interesse maior em relação a essa temática, 

em especial no que se refere ao cristianismo primitivo. Chegou mesmo a realizar um 

paralelo entre essa religião e o socialismo ao afirmar que ambos são movimentos dos 

oprimidos e que, assim, pregam uma libertação iminente da escravidão e miséria. Para o 

autor, no entanto, a grande diferença entre eles reside no fato de que os cristãos 

primitivos colocam a salvação no além, enquanto que os socialistas a colocam nesse 

mundo (ENGELS, 1895).  
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Embora Engels de fato promova um avanço no tocante a essa discussão, acaba 

caindo na tentação de reduzir a religião a uma representação e estratégia de classe. 

Esquece-se, portanto, de sua dimensão especialmente religiosa, de sua força moral e 

profundidade mística. De qualquer forma, reconhece o valor da abordagem hengeliana, 

uma vez que ela já aponta que a luta entre o materialismo e a religião não corresponde 

necessariamente à guerra entre revolução e contrarrevolução, classes oprimidas e 

classes dominantes. Para Lowy, embora Engels não pudesse ter previsto a Teologia da 

Libertação, sua análise da luta de classes trouxe à tona o potencial de protesto da 

religião e abriu a caminho para uma nova abordagem de seu relacionamento com a 

sociedade (LOWY, 2000, p. 21). 

De todos os intelectuais comunistas, foi Antonio Gramsci aquele que 

provavelmente mais se dedicou à questão religiosa. Foi, também, um dos primeiros 

marxistas que tentou compreender o papel contemporâneo da Igreja e o peso da cultura 

religiosa entre as massas populares. Gramsci acreditava que em certas condições 

históricas o cristianismo é uma forma necessária da vontade das massas populares, uma 

forma específica de racionalidade da compreensão do mundo. Ressalva, no entanto, que 

apenas a religião do povo pode ser percebida sob essa ótica, e não aquela institucional, 

jesuítica, que atua como narcótico junto às camadas oprimidas. Surge, daí, a importante 

distinção que sua análise faz entre a Igreja Institucional e a religiosidade popular 

(GRAMSCI, 2001, p. 121). 

Como já vimos anteriormente, não há como estudar as implicações da 

religiosidade nicaraguense na Revolução Sandinista, sem levar em conta o caráter 

dicotômico que o cristianismo assumiu nesse país. Nesse sentido, a compreensão desse 

aspecto do pensamento gramsciniano abre as portas para a busca da origem das novas 

interpretações marxistas que foram desenvolvidas no continente. Partir da premissa de 

que a religião não pode ser considerada como um todo homogêneo, percebendo seus 

conflitos e contradições internas, é essencial para a reconstrução do imaginário cristão 

revolucionário na Nicarágua. Ernesto Cardenal percebia bem essa distinção. Tanto que 

gradativamente se afastou da Igreja institucional, que concebia de fato como alienante, 

para desenvolver o projeto de edificação de uma religiosidade popular, um dos pilares 

sob os quais se sustentaria o processo revolucionário e socialista nicaraguense. 

Apesar, porém, da enorme contribuição de Gramsci ao diálogo entre o marxismo 

e a religião, para Michel Lowy é Lucien Goldmann que vai mais  além nessa discussão, 

ao resgatar os valores morais e humanos da tradição religiosa. Uma de suas grandes 
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contribuições metodológicas teria sido, então, associar a religião não apenas aos 

interesses de classe, mas também a toda condição da existência. Segundo Lowy, um dos 

traços mais originais da obra desse intelectual é a tentativa de comparar a fé religiosa e a 

fé marxista, afirmando que ambas têm em comum a recusa do individualismo puro e a 

crença nos valores transindividuais. O que as separa, portanto, é apenas o caráter supra-

histórico da transcendência religiosa (LOWY, 2000, p. 32). 

A aproximação promovida por Goldmann entre a religião e a doutrina de Marx 

constitui um dos grandes sustentáculos daquela que alguns anos após se edificaria como 

Teologia da Libertação, fonte de inspiração teórica de todo o pensamento cardeliano 

sobre o tema. Ao dar ênfase ao coletivismo, que se contrapõe ao individualismo 

burguês, o intelectual marxista sem dúvida alguma impulsiona as interpretações latino-

americanas que questionam a incompatibilidade entre cristianismo e marxismo e que 

atingirão o apogeu não apenas teórico, mas também prático, com a obra e a atuação 

política de Ernesto Cardenal, na Nicarágua. Ressaltar o caráter transindividual da 

experiência religiosa promove a percepção, por parte do cristão, de sua responsabilidade 

em relação ao outro. Nesse sentido, ainda mais além do que o concebido por Goldmann 

imputa-lhe uma responsabilidade não apenas com a sua salvação espiritual, mas também 

com a libertação material da humanidade, elemento final da teoria marxista. É esse, 

portanto, o salto ideológico experimentado por diversos filósofos e teólogos da América 

Latina, e que se constituiu como arcabouço teórico sob o qual se erigiu todo o 

pensamento cardeliano. 

Muitos foram, portanto, os intelectuais marxistas que procuraram discutir a 

religião, seja como fenômeno cultural, necessariamente determinado pela infraestrutura 

econômica, seja reconhecendo nela certa autenticidade. A percepção de seu caráter 

dialético, no entanto, que compreende sua atuação tanto como força alienadora quanto 

revolucionária é uma importante pista para desvendar como o fenômeno religioso foi 

percebido e incorporado pelos intelectuais marxistas da América Latina. A questão 

central desses trabalhos, portanto, não diz respeito necessariamente ao ateísmo atribuído 

ao marxismo, mas à compreensão da religião enquanto fenômeno social autônomo. Seu 

caráter ateu, como veremos, será objeto de discussão dos teólogos da Libertação latino-

americanos. O que os intelectuais marxistas do continente buscaram é uma análise da 

obra de Marx que comporte a realidade latino-americana (completamente diferente da 

europeia). Assim, a partir dela, foram formulados os pressupostos para a ação 
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libertadora no continente. Nesse sentido, o fenômeno cristão jamais poderia ser 

ignorado por eles. 

Assim, em seu livro Transformación del marxismo: historia del maxismo en 

América Latina (FOURNET- BETANCOURT, 2001), o filósofo cubano Raúl Fornet-

Betancourt analisa cada uma das sete fases pelas quais, segundo ele, percorreu o 

marxismo latino-americano. Partindo do contexto histórico do continente em 

determinados períodos, o pesquisador percorre as obras dos principais intérpretes de 

Marx. A partir daí, revela com significativa lucidez o caminho trilhado pelo comunismo 

desde o início de sua introdução na América Latina até os dias de hoje.  

A primeira etapa descrita por Fornet-Betencourt (que se caracterizaria como um 

período de preparação) é aquela compreendida entre os anos de 1861 e 1883 e que 

historicamente se configura como um momento de consolidação dos Estados Nacionais, 

no pós-independência. Já nesse período encontramos as primeiras discussões acerca da 

relação entre socialismo e religião no continente, uma vez que o grego Plotino 

Rhodakanaty (1828-1905), chegando ao México em 1861, passou a desenvolver sua 

teoria definida como “socialista cristã”, fortemente influenciada pelo socialismo 

utópico. Seu objetivo era apresentar a mensagem de Jesus como um programa radical de 

reforma social. Reforma essa que deve ser de responsabilidade dos proletários e 

camponeses (RHODAKANATY, 1961, p. 47-68).
 
Esse paradigma terá uma enorme 

significação na construção da religiosidade libertadora no continente a partir da década 

de 60, uma vez que é a partir do redimensionamento da figura de Jesus, agora percebido 

como sujeito histórico concreto, que se edifica a Teologia da Libertação. Rhodakanaty, 

assim, lança as bases para uma nova compreensão da vida de Jesus, ressaltando não seu 

caráter supra-histórico, mas justamente a historicidade motor do ativismo político-

religioso no continente.  

Embora não haja nenhuma menção concreta a esse autor nas obras de Ernesto 

Cardenal, Plotino Rhodakanaty sem dúvida alguma influenciou vários dos teólogos da 

Libertação que futuramente contribuiriam para dar corpo ao pensamento cardeliano. 

Tanto que, como parte de seu projeto em favor da consolidação de uma hegemonia 

cristã e revolucionária na Nicarágua, Cardenal passou a celebrar suas missas em 

Solentiname promovendo um diálogo sobre o Evangelho com os camponeses, que o 

interpretam à luz de sua própria realidade. Segundo ele, o livro Evangelio en 

Solentiname (CARDENAL, 2006), originário dessas conversas, está escrito na 

“linguagem simples dos camponeses da América Latina, mas mantém a máxima 
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fidelidade escriturística” (CARDENAL, 2006, p. 234). Dessa forma, esse texto 

representa, na verdade, a incorporação da historicidade de Jesus pelos camponeses da 

pequena comunidade contemplativa de Nossa Senhora de Solentiname. A figura do 

homem-Deus agora não mais é identificada exclusivamente com a transcendência, mas 

a partir da imanência do ser humano que revolucionou a sociedade de seu tempo 

pregando o amor e a solidariedade entre os seres. Daí a inspiração buscada na própria 

vida de Jesus para o desenvolvimento do imaginário revolucionário entre os cristãos 

nicaraguenses. Esse traço comporá uma das principais singularidades da Revolução 

Nicaraguense e foi muito bem percebido e aproveitado pela vanguarda sandinista, 

incluindo nela Ernesto Cardenal. 

Ainda inserido nessa primeira fase de inserção do marxismo no continente, José 

Martí figura no cenário latino-americano do pós-independência como um intelectual que 

se preocupa em destacar a opção pelos pobres feita por Marx (MARTÍ, 2001, p. 388). 

Para Fornet-Betancourt, a ênfase dada a esse aspecto por Martí lança as bases para o 

desenvolvimento de uma tradição filosófico-marxista específica da América Latina. Sua 

análise torna-se, assim, especialmente importante para a compreensão da Teologia da 

Libertação (FORNET-BETENCOURT, 2001, p. 30). De fato, um dos pilares sob os 

quais se sustenta essa teologia é a opção pelos oprimidos e, como consequência, a 

interpretação marxista da realidade latino-americana. Essa questão é, inclusive, um dos 

alicerces sob os quais se edifica a construção da espiritualidade cristã e revolucionária 

que se experimentou no continente a partir da década de 60 e que marcará 

fundamentalmente o pensamento cristão-marxista de Ernesto Cardenal. 

A segunda etapa de inserção do marxismo na América Latina, segundo Fornet-

Betancourt, é aquela em que se inicia seu desenvolvimento ideológico, que 

correspondeu aos anos compreendidos entre 1884 e 1917 (FORNET-BETENCOURT, 

2001, p. 35-70). O marco inicial desse período, segundo o autor, é a publicação da 

tradução de Manifesto Comunista (ENGELS; MARX, 1999), que deu acesso ao grande 

público às obras de Marx. Além disso, é o momento de consolidação da classe operária 

na América Latina, consequência direta do processo de industrialização por inversão de 

capitais estrangeiros. Assim, o marxismo se enraizou no continente através da atividade 

político-partidária, que se intensifica na região em especial sob a influência dos partidos 

anarquistas. Os intelectuais marxistas desse período têm a preocupação de conferir a 

essa filosofia um caráter científico o que, de acordo com José Ingenieros, é o melhor 

meio para erradicar do marxismo os resquícios metafísicos que persistem em sua 
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concepção na história (INGENIEROS, 1917). Essa perspectiva, porém, tende a reduzi-

lo à sociologia ou à economia e relega o valor da cultura e, como consequência da 

religião, a segundo plano, como superestrutura condicionada inevitavelmente à 

infraestrutura, assim como queriam os intelectuais europeus. Essa análise estritamente 

científica do marxismo acabou por obstruir seu diálogo com o cristianismo, elemento 

sem o qual a história da América Latina não pode ser concretamente compreendida em 

todas as suas dimensões. As respostas de ação propostas por esses intelectuais, portanto, 

são construídas a partir da realidade europeia, sem levarem em conta as especificidades 

do continente.  

A implantação do marxismo ortodoxo no continente marca o que seria para 

Fornet-Betancourt, a terceira etapa da presença dessa filosofia na América Latina, 

período que vai do ano de 1918 a 1929 (FORNET-BETENCOURT, 2001, p. 71-118). 

Assim, a Revolução Russa exerceu no continente uma forte influência, tanto nos 

círculos de intelectuais quanto em relação aos operários. Ocorreu, nessas circunstâncias, 

uma clara radicalização de alguns partidos socialistas que, sob a influência dessa 

revolução e da Terceira Internacional (1919), vão se transformando em partidos 

comunistas. Influências essas que fundamentaram a convocação da Primeira 

Conferência Comunista Latino-americana (1929). Embora essa seja uma fase de 

incorporação do marxismo “ortodoxo” no continente, atendendo à política estratégica da 

Internacional Comunista, Fornet-Betancourt acentua que não se pode interpretá-la como 

uma recepção monolítica. Lembra, portanto, que justamente nesse período surgem as 

primeiras elaborações teóricas latino-americanas e marxistas (FORNET-

BETENCOURT, 2001, p. 84). Assim, a luta ideológica do continente se orienta não só 

contra a burguesia, mas contra o imperialismo e o populismo que se desenvolve na 

região. 

 É nesse contexto que várias revoltas anti-imperialistas são deflagradas, a 

exemplo da fundação do movimento sandinista na Nicarágua, que se impunha aos norte-

americanos e à ditadura Somoza. Embora não possamos de forma alguma vincular 

diretamente o pensamento de Sandino com a filosofia marxista, ele já revela o elemento 

da luta de classes como um dos principais catalizadores do processo revolucionário 

experimentado pelo continente. Além disso, ambos percebem as camadas populares 

como verdadeiros sujeitos da história em favor da libertação social (embora o anti-

imperialismo permaneça como perspectiva central do sandinismo). Assim,  
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Essas profundas convergências explicam que alguns dos discípulos de 

Sandino tenham buscado no marxismo a resposta a problemas que seu 

pensamento estabelecia e que deixava em aberto. (...) seus princípios não 

contradizem as intuições fundamentais de Sandino, mas respondem suas 

exigências. (GIRARD, 1989, p. 80) 

 

É justamente a compreensão e análise das obras de Marx e Sandino que irá mais 

tarde formar as bases sob as quais se estruturaram um novo marxismo colocado em 

prática pela Frente Sandinista de Libertação Nacional.  Embora o líder nicaraguense não 

tenha reconhecido o cristianismo como força motriz da insurreição popular, já intuía 

que a religiosidade poderia ser um dos motores da luta revolucionária. O seu Deus-

Amor “não vive numa solidão distante e neutra, mas está presente na luta, ao lado dos 

oprimidos, até o triunfo final” (GIRARD, 1989, p. 48). Nesse sentido, “na perspectiva 

histórica de Sandino, a utopia religiosa coincide fundamentalmente com a utopia 

histórica” (GIRARD, 1989, p. 50-51). Como veremos com mais cuidado no próximo 

capítulo, não há dúvida alguma de que esse pensamento influenciou diretamente aquela 

que seria a concepção de Deus e do cosmos experimentada por Ernesto Cardenal e que 

se refletiria em sua vida e obras. Para Sandino, assim como para ele, no centro de sua 

visão política está Deus, que é Amor. Daí a intuição cardeliana de que o cristianismo e a 

revolução não apenas são conciliáveis, mas podem promover uma relação dialética de 

crescimento espiritual e conscientização política em uma dada comunidade. Afinal, 

como já bem dizia Thomas Merton, mestre espiritual de Cardenal, “o amor resolve a 

aparente contradição entre a ação e a contemplação” (MERTHON, 1979, p. 13).  

Não foram poucas, no entanto, as tentativas de construção de um marxismo 

latino-americano até que finalmente se consolidou a Revolução Sandinista, na 

Nicarágua. Um dos primeiros de seus teóricos que assume essa proposta no continente é 

o peruano Victor Raúl Haya de la Torre, que mencionava um “marxismo vernáculo” 

para se referir a um marxismo indo-americano, liberto da perspectiva eurocêntrica e 

adaptado às condições latino-americanas. Para ele, “as chamadas leis históricas e sua 

aplicação têm que ser condicionadas pela relatividade do ponto de observação. Assim, a 

história do mundo vista através espaço-tempo-histórico indo-americano não será nunca 

aquela interpretada a partir do espaço-tempo-histórico europeu” (HAYA DE LA 

TORRE, 1985, p. 405). O filósofo parte, portanto, da aceitação do marxismo enquanto 

“norma filosófica” para a aplicação espacial e temporal adequada a essa norma, ou seja, 

o reinterpreta a partir de um contexto e uma cultura determinada. Nesse sentido, Haya 

de la Torre fornece importantes pistas que auxiliarão os teólogos latino-americanos a 
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conciliarem o cristianismo (elemento cultural singular sob o qual se edifica 

majoritariamente a cultura religiosa do continente)  e o marxismo (resultante  das 

condições materiais de exploração capitalista experimentadas na América latina) numa 

prática revolucionária e libertadora.  

A quarta etapa descrita por Fornet-Betancourt é aquela na qual se insere 

essencialmente a obra do peruano José Carlos Mariátegui, nos anos de 1928 a 1930 

(FORNET-BETENCOURT, 2001, p
 

123-165). Para ele, a importância desse autor 

reside no fato de que mais que uma etapa na história do marxismo na América Latina, 

sua obra significa um programa cuja realização marcaria a passagem de um “marxismo 

na América para um marxismo latino-americano” (FORNET-BETENCOURT, 2001, p
 

124). Representa, assim, a renovação dessa teoria no continente, através do 

“redescobrimento e ressureição de sua mensagem espiritual, revolucionária e herética, 

subversiva e iconoclasta” (FORNET-BETENCOURT, 2001, p.
 

124). Mariátegui é 

visto, por Fornet-Betancourt, portanto, como “o primeiro marxista da América” 

(FORNET-BETENCOURT, 2001, p. 125). Isso, porque ao contrário de Victor Raúl 

Haya de la Torre, que nega a universalidade do método marxista em nome da 

especificidade indo-americana, aquele ressalta o caráter internacional do marxismo por 

incorporar a realidade latino-americana (sem negá-la ou amputá-la) ao contexto da 

história mundial. Quando liberta o marxismo, porém, do centralismo da perspectiva 

europeia, revela que ele admite uma pluralidade de formas de pensamento 

(MARIÁTEGUI, 1995, p. 12). O marxismo, dessa forma, não é superado como método 

de análise dialética da história, mas sim em sua perspectiva europeia como única fonte 

de interpretação. Mariátegui constata, portanto, que a América Latina carece de uma 

burguesia capaz de empreender o projeto de uma revolução democrática-liberal em um 

verdadeiro sentido nacionalista e anti-imperialista. Pare ele, nem mesmo na conjuntura 

histórica mais propícia para a concretização do projeto burguês (o período da 

consolidação da independência) essa classe se encontrou à altura de sua tarefa histórica 

no continente. Assim, “a revolução americana, ao invés de expressar o conflito entre a 

nobreza latifundiária e a burguesia comerciante, foi concretizada em muitos casos com 

sua colaboração (...). A revolução não havia realmente levado ao poder uma nova 

classe” (MARIÁTEGUI, 1995, p. 56-57). Daí o prolongamento das formas feudais 

coloniais durante o período republicano, além da subsequente cumplicidade das 

chamadas burguesias nacionais com os interesses da burguesia dos países imperialistas. 

O socialismo postulado por Mariátegui, portanto, é um marxismo anti-imperialista, 
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identificado com as massas oprimidas do continente (sejam elas representadas pelos 

índios, camponeses ou operários).  

Nesse sentido, o filósofo peruano exerce grande influência sobre os sacerdotes 

da Libertação latino-americanos, para os quais a opção pelos pobres é um dos principais 

pilares de sua teologia. A perspectiva de construção de um marxismo latino-americano 

se traduz, inclusive, como principal método de interpretação da realidade do continente 

por Gustavo Gutiérrez, em seu livro Teologia da Libertação (GUTIÉRREZ, 1986), obra 

que descreve pela primeira vez esse novo modo de se fazer teologia no continente: 

 

Para Mariátegui, o materialismo histórico é antes de tudo, como para muitos 

hoje na América Latina, “um método de interpretação histórica da realidade”. 

Toda a sua obra, seu pensamento e sua ação (...) foram marcados por essas 

inquietações. Seu socialismo foi criador, porque cheio de fidelidade. Fiel - 

mas acima de todo dogmatismo – às suas fontes, às instituições centrais de 

Marx e, simultaneamente, a uma realidade histórica original. (GUTIÉRREZ, 

1986, p.149) 

 

O marxismo postulado pela Teologia da Libertação, portanto, apesar do respeito 

aos principais elementos constituintes da obra de Marx, é marcado acima de tudo pela 

especificidade da história latino-americana. Ora, o imaginário religioso e político de 

Ernesto Cardenal é fruto desse contexto de transformações em grande parte da Igreja 

Católica no continente, bem como da opressão imperialista e ditatorial em seu país. 

Nada mais natural do que seu pensamento caminhasse de forma a inserir a filosofia 

marxista à interpretação e transformação da realidade nicaraguense. Por isso mesmo, 

não poderia ver como incompatíveis o cristianismo e a revolução. E também por isso, 

tenha participado do projeto de construção de um novo modo de se fazer o socialismo, 

junto com a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Para isso, claro, percebia o quão 

seria importante a formação entre o povo de uma hegemonia cultural que desse conta de 

promover a aliança entre dois dos principais pilares de sua  experiência histórica até 

aquele momento: a aversão à submissão de seu país aos norte americanos e ao 

cristianismo.   

Ainda de acordo com a divisão estabelecida por Fornet-Betancourt, uma nova 

etapa da incorporação do marxismo na América Latina seria aquela compreendida entre 

os anos de 1930 e 1940 (FORNET-BETENCOURT, 2001, p
 
166-224). Esse é o período 

em que Stalin consolida seu poder como chefe do Partido Comunista na URSS e, 

portanto, passa a obter um controle despótico sob o movimento comunista internacional. 

Nesse contexto, o grau de empobrecimento do marxismo é proporcional ao grau de 
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estalinização que vai adquirindo no continente. Ao mesmo tempo, os filósofos latino-

americanos, ao buscarem uma ruptura com o positivismo, resgatam antigas posições 

metafísicas e antimaterialistas e promovem uma verdadeira reação ao materialismo 

científico de Marx. Não bastasse, esse é um momento no qual os partidos comunistas 

orientam-se como força opositora essencialmente ao fascismo, o que acaba por 

enfraquecer o seu caráter anti-imperialista e anticapitalista.  

A sexta etapa seria aquela em que o marxismo teria atingido, na América Latina, 

sua forma mais precária e deficiente, experimentada entre os anos de 1941 a 1958 

(FORNET-BETENCOURT, 2001, p.
 
225-153). Segundo ele, “pereza e inércia parecem 

ser as leis que regem agora o curso do marxismo latino-americano. As repetições 

mecânicas e dogmáticas se generalizam, alcançando na maioria dos casos formas 

francamente caricaturesca. (…) O marxismo desse período trabalha contra Marx” 

(FORNET-BETENCOURT, 2001, p.225). Embora esse seja um período de relativo 

crescimento dos partidos comunistas, não houve um enriquecimento teórico em torno 

das discussões sobre essa temática. A Guerra Fria foi um dos fatores que contribuiu 

negativamente para essa tendência: a proibição desses partidos por grande parte dos 

governos latino-americanos acabou provocando uma mudança de postura em seu 

interior. Embora tenham regressado à luta contra o imperialismo norte-americano, isso 

não implicou uma volta radical consignada na ideia inicial de luta de classes. Eles 

passaram a desenvolver, portanto, uma política muito mais moderada, que permitia 

ganhar mais aliados. 

Seguindo essa linha ortodoxa promovida pela estalinização do marxismo no 

continente, o filósofo Carlos Astradas resgata a crítica marxista à religião. De acordo 

com o pensamento do autor, essa é uma parte essencial da concepção científica 

marxista, que deve ser mantida porque pertence ao seu potencial crítico-científico. Caso 

contrário, o marxismo perderia sua posição de racionalidade e sua capacidade de 

resistência contra as forças que querem anular o programa da ilustração e continuar 

apoiando-se na autoridade e no dogma (ASTRADAS, 1969, p. XV). A teoria de 

Astrada, portanto, plenamente inserida em seu contexto histórico, representa um 

momento de forte ortodoxia, no qual a compreensão de Marx afasta-se substancialmente 

da perspectiva já apontada por alguns filósofos em favor de um marxismo 

essencialmente latino-americano. Nesse sentido, o diálogo com a religião foi largamente 

empobrecido, o que resultou também em um retrocesso da compreensão marxista da 

realidade da América Latina. 
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É interessante perceber que as duas fases anteriores percorridas pela inserção do 

marxismo na América Latina, correspondem essencialmente ao período caracterizado 

por Humberto Ortega como de descenso revolucionário na Nicarágua (ORTEGA, 1980, 

p. 59). Note que na década de 30, após a morte de Sandino, houve não apenas um 

recrudescimento da luta anti-imperialista na Nicarágua em termos práticos, mas também 

um empobrecimento teórico. Entre as décadas de 40 e 60 a situação não foi 

substancialmente alterada. Apesar da insatisfação popular contra a ditadura Somoza e o 

imperialismo norte-americano, não havia a força política necessária para a mudança 

entre os poucos partidos de orientação marxista existentes no país. Isso se deveu, sem 

dúvida alguma, ao crescente afastamento desses grupos do elemento cultural religioso, 

sem o qual o processo revolucionário nicaraguense seria definitivamente enfraquecido. 

 Ernesto Cardenal é um exemplo típico de como o afastamento entre luta anti-

imperialista e cristianismo contribuiu de forma decisiva para o enfraquecimento da luta 

popular marxista nesse período. Apesar da preocupação social que o acompanha por 

toda a sua vida e obra, até esse momento ainda não havia dado o salto que o levaria à 

Marx justamente por compreendê-lo como incompatível a um elemento essencial 

constituinte não apenas de sua formação cultural, como da maior parte da população 

nicaraguense: o cristianismo. 

No entanto, novos ventos passaram a soprar na América Latina a partir da 

década de 60. Apesar do conservadorismo que representou as duas fases anteriores, a 

Revolução Cubana (1959) trouxe novas perspectivas ao desenvolvimento teórico e 

prático de um marxismo no continente, que marca essencialmente a sétima fase descrita 

por Fornet-Betancourt. (FORNET-BETENCOURT, 2001, p. 267-352). A partir daí, 

surgem pressupostos teóricos que compõem a nova ciência social latino-americana e 

englobam a ciência política, a economia e, sobretudo, a sociologia. Diante disso, a 

antiga teoria do subdesenvolvimento, que antes dava conta da explicação da realidade 

local, passa a ser desconsiderada, em favor do novo paradigma da dependência. Agora 

já não se caracteriza o subdesenvolvimento como uma fase de transição no caminho 

para o desenvolvimento dentro do sistema econômico capitalista existente, mas ele 

passa a ser compreendido como o inverso da história do desenvolvimento do 

capitalismo, ou seja, como uma situação provocada historicamente pelo colonialismo e 

pelo neocolonialismo e cujas características principais são a opressão e a dependência. 

A teoria da dependência, no entanto,  
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não se formula como uma alternativa aos pressupostos marxistas, mas se 

concebe melhor como nos termos de uma visão complementária e 

enriquecedora (...), cuja fundamentação específica se deve à peculiar situação 

histórica do continente. (...) Daí que (...) o desenvolvimento da teoria da 

dependência signifique ao mesmo tempo o desenvolvimento do marxismo 

como componente essencial de uma teoria latino-americana da Libertação. E 

isso explica por sua vez a incidência do marxismo na teologia e na filosofia 

da Libertação. (FORNET-BETENCOURT, 2001, p.
 
227) 

 

É nesse contexto que o pensamento de Che Guevara insere-se, impregnado de 

um forte antidogmatismo. Segundo ele, o marxismo é um processo científico de 

conhecimento como qualquer outro e, por isso, pode ser desenvolvido. Sua concepção 

do marxismo se define, também, a partir de um forte caráter humanista. Assim, para 

Guevara, a teoria de Marx deve ser entendida como um fio condutor para a teoria e 

prática de autolibertação, que só será possível a partir do desenvolvimento de um novo 

homem (GUEVARA, p. 1975, p. 45). Essa transformação, porém, que atua no âmbito 

da própria consciência, “tem que competir muito duramente com o passado” 

(GUEVARA, p. 1975, p. 45). Daí a necessidade de ser colocado em prática um 

programa de educação tão logo a instauração dos regimes socialistas se concretize. 

É interessante perceber o quanto nesse sentido o pensamento de Che se 

assemelha ao de Ernesto Cardenal. Não podemos nos esquecer de que, no período em 

que o sacerdote atuava como representante internacional da Frente Sandinista de 

Libertação Nacional, esteve algumas vezes em Cuba quando descreve, inclusive, ter 

vivenciado sua conversão ao marxismo. As impressões dessas viagens foram registradas 

alguns anos depois no livro En Cuba (CARDENAL, 1972), que revela algumas 

experiências que serão colocadas em prática durante o período em que foi Ministro da 

Cultura. Cardenal demonstra admiração, por exemplo, ao citar as palavras de um jovem 

artista na recém-fundada Escola Nacional de Artes em Cuba “A preocupação deles [do 

governo cubano] (...) é que os poetas e os artistas sejam do povo, não vivam separados e 

estejam felizes em fazer uma ode a um sapateiro” (CARDENAL, 1972, p. 66). Essa 

premissa exercerá um grande impacto nas ações de Cardenal quando, vitoriosa a 

Revolução Sandinista, cria por todo o país os ateliers de arte popular. Como veremos, 

eles figuram como um dos principais instrumentos do Ministério da Cultura em favor da 

formação cultural revolucionária sandinista. 

Enrique Dussel é outro importante filósofo desse período, que tenta chegar a um 

diálogo produtivo com Marx libertando-se, em primeiro lugar, dos pressupostos 

antimarxistas típicos do catolicismo conservador da América Latina. Apesar disso, a 
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análise de suas obras revela um desenvolvimento que vai desde a negação da doutrina 

marxista, até sua assimilação. 

Partindo de seu método analético (que se constituiria numa metafísica da 

alteridade), Dussel inicialmente pretende superar a dialética marxista, que para ele 

atenderia a uma lógica de totalidade, de totalitarismo.  Segundo o filósofo, a dialética de 

Marx não ultrapassa a historicidade da totalidade vigente (europeia) justamente porque 

lhe falta a categoria da alteridade (DUSSEL, 1996, p. 56). Assim, em Marx “o ser é 

laboriosidade ou o trabalho como tal. Com isso, superamos a religiosidade etérea de 

Schelling, mas perdemos a exterioridade do ser” (DUSSEL, 1974, p. 144). Essa é a 

razão que motiva o seu distanciamento metodológico do marxismo e o leva a conceber a 

analética como a lógica da exterioridade ou da alteridade, que representaria a superação 

do método dialético. 

Numa segunda fase de sua produção teórica, no entanto, Dussel deixa de 

conferir à analética um estado de método próprio, e passa a compreendê-la como um 

momento do método dialético. Assim, para ele 

 

(...) a afirmação da exterioridade é um momento, o primeiro e originário, de 

uma dialética não só negativa, mas positiva. O método dialético afirma 

primeiro a exterioridade, a partir dela nega a negação, e empreende para a 

totalidade dada a totalidade futura. Mas a totalidade futura agora é nova; era 

impossível para a antiga totalidade. O outro, a exterioridade, veio a fecundar 

analogicamente a totalidade opressora e constituiu uma nova totalidade 

(utopia impossível para a nova totalidade). (...) O totalitarismo da mesmice 

foi superado. (DUSSEL, 1983, p. 97) 

 

A partir de uma exaustiva leitura das obras de Marx, Dussel passa a 

compreendê-lo como pensador da exterioridade e reconhece em seu método dialético a 

lógica radicalmente crítica da alteridade, que supera todo o sistema. Como 

consequência, percebe que esse pressuposto teórico é plenamente compatível com a 

realidade da América Latina. Seu objetivo enquanto intelectual passa a ser o 

desenvolvimento de uma interpretação inovadora do marxismo, em favor da criação de 

um marxismo latino-americano. Seu método, no entanto, seria aberto, não representa 

um corpo teórico rígido. A elaboração de um programa dialético crítico só pode ser 

contínua e inovadora se baseada em aportes específicos e criativos, que expliquem e 

transformem a dialética dos processos atuais do continente (DUSSEL, 1990, p. 293). 

Nesse sentido, por postularem a renovação crítica da obra de Marx em favor do 

desenvolvimento crítico de um marxismo latino-americano (sem com isso abandonar o 
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materialismo dialético) autores como Mariátegui, Che Guevara e Dussel lançam as 

bases para construção de uma nova cultura religiosa e revolucionária no continente. 

Assim é que, a partir dessas leituras, alguns teólogos das décadas de 60 e 70 edificam a 

chamada Teologia da Libertação, para a qual o marxismo e  o cristianismo não apenas 

são compatíveis, mas complementares na compreensão e transformação da realidade 

latino-americana. Plenamente inserido nesse contexto, para Ernesto Cardenal 

 

o marxismo e a religião são incompatíveis. Mas não Max e a bíblia. A 

mensagem da bíblia é completamente marxista. (...) O cristianismo na 

realidade não é uma religião. Se fôssemos chamá-lo de religião, deveríamos 

chamar de religião do amor ao homem. Seu culto é o que o apóstolo Santiago 

chama de o verdadeiro culto religioso: o socorrer aos órfãos e às viúvas. 

(CARDENAL, 2002, p. 316) 

 

 

Assim, bebendo da filosofia de Mariátegui, alguns teólogos da América Latina 

postularam pela plena possibilidade de distinção entre a análise marxista e o 

materialismo dialético. Para eles, aquela pertence ao campo da objetividade científica e, 

portanto, só é válida na medida em que elucida a realidade que propõe analisar. O que 

não implica necessariamente aceitar seus postulados filosóficos. É a partir dessa 

perspectiva que se edificou a Teologia da Libertação no continente, plenamente inserida 

em seu contexto religioso, histórico e filosófico. Esse é um momento de abertura da 

Igreja Católica, que passa cada vez mais a assumir uma postura concreta contra as 

injustiças sociais da América Latina e reafirma sua opção pelos pobres através de vários 

documentos. É, também, um momento em que a exploração do continente se personifica 

nas diversas ditaduras instauradas, que passaram a ser percebidas como obstáculo à 

libertação do povo.  Em termos filosóficos, há um resgate do “marxismo crítico” já 

anteriormente discutido por Mariátegui, o que permite a construção de uma nova forma 

de pensar o marxismo latino-americano, perfeitamente compatível com o cristianismo. 

Nesse contexto, o livro Teologia da Libertação (que estabelece os principais 

postulados metodológicos dessa doutrina no continente), de Gustavo Gutiérrez, se 

sustenta, não apenas enquanto teologia, mas como retrato de uma nova cultura cristã 

que está sendo lapidada na América Latina e que se constrói amparada, mas não 

esgotada, pela filosofia marxista. Para ele, “o amor é o sustentáculo e a plenitude da fé, 

da entrega ao Outro e, inseparavelmente, aos Outros. É esse o fundamento da práxis do 

cristão, de sua presença ativa na história” (GUTIERREZ, 1986, p. 18). Por conseguinte, 

a mensagem do Evangelho tem que ser percebida como política, uma vez que seu 
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testemunho adquire essa dimensão “exatamente pela radicalidade de seu caráter 

salvífico. Pregar o amor universal do Pai vai inevitavelmente contra toda injustiça, 

privilégio, opressão ou nacionalismo estreito” (GUTIERREZ, 1986, p. 199). 

Nesse mesmo sentido, o pesquisador Pablo Richard relativiza a polêmica 

discussão sobre a compatibilidade entre cristianismo e marxismo ao afirmar que o que 

há de original no pensamento teológico latino-americano não são suas mediações 

teóricas, mas sua metodologia, a prática política da libertação. Os pobres e sua luta 

libertadora pela vida se constituem na mediação histórica e concreta do juízo de Deus. 

As mediações teóricas, inclusive o marxismo, entram em jogo apenas quando ocorre 

uma radicalização dessa luta e não devem ocultar a crise fundamental da fé cristã no 

interior da prática de libertação dos pobres e explorados. Dessa forma, o problema 

marxismo-cristianismo só encontra uma solução fecunda a partir da prática política da 

libertação. Isso exige dos cristãos uma conversão profunda e um questionamento de sua 

identidade cristã, que passa a compor um corpo de valores, princípios e doutrinas 

definidos a partir da realidade histórica. Ao mesmo tempo, os marxistas também sofrem 

perda de sua identidade com a prática da libertação (RICHARD, 1982, p. 85). Em 

resumo, 

 

(...) o problema marxismo-cristianismo só tem solução positiva e fecunda 

quando se encontram, por um lado, um cristianismo crente, isto é, que acolhe 

na fé o juízo de Deus mediatizado historicamente pelo pobre; por outro lado, 

um marxismo revolucionário, que se define metodologicamente como a 

dimensão teórica de uma prática política e orgânica da libertação. 

(RICHARD, 1982, p. 86) 

 

Assim, a Teologia da Libertação que se desenvolveu na América Latina nas 

décadas de 70 e 80 (e que influenciou diretamente as obras e ações políticas de Ernesto 

Cardenal) não percebia como incompatíveis cristianismo e marxismo. Ao contrário, se 

amparou em ambos os elementos para a construção de uma prática religiosa de 

libertação política. Essa é, sem dúvida alguma, uma das bases sob as quais se 

desenvolveu o projeto de formação de uma hegemonia cristã e revolucionária na 

Nicarágua Sandinista. É nesse contexto, portanto, que se insere o pensamento cardeliano 

“O Evangelho de Jesus me fez marxista (...). Sou um marxista que crê em Deus, segue 

Cristo, e é revolucionário por causa de seu Reino” (CARDENAL, 1983, p. 38).  

Dessa forma, não apenas a formação cristã de Ernesto Cardenal deve ser inserida 

na análise da compreensão de sua atuação concreta em favor da formação de uma 

hegemonia cristã revolucionária, na Nicarágua. O marxismo experimentado por ele 
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também se configura como um importante item para desvendar o caráter de sua atuação 

política. Apesar, portanto, de deixar clara sua crença de que as condições materiais são 

de fundamental importância para a compreensão de dada realidade histórica concreta, o 

pensamento de Ernesto Cardenal revela um salto ideológico do marxismo latino-

americano ao incorporar como um de seus elementos singulares a união entre o 

cristianismo e o ativismo político. A religião, portanto, apesar de ainda considerada 

como um fenômeno condicionado pela infraestrutura, seria percebida também como um 

de seus condicionadores, ora dando suporte ao modo de produção capitalista, ora 

confrontando-se com ele. E é justamente enquanto instrumento de oposição à ordem 

estabelecida que ela passou a ser incorporada pelas ações políticas de Cardenal. Daí a 

pretensão de construção de um projeto de formação de uma hegemonia popular 

revolucionária na Nicarágua não poder prescindir, inevitavelmente, do componente 

religioso. 
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CAPÍTULO 02 - A ARTE COMO MEDIAÇÃO: INFLUÊNCIAS E 

RECONSTRUÇÕES NA VIDA E NA LITERATURA DE ERNESTO 

CARDENAL 

 

Como bem acentua Lukács, “as coisas só têm vida poética quando relacionadas 

com as experiências humanas” (LUKÁCS, 2010, p. 175). Para mais além, no entanto, 

do contexto social experimentado por Ernesto Cardenal quando de sua criação literária 

ou de sua atuação política, compreendê-lo enquanto intelectual mediador
19

 entre a arte e 

a realidade social implica um processo de desvelamento de suas principais influências 

de pensamento. Afinal, “todo novo estilo surge da vida, em consequência de uma 

necessidade histórico-social (...)” (LUKÁCS, 2010, p. 157). 

Assim é que, na pretensão de comprovar e analisar sua atuação política como um 

dos idealizadores e executores do projeto de formação de uma hegemonia cristã e 

revolucionária na Nicarágua Sandinista, é preciso enxergar “por trás” de suas obras. É 

através desse exercício que podemos compreender quais foram as principais influências 

intelectuais, políticas e artísticas experimentadas por Cardenal ao longo de sua 

formação, enquanto artista, cristão e marxista engajado no processo de libertação 

nicaraguense. 

Ao longo de nossa pesquisa, pudemos constatar que os três personagens cujos 

resquícios de pensamento podem ser encontrados de forma mais recorrente na literatura 

cardeliana (seja direta ou indiretamente) são José Coronel Urtecho, cuja influência 

literária exerceu uma enorme contribuição não apenas na forma de suas obras, mas no 

modo como o artista concebe a arte e a cultura; Sandino, cujo ideal revolucionário 

edificou as bases sob as quais se sustentaria a inovadora percepção do marxismo 

experimentado pela FLSN e por Ernesto Cardenal; e Thomas Merthon, seu mestre 

espiritual na Trapa. Dessa forma, todos eles, a seu modo, contribuíram de forma 

significativa para forjar a visão de mundo e da realidade social expressa em suas obras, 

bem como para construir o caráter de seu ativismo político junto à Frente Sandinista de 

Libertação Nacional. 
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 Para Raymond Williams, a arte não pode ser compreendida apenas como um reflexo da sociedade. O 

artista, ao contrário, atuaria como mediador entre elas, promovendo uma modificação em seu conteúdo 

original (WILLIAMS, 1979, p. 101). 



 
 

87 
 

2.1  JOSÉ CORONEL URTECHO E A NOVA POESIA NICARAGUENSE DA 

DÉCADA DE 1940: O GERME DA POESIA EXTERIORISTA DE ERNESTO 

CARDENAL  

 

Como já pudemos perceber ao longo deste estudo, a personalidade de Ernesto 

Cardenal não se limita a apenas um traço de seu caráter. Durante sua vida, vieram à tona 

vários elementos que, entrelaçados, contribuiriam para dar corpo à sua formação, 

enquanto poeta, sacerdote e revolucionário sandinista. Apesar de ter, desde o 

nascimento, uma educação tradicionalmente católica, a ingerência religiosa e ideológica 

da família burguesa pouco contribuiu para o que, futuramente, viria a ser sua 

compreensão de Deus, do cosmos e do lugar do homem no universo. É Thomas Merton 

quem realizaria esse papel, alguns anos depois, no monastério da Trapa. Ao mesmo 

tempo, apesar de desde criança ser rodeado pelas histórias da luta e da vida de Sandino, 

o líder nacionalista, a princípio, só lhe inspirava medo. Apenas a maturidade faria com 

que Cardenal pudesse interpretá-lo como libertador de seu país. Não resta dúvida, 

portanto, que a primeira grande influência experimentada por ele se deu ainda bem 

jovem, em âmbito poético, a partir do contato com seu tio José Coronel Urtecho. Afinal, 

desde muito cedo ensaiava sua vocação literária: “Antes mesmo de aprender a escrever 

e ler eu já havia feito uma poesia” (CARDENAL, 2005, p. 298). 

Para Cardenal, o primeiro  encontro com o tio é descrito como “um dos grandes 

choques que tive em minha vida” (CARDENAL, 2005, p. 369). Isso porque ele 

promoveu uma verdadeira revolução na poesia nicaraguense, rompendo radicalmente 

com o modernismo de um dos maiores poetas daquele país , até então, Rubem Dario
20

. 

Para o sobrinho, em seu livro Nueva antología poética (CARDENAL, 1979b), “Coronel 

iniciou a revolução da vanguarda com uma ode de saudação a Rubén Darío, fazendo ver 

com ela que a poesia havia mudado de roupagem” (CARDENAL, 1979b, p. 13).  

Essa redescoberta da poesia pátria não se deu, porém, sem grande influência 

estrangeira. Jose Coronel Urtecho nasceu em Granada, em fevereiro de 1906, filho de 

um ideólogo liberal e proeminente membro do governo do Presidente José Santos 

Zelaya. Desde jovem, teve seu interesse pela poesia despertado, chegando a publicar 

seus primeiros poemas quando tinha apenas vinte anos de idade. Em 1924, foi morar na 

                                                           
20

 Félix Rubén Garcia Sarmiento, conhecido como Ruben Darío (1867-1916) foi um poeta nicaraguense 

iniciador e representante máximo do modernismo (baseado  na ideia de que as formas tradicionais da arte 

e da vida cotidiana tornaram-se ultrapasadas, e que se fazia fundamental deixá-las de lado para criar uma 

nova cultura)  literário da língua espanhola. 
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Califórnia, onde sofreu a influência de poetas norte-americanos, tal como Ezra Pound
21

. 

Retornou à Nicarágua aos 21 anos, impregnado por essas novas experiências que o 

faziam criticar cada vez mais o que afirmava ser um tipo de “literatura do disparate” 

(CARDENAL, 2005, p. 369), em que os poetas não sabiam o que escreviam e deixavam 

que o inconsciente falasse por eles. Nesse contexto, deu origem ao chamado Movimento 

de Vanguarda, reunindo jovens poetas do Colégio dos Jesuítas (inclusive Ernesto 

Cardenal) em torno da causa literária. 

Coronel Urtecho, dessa forma, exerceu grande influência no sobrinho, que 

chegou a mencioná-lo, em seu livro de memórias Vida Perdida (CARDENAL, 2005), 

como “mentor literário” (CARDENAL, 2005, p. 142). Mais do que isso: ele teve 

interferência direta na opção de Cardenal de ir estudar literatura no México. Como era 

comum nas famílias burguesas nicaraguenses, o pai de Cardenal tinha o enorme desejo 

que o filho se graduasse em direito. O jovem poeta, no entanto, queria estudar letras e 

havia pensado, inclusive, em enganar os pais em relação a essa escolha. Urtecho 

resolveu o problema afirmando categoricamente ao pai do garoto: “Rodolfo, desengana-

te. Não tenha mais esperanças com seu filho, porque ele não pode ser mais que poeta. É 

um caso perdido” (URTECHO apud CARDENAL, 2005, p. 393). 

No entanto, sua  ingerência sobre Ernesto Cardenal não se deu apenas em 

relação às questões estritamente literárias.  Junto a ele, Urtecho fundou um grupo 

político a que chamaram La Reacción. Embora a autobiografia de Cardenal não 

esclareça seus princípios ideológicos elementares, já nesse momento Somoza começa a 

entronar-se como homem forte e, como inimigo partidário tradicional da família do 

poeta, pode-se constatar ser esse já um grupo de oposição ao governo que estava se 

constituindo na Nicarágua. É certo, porém, que, até então, ainda não havia aderido à 

causa sandinista. O interessante, no entanto, é perceber que ele desde cedo se 

interessava não só pela arte, mas pelos assuntos políticos de seu país, aspectos 

indissociáveis quando de sua atuação como Ministro da Cultura alguns anos depois. 

Essa junção da arte com a política na obra e na vida de Cardenal tem, 

certamente, suas origens no modo como Jose Coronel Urtecho se interessava pela 

história e pela literatura sendo, inclusive, apontado por Carlos Tunnermman Bernhein 

como um “filósofo da história” nicaraguense (BERNHEIN, 2007, p. 169). Para ele, esse 
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 Ezra Eston Loomis Pound (1885-1972) foi um poeta, músico e crítico literário norte-americano que, 

junto com T. S. Eliot, constitui-se em uma das maiores figuras do movimento modernista do início do 

século XX em seu país.  
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poeta não foi só o capitão do Movimento de Vanguarda, renovador da poesia e da prosa, 

mas também um grande historiador, embora nunca tenha se considerado como tal:  

 

O certo é que Coronel Urtecho foi algo mais que um simples leitor da 

história, foi um intelectual que refletiu inteligentemente sobre o que ele 

mesmo chamou de “a ladainha da nossa história”, tratando de lhe encontrar 

um sentido, uma significação, uma explicação que nos permitisse 

compreender melhor o presente e vislumbrar o futuro. (BERNHEIN, 2007, p. 

170) 

 

Urtecho estava, no entanto, consciente das limitações de suas reflexões sobre a 

história da Nicarágua, já que elas se baseavam na leitura de livros que sabia estar cheio 

de erros e interpretações subjetivas. Confiava, porém, em sua capacidade de superar 

esses problemas e reconstruir a história pátria de uma maneira mais ou menos lógica. 

Para ele,  

 

Pode-se dizer sem exagero que a política nicaraguense tem sido na realidade 

uma guerra civil fria ou quente, e a história é sua consequência. Por 

conseguinte, qualquer intenção de compreender a vida política dos 

nicaraguenses, seu passado e presente, deve começar por libertar-se do 

espírito de guerra civil que anima essa política e a conduz necessariamente 

aos caminhos da violência. Deve se livrar dele, porém, sem perdê-lo de vista. 

(URTECHO apud BERNHEIN, 2007, p. 175) 

 

Assim como Coronel Urtecho, e também por incentivo dele, Cardenal 

desenvolveu grande vocação não apenas para a poesia, mas também para a história, o 

que o levou a escrever muita poesia histórica. Para Alfredo Veiravé, sua poesia é 

histórica “enquanto se localiza dentro do tempo que repete as analogias daquela relação 

entre conquistadores e conquistados, isto é, entre os donos da terra e os usurpadores” 

(VEIRAVÉ, 1974, p. 10). Em Hora 0 (CARDENAL, 1960), por exemplo, já insinua 

que a violência do Estado e dos ditadores ditam as obrigações dos povos mediante a 

desorganização, a violação e a prostituição política, movendo uma máquina infernal 

destinada a usurpar o trabalho alheio com a espoliação, tortura e morte: 

 

Y mientras em los salones del Palácio Presidencial 

y em los pátios de las pprisiones en los cuarteles 

y la Legación Americana y la Estación de Polícia 

los velaram esa noche se vem el alba lívida 

con las manos y las caras como manchadas de sangre. 

(CARDENAL, 1960, p. 41) 
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Para ele, portanto, apenas a união entre os explorados como irmandade de 

caráter amoroso pode trazer a esperança de uma sociedade mais justa e igualitária: 

 

Y los jefes no tenían ayudantes: 

más bien como uma comunidade que como un ejército 

y más unidos por amor que por disciplina militar 

aunque nunca há habido mayor unidad en un ejército. 

Un ejército alegre, con guitarras y con abrazôs. 

Una canción de amor era su himno de guerra  

(CARDENAL, 1960, p. 36) 

 

Nesse sentido, já seus primeiros poemas históricos são impregnados por um 

constante chamado à ação, à transformação social por meio do amor. É interessante que, 

quando publicou Hora 0 (CARDENAL, 1960), Cardenal ainda não tinha sofrido a 

experiência religiosa que o levaria à Trapa e a perceber a presença de Deus, do Amado, 

como centro ontológico do universo. Apesar disso, já intuía que só a união provocada 

pelo amor era capaz de formar um verdadeiro laço de solidariedade entre os homens, 

compreendendo-os como pequenas partes do todo chamado universo, interligado pela 

força amorosa. Em Oráculo sobre Manágua (CARDENAL, 1973b), publicado após o 

contato com Thomas Merton, retoma com mais maturidade ao tema da epifania do 

Amor, que surge como anúncio do novo homem que vai nascer a partir desse princípio e 

que se compreenderá como incorporado pela universalidade do planeta:  

 

Un hombre nuevo 

un tempo nuevo 

una nueva tierra. (CARDENAL, 1973, p. 41) 

 

 Do mesmo modo, Jose Coronel Urtecho também acreditava que a história da 

Nicarágua, assim como a de qualquer outro país, carecia de sentido e valor humano se 

não fosse projetada em uma perspectiva universal: “Para nós (...) a universalidade é 

historicamente não apenas a forma mais ampla de nossa unidade, e ainda de nossa 

autenticidade nicaraguense, mas também a mais autêntica expressão de nossa liberdade” 

(URTECHO apud BERNHEIN, 2007, p. 176). 

O valor conferido à universalidade, à união entre os seres, parece acompanhar 

Cardenal em toda a sua trajetória, como poeta, religioso e revolucionário. Como 

veremos nos próximos itens desse capítulo, esse elemento também pode ser encontrado 

no pensamento de Sandino, que  percebia a união dos povos latino-americanos como o  

único meio de libertação real do imperialismo norte-americano. Ao mesmo tempo, 
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Thomas Merton, em uma perspectiva cosmológica, intuía cada pequeno elemento da 

natureza e da vida humana como fazendo parte de um todo que comporia toda a criação 

de Deus. Sob essa influência, a obra de Ernesto Cardenal, ao mesmo tempo em que se 

ocupa de pequenas histórias,  

 

articula um grande relato, o das identidades e da história centro-americanas, 

como totalidades com o que reclama não olhar somente no interior do texto, 

mas assumir discursos com sujeitos e fazer-se responsável da condição 

trágica da própria historicidade.  (CASCANTE, 2007, p. 30) 

 

Em El estrecho dudoso (CARDENAL, 1966), por exemplo, o poeta canta a saga 

dos conquistadores espanhóis na tentativa de descoberta do chamado “estreito 

duvidoso”, um canal que ligaria o mare do sul (Pacífico) e o mar do norte (Caribe).  

Compromete-se, portanto, na reconstrução da história da América-Central, a partir de 

um discurso que é, também, um prolongamento da história atual. Assim, ao mesmo 

tempo em que menciona o impacto da chegada de Cortés no continente, alguns versos 

adiante traz à tona a figura de Somoza também como usurpador da histórica pátria: 

 

De pronto árboles cortados y uma vereda chica: 

                                                         pero el Pueblo despoblado! 

Se há comido a los guías. 

Los chirimías y sacabuches y dulzainas 

ya no tocaban. Cuatro chirimías se han muerto. 

Dejaban cruces em las ceibas 

con cartas que decían 

POR AQUí PASÓ CORTÉS. 

POR AQUÍ PASÓ CORTÉS. (CARDENAL, 1966, p. 32) 

 

(...) 

 

¡ Ysabel de Guatemala, martinillo de mateare, francisquillo,] 

Catalinilla, marica! 

¡ Dulces nombres em los áridos documentos comerciales] 

de la COLECCIÓN DE SOMOZA! Dulces nombres  

que Pedrarias jugava ao ajedres. (CARDENAL, 1966, p. 65) 

 

Dessa forma, outro traço característico da poesia cardeliana, que se comunica 

com seu interesse pela história e pela transformação social, é que “por trás da linguagem 

poética, o autor crê em uma missão da poesia, que é muito mais comunicante que 

comunicada” (VEIRAVÉ, 1974, p. 6). Assim, “a circunstância política, a ditadura 

Somoza (...), obriga o poeta a uma aplicação genérica que passa do singular ao plural, 

do amor à luta, do „eu‟ individual ao „nós coletivo‟” (VEIRAVÉ, 1974, p. 9). Para 

Ricardo Morales Áviles,  
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o poeta sente a necessidade de comunicar-se com a dor do povo. A 

solidariedade humana é que faz real a verdadeira poesia. Sua produção finca 

os dentes na realidade que vivemos: a exploração capitalista, a dominação 

imperialista em conluio com a oligarquia libero-conservadora. Mas 

compreende que não basta a poesia, a arte, a literatura, que não basta nossa 

sensibilidade para libertar-nos. É necessário organizar o povo, organizar a 

luta. Aqui sua poesia tem coerência e continuidade ideológica. (ÁVILES 

apud GIRARD, 1989, p. 204) 

 

Nesse contexto, um dos traços mais marcantes do Movimento de Vanguarda 

criado por Jose Coronel Urtecho, e experimentado por Ernesto Cardenal em suas obras, 

é o valor dado às coisas exteriores, objetivas, reais, concretas. Esse chamado 

“exteriorismo” postulado por alguns estudiosos da literatura nicaraguense reivindica o 

tratamento direto da coisa, seja ela objetiva ou subjetiva. Trata-se do chamado a olhar a 

realidade tal como ela é, prescindindo de toda palavra que não contribua para a 

apresentação da coisa em sua realidade. Assim, o conceito de imagem é o ponto central 

da poesia exteriorista, uma vez que essa imagem não se realiza no sentido metafórico, 

mas em uma percepção da realidade em continuidade com o olho que vê ou imagina. A 

partir desse exteriorismo imaginativo, a poesia de Cardenal cumpre um processo de 

“evolução que o distancia daquelas primeiras influências e o localiza em um terreno 

próprio, singular e original, no qual predomina a imagem objetiva e a imagem histórica 

traduzida” (VEIRAVÉ, 1974, p. 40). Dessa forma, a poesia de Ernesto Cardenal, 

“assinala a abertura para um novo realismo dentro dos contextos culturais do nosso 

tempo” (VEIRAVÉ, 1974, p. 41) ao mesmo tempo em que rechaça escolas e outras 

considerações presas à estética. 

Todos esses elementos presentes na poesia cardeliana serão de fundamental 

compreensão para analisar o modo como ele concebe a arte, bem como suas ações como 

Ministro da Cultura. Durante o período em que esteve em Solentiname e, 

posteriormente, nos quase dez anos em que esteve no governo como Ministro da 

Cultura, incentivou especialmente a produção poética de seu povo, ensinando-os a criar 

uma poesia simples, livre de formas, que comunicasse cada pequena particularidade da 

vida nicaraguense. Essa estratégia foi, sem dúvida, um dos importantes instrumentos 

utilizados pela vanguarda sandinista na tentativa de criação de uma hegemonia cristã e 

revolucionária naquele país. Era preciso impulsionar uma arte que resgatasse a tradição 

cultural do seu povo, que o fizesse se sentir inserido dentro de uma só comunidade, 



 
 

93 
 

ligada por raízes étnicas e históricas. Era preciso que, dessa forma, cada um se sentisse 

orgulhoso de ser nicaraguense e responsável pelo futuro da nação. 

Assim, o movimento de vanguarda iniciado por Jose Coronel Urtecho e 

incorporado por Ernesto Cardenal utilizava-se da atitude epigramática, sarcástica, ante a 

vida. Esse é o tipo de poesia “eminentemente paródica e humorística, que passa da 

sobriedade ao sarcasmo criando uma enorme riqueza na tonalidade do poema” 

(URBINA, 1991, p. 893):  

 

Ésta será mi venganza: 

Que un dia llegue a tus manos el livro de un poeta famoso 

y leas estas líneas que el autor escribió para ti 

y tú no lo sepas. (CARDENAL, 2001, p. 15) 

 

A simplicidade e o sarcasmo são, dessa forma, dois dos principais ingredientes 

que, para Cardenal, auxiliariam na construção de uma poesia, que se aproximasse da 

linguagem popular, que se comunicasse com os nicaraguenses em sua totalidade e que 

não fosse destinada apenas à elite. Daí sua importância não apenas em sua obra, mas, 

como veremos, na produção dos poetas nicaraguenses que surgiram no seio da 

revolução. Para Coronel Urtecho, nos dizeres do próprio sobrinho, “todo homem é 

poeta. Se esquecem de fazer versos porque se dedicam a fazer outras coisas, fazer 

dinheiro, por exemplo. Todo homem é poeta porque ser poeta é ser, é ser homem, e 

todo homem é homem” (CARDENAL, 2005, p. 381). Ora, se todo homem é poeta, cabe 

ao governo revolucionário sandinista fazê-lo lembrar de suas origens. Desconstruir a 

cultura individualista típica do capitalismo deve passar necessariamente, portanto, pelo 

resgate da alma de poeta que existe em cada um de nós, por isso o Ministério da Cultura 

foi um órgão tão valorizado pela Frente Sandinista de Libertação Nacional, quando da 

revolução de 1979. 

O papel do intelectual, portanto, passou a ser revalorizado tal como já 

reivindicava José Coronel Urtecho. Para ele, até então essa classe de pensadores foi 

relegada a um papel secundário da história da Nicarágua, tendo atuado apenas como 

“figuras decorativas”, úteis em momentos críticos para funções representativas ou para 

redação de documentos oficiais. Assim, contribuíram apenas parar perpetuar a violência 

gerada pelo espírito de guerra civil que anima a política nicaraguense. Libertar-se desse 

ciclo  vicioso, porém,  
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dependerá, em boa medida, que nós intelectuais nos decidamos a assumir 

nossa responsabilidade como tal, comprometendo-se com valores os da 

Cultura Nicaraguense e lutando para fazer desaparecer de nossa história esse 

espírito facioso e de guerra civil. (BERNHEIN, 2007, p. 182) 

 

Responsabilidade essa plenamente assumida por Cardenal enquanto membro do 

governo sandinista revolucionário. Durante todo o período em que foi Ministro da 

Cultura, tomou para si como um dos seus principais objetivos a desconstrução dessa 

suposta bipolarização partidária propagada pelos grupos liberais e conservadores na 

Nicarágua. Afinal, de uma forma ou de outra, todos eles estavam comprometidos com 

os interesses estrangeiros e com a perpetuação da exploração imperialista no continente. 

A tentativa de construção de uma hegemonia revolucionária naquele país, portanto, 

devia estar diretamente vinculada à “reunificação” do povo nicaraguense em torno de 

uma causa comum: a libertação da nação e a justiça social entre os homens. Para isso, 

era necessário que os nicaraguenses passassem a experimentar um sentimento de 

pertença, de empatia com seu povo, o que só seria possível quando todos tivessem 

acesso à educação e à cultura, amparados por um elemento comum: o cristianismo. 

Em texto-entrevista publicado como resposta às questões dos estudantes da 

faculdade de letras da Universidade da Carolina do Norte, Cardenal faz, nesse sentido, 

uma crítica à atuação de José Coronel Urtecho enquanto intelectual. Segundo ele, apesar 

de considerá-lo um dos poetas mais importantes da América Latina, “sua poesia seria 

ainda maior se tivesse tido uma atitude positiva ante o homem e o cosmos, e tivesse 

uma fé, qualquer que fosse. E não me parece que tenha tido” (CARDENAL, 1979c). 

Dando um salto nesse sentido, a poesia exteriorista de Cardenal atinge um dos 

seus pontos máximos justamente com a publicação de Salmos (CARDENAL, 1979a) 

que revela que sua preocupação social não pode ser dissociada de sua tradição cultural 

cristã. Assim, denuncia a Deus toda a opressão sofrida pelo povo em seu país, 

manipulados pelos ditadores, generais e gangsteres através da propaganda política e 

comercial, bem como dos partidos políticos:  

 

Escucha mis palavras oh Señor 

Oye mis gemidos 

Escucha mi protesta 

porque no eres Tú un Dios amigo de los dictadores 

ni partidário de su política 

ni te influencia la propaganda 

ni estás en sociedade com el gangster 

No existe sinceridade em sus discursos 

ni en sus declaraciones de prensa 

Hablan de paz en sus discursos mientras aumentan su producción de guerra] 
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Hablan de paz en sus Conferencias de Paz 

y en secreto se preparan para la guerra 

Sus radios mentirosos rugen toda la noche 

Sus escritorios están llenos de planes criminales 

y expedientes siniestros 

Pero TÚ me salvarás de sus planes 

Hablan con la boca de las ametralladoras 

Sus lenguas relucientes son las bayonetas... 

(CARDENAL, 1979, p. 13) 

 

Para Cardenal, apesar de a criação poética não dever sofrer qualquer tipo de 

limitação, um poeta alheio aos problemas sociais ao seu redor produziria 

necessariamente uma obra limitada. Em um país onde a opressão é extrema, portanto, “a 

poesia deve ser necessariamente de denúncia” (CARDENAL, 1979c). Por isso que, no 

contexto de ditadura e injustiça experimentado pela Nicarágua quando de sua formação 

literária, Cardenal foi estimulado por José Coronel Urtecho não apenas a conhecer a 

história, mas a transformá-la por meio da arte.  

Foi o conhecimento da vida e obra de Augusto César Sandino, no entanto, que 

determinou os rumos de seu comprometimento literário e político com a Revolução 

Sandinista que eclodiria em 1979. 

 

2.2 DA TEOSOFIA À TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO: CONSTRUÇÕES E 

RECONSTRUÇÕES DO PENSAMENTO DE SANDINO NA VIDA E OBRA DE 

ERNESTO CARDENAL 

 

Apesar de Ernesto Cardenal ter apenas oito anos quando Augusto César Sandino 

foi assassinado numa emboscada em Manágua a mando do então líder da Guarda 

Nacional, Anastásio Somoza, sua história de luta e o modo como concebe a 

espiritualidade, a sociedade e a política terão enormes implicações no pensamento 

refletido pela vida e obra do poeta. Compreendê-lo enquanto base de elaboração e 

execução do projeto de formação de uma hegemonia cultural na Nicarágua 

revolucionária das décadas de 60 a 80, portanto, deve passar necessariamente pela 

análise das estruturas ideológicas nas quais se apoiava Sandino, quando teve início 

efetivo a luta anti-imperialista nicaraguense, no princípio do século XX. Isso, porque, 

segundo distintos pesquisadores que realizaram estudos sobre seu pensamento, não é 

possível realizar diretamente a sistematização de suas ideias e práticas revolucionárias. 

Sua proposta ia muito além da mera derrota do invasor imperialista:  
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Por sua formação, Sandino imprimiu a seu movimento um modelo ideológico 

em que se conjugaram diversas doutrinas e conceituações do mundo sem que 

por isso alguma delas tenha chegado a dominar por completo seu 

pensamento. Nesse sentido, rechaçou várias tentativas de que o fizessem 

aceitar modelos ideológicos. (CUEVAS MOLINA, 2008, p. 81) 

 

 

Assim, “Revolução Mexicana, Revolução de Outubro, ideias teosóficas e 

espiritualistas formavam parte do ambiente ideológico em que Sandino estava imerso” 

(ALFONSO; MOLINA; 2012). Apesar das constantes tentativas de fazê-lo transformar 

o movimento de defesa nacional do qual era líder, essa era a estrutura básica sobre a 

qual se sustentava seu pensamento. Como ele mesmo chegou a afirmar em entrevista a 

Belausteguigoitía, 

 

esse movimento é nacional e anti-imperialista. Seu objetivo é manter a 

bandeira da Liberdade para a Nicarágua e para toda a América Hispânica. 

Quanto ao restante, no terreno social, preconizamos um sentido de avanço 

das aspirações sociais. Aqui vieram nos ver, para influenciar-nos, 

representantes da Federação Internacional do Trabalho, da Liga Anti-

imperialista (...)... Sempre se opuseram a nosso critério decisivo de que esta 

era uma luta nacional. (SANDINO entrevista BELAUSTEGUIGOITÍA, 

1934, p. 203) 

 

Apesar de sua luta ter assumido um caráter eminentemente nacionalista, de 

combate à intervenção norte-americana, não podemos, no entanto, limitá-la a esse 

aspecto. Sandino sempre foi sensível à situação de miséria e exclusão na qual vivia a 

maior parte do povo nicaraguense e, dessa forma, uma de suas propostas centrais é a 

construção de um novo país, livre da exploração. Isso, porque desde que era operário de 

uma petrolífera no México teve contato com os mais radicais sindicatos, consolidando 

sua consciência de classe, aspecto que seria fundamental na constituição do seu 

pensamento revolucionário. Por isso mesmo, embora sua recusa de seguir 

rigorosamente modelos ideológicos pré-concebidos, tenha chegado a flertar durante 

algum tempo com o Partido Comunista, representado especialmente pela figura de 

Farabundo Martí 
22

.  

Nesse contexto, já em 1928 o VI Congresso da Internacional Comunista chegou 

a publicar uma resolução na qual apoiava efetivamente a luta anti-imperialista de 

                                                           
22

 Farabundo Martí era um revolucionário comunista salvadorenho que apoiou substancialmente a luta 

revolucionária de Sandino, na Nicarágua, tendo, inclusive, atuado junto ao movimento como capitão e 

secretário geral. 
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Sandino. Para Armando Amador, “esta linha de ação corresponde ao pensamento 

marxista de Julio Antonio Mella (...) a José Carlos Mariátegui, quem teve fecunda 

fidelidade à causa de Sandino até o final de seus dias (...)” (AMADOR, 1987, p. 19).  

Como já vimos no item 1.3, Mariátegui é um intelectual latino-americano que, 

apesar de analisar a história a partir do método dialético da teoria marxista, não percebe 

sua perspectiva europeia como única fonte de interpretação. Nesse sentido, abre as 

portas para que esse método seja introduzido na América Latina e nas lutas de libertação 

nacional empreendidas no continente no início de século XX. É interessante perceber 

que, embora de fato nunca tenha assumido ideologicamente o comunismo, o 

pensamento de Sandino, como veremos, sem dúvida alguma contribuiu de forma 

decisiva para a formação intelectual de todos aqueles que, na década de 80, se 

propuseram a construir um novo tipo de socialismo na Nicarágua e, entre eles, Ernesto 

Cardenal. As raízes desse socialismo, portanto, se encontram especialmente na teoria 

leninista que, nos primeiros momentos da Internacional Comunista, entre 1919 e 1924, 

defendia a tese de construção de uma Frente Única Anti-imperialista. Daí que o 

nacionalismo de Sandino não tenha se limitado a um só país, mas abarcado todo o 

continente. Trata-se de um nacionalismo latino-americanista. Como bem acentua Sérgio 

Ramírez, portanto, Sandino é “indo-hispânico e não tem fronteiras na América Latina” 

(RAMÍREZ MERCADO, 1979, p. 272). 

Apesar do processo de stalinização da União Soviética ter promovido uma 

mudança da linha da Internacional Comunista, que passou a defender a “pureza 

ideológica” como um de seus principais postulados (e, como consequência, de seu 

afastamento do movimento nacionalista latino-americano), o caráter universalista da 

proposta de Sandino continuará tendo enorme impacto sob aqueles que restaurariam sua 

luta a partir da década de 60. Assim, o indo-hispanismo, que defende, tem como tema 

central “a valorização da mescla entre tradição indígena e cultura hispânica em oposição 

ao mundo anglo-saxônico” (RAMÍREZ MERCADO, 1979, p.79).  

A revalorização das raízes dos povos do continente, no entanto, é projetada por 

ele a um nível político. Longe de ser um assunto local, a luta de libertação da Nicarágua 

atravessa as fronteiras do país para converter-se em luta pela nacionalidade indo-

hispânica. É com base nesse postulado de identidade cultural que Sandino propõe a 

criação de uma aliança entre as nações do continente. Para ele, nos dizeres de Rafael 

Molina e Paulette Alfonso, 
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o fundamento do conceito de raça é a origem cultural indígena e espanhola 

dos povos latino-americanos. Também se baseia na história política comum 

que viveram e seguem vivendo estes povos: a luta de independência contra a 

Espanha e a luta de libertação contra os Estados Unidos. A nacionalidade 

latino-americana construída e imaginada por Sandino tem, pois, em primeira 

instância, esta dimensão cultural. Podemos depreender do exposto, o orgulho 

de ser latino-americano, que se considera como um valor de primeira ordem, 

que se contrapõe a visão depreciativa que, a partir dos Estados Unidos, se 

tem muitas vezes de nossos povos. (ALFONSO; MOLINA, 2012) 

 

Como veremos nos capítulos 04 e 05, a questão do resgate da identidade cultural 

será uma das maiores preocupações de Ernesto Cardenal enquanto revolucionário 

comprometido com a formação de uma ideologia hegemônica sandinista em seu país. 

Para ele, portanto, o projeto de libertação nacional, empreendido por Sandino, deveria, 

necessariamente, passar pelo incentivo à arte e à poesia camponesas, bem como pelo 

resgate das tradições indígenas. Só assim haveria a “redescoberta” da identidade 

nicaraguense, o que despertaria no povo um sentimento de pertença continental e, como 

consequência, levaria ao fortalecimento da luta anti-imperialista. É justamente por isso 

que, Cardenal, enquanto Ministro da Cultura, promoveu uma verdadeira revolução 

nesses setores, que deveriam caminhar lado a lado com o processo de educação da 

população local.  

Para Sandino, a ideia da existência de uma cultura indo-hispânica estava, 

também, diretamente relacionada à existência de um conjunto de valores éticos, comuns 

a esses povos. Sérgio Ramírez lembra, inclusive, que ao receber a proposta de rendição 

ao final da Guerra Constitucionalista, ele e seu grupo preferem manterem-se firmes com 

o objetivo de “rechaçar com a dignidade e altivez próprias de nossa raça, toda a 

imposição que com cinismo de grandeza os assassinos dos povos débeis estão 

desenvolvendo em nosso país” (SANDINO apud RAMÍREZ MERCADO, 1979, p. 79). 

Assim, os primeiros valores que podemos destacar da prática política e da vida do 

general Sandino são os da valentia e da entrega à causa em que se acredita. 

Não há dúvida de que esses eram também valores consagrados por Ernesto 

Cardenal, identificados especialmente em El Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 

2006), livro que descreve seus sermões nas missas realizadas naquela comunidade. 

Quando comenta, por exemplo, as tentações de Jesus no deserto, passagem descrita em 

Lucas 4, 1-13, afirma que na verdade, elas são apenas uma 

 

que Jesus se apresente como o messias dominador e triunfalista que 

esperavam os judeus. E esta seria uma verdadeira tentação para ele, e ele a 
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rechaçou sabendo que sua libertação teria que ser feita por meio do 

sofrimento e da morte. (CARDENAL, 2006, p. 64) 

 

Assim como Sandino, portanto, e mesmo por suas leituras sobre a vida e luta do 

revolucionário, a abnegação à causa é um dos traços que marca o pensamento político-

ideológico de Ernesto Cardenal. Sendo assim, nada mais natural que ele seja transmitido 

não apenas aos jovens de Solentiname que alguns anos depois aderiram ativamente à 

guerrilha contra a ditadura de Somoza, mas também que se constituísse como um dos 

elementos centrais de seu projeto de formação de uma hegemonia revolucionária e 

cristã, na Nicarágua, junto à Frente Sandinista de Libertação Nacional. Ser sandinista, 

portanto, era estar completamente dedicado à causa de libertação, mesmo que isso custe 

a vida, já que para eles é, sem dúvida alguma, preferível “morrer como rebeldes a viver 

como escravos” (SANDINO apud RAMÍREZ MERCADO, 1979, p. 79). 

Para Cardenal, a formação dessa consciência está diretamente relacionada à 

educação e à formação cultural de seu povo. Apesar de Sandino ter sido um homem de 

ação, fez apenas algumas vagas reflexões sobre as necessidades políticas que sua guerra 

nacionalista exigia. Assim, “as implicações que podem ser deduzidas sobre a educação 

provenientes de Sandino podem ser tiradas, então da sua prática, e devem ser 

examinadas no conjunto de seu pensamento” (ALFONSO; MOLINA, 2012). 

 O referente popular é uma interessante pista para desvendar sua compreensão 

sobre a questão educacional: “Minha maior honra é surgir do seio dos oprimidos, que 

são a alma e o nervo da raça (...)” (SANDINO apud RAMÍREZ MERCADO, 1979, p. 

87-88). Nesse sentido, Sérgio Ramirez aponta que não podemos perceber a ideia de 

nacionalismo do general libertário “fora do contexto em que está colocado, nem as 

reivindicações pela soberania e pela liberdade que estão no pensamento de Sandino, 

fora dessa concepção popular” (RAMÍREZ MERCADO, 1979, p. 104). Todo esse seu 

orgulho de estar vinculado aos interesses e necessidades dos setores mais populares da 

sociedade garantem, segundo Rafael Molina e Paulette Alfonso, uma estreita relação de 

suas ideias com aquilo que emana do que é próprio, do que está ao redor do ambiente no 

qual estavam inseridos (ALFONSO; MOLINA, 2012). Essa constitui uma das diretrizes 

sob as quais se assenta, para os pesquisadores, o ideário educativo latino-americano 

sandinista “isso quer dizer, uma educação que dê conta das necessidades e interesses de 

nossos povos, que não copie, que seja original (...)” (ALFONSO; MOLINA, 2012). 

Esse aspecto de valorização do popular no pensamento sandinista encontrou 

respaldo, algumas décadas depois, na Teologia da Libertação e em seu postulado de 
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opção preferencial pelos pobres. Como fruto não apenas dessa teologia, mas também do 

pensamento de Sandino, esse referente sempre assumiu um importante papel nas obras e 

na atuação política de Cardenal. Em sua antologia poética, As riquezas injustas 

(CARDENAL, 1977), por exemplo, o linguajar do poeta “borbulha de um popularismo 

vegetal, de uma gíria tipicamente de mass média, porém como transvasada numa caneca 

hippie ou num barro maia” (CASALDÁGLIA, prólogo solidário, CARDENAL, 1977)  

 

Ouçam-me todos os povos 

                      Escutai todos vós habitantes do mundo 

plebeus e nobres 

os proletários e os milionários 

Falarei com provérbios 

                 e sábias palavras 

                            acompanhado da harpa...  

(CARDENAL, 1977, p. 26) 

 

 

Assim como Jesus, que falava através de provérbios, Cardenal anuncia que sua 

mensagem será oferecida de forma simples, para que todos possam compreender. Dessa 

forma, desde o período em que conviveu com os camponeses de Solentiname, 

valorizava tudo o que havia de mais puro e mais inato à cultura popular nicaraguense.  

Para ele,  

 

Na Nicarágua sempre houve muito boa poesia, das melhores da América 

Latina; na minha opinião a melhor; mas sempre havia sido uma poesia de 

elite, de gente culta; os versos do povo haviam sido sempre ruins, apenas de 

rimas. O povo de poetas que era o povo da Nicarágua era um povo de 

rimadores. Eu percebi que era necessário ensinar a nosso povo, que era 

amante de poesia, as técnicas da boa poesia moderna. Sobretudo o verso 

livre. E fizemos isso em nossos talleres. (CARDENAL, 2004a, p. 354) 

 

Enquanto foi Ministro da Cultura a arte dos pobres e ricos, totalmente 

demarcada no passado, cada vez tinha uma diferença menos marcante e, em alguns 

casos, tinha mesmo desparecido “Havia agora no povo o orgulho de ser nicaraguense. 

Parecia que pela primeira vez nos sentíamos nicaraguenses; e não apenas parecia, mas 

pela primeira vez éramos” (CARDENAL, 2004a, p. 358).  

Entretanto, o referente popular que impregnava o pensamento de Sandino não 

teve implicações apenas na maneira como Cardenal conceberia a arte e a educação. 

Segundo Alejandro Bendaña, enquanto esteve no México, o líder nacionalista sofreu 

forte influência do socialismo libertário, que professavam os anarco-sindicalistas 

daquele país (BENDAÑA, 1994, p. 338). Não se trata de um anarco-sindicalismo que 
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nega qualquer tipo de autoridade, mas aquele que dá à autogestão um papel 

fundamental, justamente por considerar a ditadura do proletariado autoritária, 

impopular. Depreende-se daí a admiração que Cardenal tinha dos governantes 

mexicanos que lutavam para enfrentar a intervenção estrangeira e, ainda assim, 

respeitavam a Constituição Nacional. É importante lembrar que, de todos os governos 

nicaraguenses, o único que havia adotado uma postura similar havia sido o do liberal 

Zelaya (1893-1909). Os demais se submeteram incessantemente às diretrizes do 

governo norte-americano, por isso mesmo, a essência da luta política de Sandino era 

que a “construção do Estado nacional na Nicarágua repousasse num governo legalmente 

eleito, respeitador da constituição, nacionalista e anti-imperialista” (DOSPITAL, 1994, 

p. 124). 

Esse traço especial do pensamento sandinista vai marcar de forma decisiva não 

apenas o ideário político de Ernesto Cardenal, mas a forma como o socialismo seria 

construído na Nicarágua a partir da revolução de 1979. É claro que, como veremos, o 

caráter democrático conferido pelo movimento a seus líderes vai sofrer diversas críticas. 

Não podemos esquecer que o país experimentou uma guerra civil e ideológica apoiada 

pelos Estados Unidos após a vitória da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Nesse 

contexto, algumas medidas restritivas acabaram sendo tomadas pelo governo, como por 

exemplo, a censura aos meios de comunicação contrarrevolucionários.  Nada disso, no 

entanto, desqualifica a tentativa peculiar da Revolução Nicaraguense de implantar no 

país um novo tipo de socialismo, sustentado sob as bases da democracia. A prova é que 

o processo revolucionário teve fim dez anos depois, com a vitória nas urnas da 

candidata da oposição, Violeta Chamorro. 

O fato é que, sob a influência de Sandino, os membros da FSLN, inclusive 

Ernesto Cardenal, enalteceram a democracia e tentaram de fato edificar um país mais 

justo e liberto da opressão norte-americana, amparando-se nessas bases. Bem antes do 

triunfo da Revolução Sandinista, em Vida en el Amor (CARDENAL, 1993a), por 

exemplo, o poeta já menciona o Reino dos Céus como sendo social, uma comunidade, 

um marxismo espiritual. Para o ele, esse “é uma ordem ao contrário. E é um reino sem 

súditos, um reino democrático, ou um povo de reis, como diz São Pedro (Primeira 

Carta, 2, 9)” (CARDENAL, 1993a, p. 127). Anos mais tarde, quando do triunfo do 

movimento sandinista em 1979, mais uma vez ressalta a importância da democracia 

para o novo governo que estava se constituindo: “o caráter democrático da revolução 

podia ser constatado nas concentrações de massa, que eram como grandes assembleias 
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(...). A oratória dos dirigentes muitas vezes era como uma conversa com o povo (...)” 

(CARDENAL, 2004a, p. 395). Segundo Cardenal, a revolução “não era só de um 

partido político, mas de uma massa do povo, uma imensa maioria, todo um povo” 

(CARDENAL, 2004a, p. 394).  

Do extremo valor conferido por Ernesto Cardenal à democracia como 

constituinte do movimento revolucionário nicaraguense depreende-se, sem dúvida 

alguma, seu anseio em promover também a democratização da cultura, seja através dos 

talleres de poesia, das festas de resgate ao folclore nacional ou mesmo do incentivo ao 

desenvolvimento da pintura primitiva. Para ele, assim como para Sandino, democracia 

política não seria alcançada sem o resgate da cultura pátria e da educação e 

conscientização do povo. Assim, junto a seu irmão, Fernando Cardenal, Ministro da 

Educação, promoveu a jornada da alfabetização e, finalmente, como ele mesmo disse, 

“a batalha foi vencida”, “a Nicarágua tinha mais da metade de seus habitantes 

analfabetos, e uma metade da Nicarágua alfabetizou a outra metade em cinco meses. 

(...) O pais todo havia germinado lindamente. E tudo isso havia sido um triunfo do 

amor” (CARDENAL, 2004, p. 278). 

A construção de um governo democrático na Nicarágua, para Cardenal, deveria, 

portanto, passar pela educação e conscientização do povo em relação à sua realidade e à 

exploração a qual foi submetido durante vários anos. Daí sua inserção ativa no projeto 

partidário de construção de uma hegemonia cultural revolucionária nicaraguense que, ao 

mesmo tempo, pudesse valorizar e consagrar valores enraizados no imaginário cultural 

popular daquele país. Um exemplo disso, como já vimos, é sem dúvida alguma a 

tradição cristã de seu povo. Apesar, no entanto, de não ser cristão,  

 

uma revalorização da religiosidade de Sandino parece hoje importante não só 

para entender sua experiência, na qual a inspiração religiosa parece ter tido 

uma tarefa fundadora, mas também para descobrir as raízes mais profundas 

do encontro entre fé cristã e militância sandinista que é um dos traços mais 

originais dessa revolução. (GIRARD, 1989, p. 41) 

 

 

O pensamento religioso de Sandino se inspira na escola teosófica, ocultista e 

espiritualista que conheceu em Yucatán, no México, entre 1929 e 1930. Como já vimos 

no capítulo 01, sua experiência religiosa está vinculada à sua reflexão sobre a história e, 

por isso mesmo, para ele o cristianismo é a religião dos opressores, dos conquistadores. 

Está, portanto, consciente de que sua luta de libertação terá necessariamente que 

inverter essa história. Por isso,  
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embora a teosofia na qual se inspira tenha um caráter moralista e 

espiritualista, alheio a luta de classes, Sandino a reinterpreta a partir de uma 

nova visão de mundo a partir de uma nova experiência, militante e militar, a 

partir de uma práxis libertadora. Reinterpreta a mensagem religiosa, que 

assume um caráter de compromisso político-militar. (GIRARD, 1989, p. 47) 

 

Note que essa linha de pensamento já se relaciona com o que anos mais tarde se 

edificaria como Teologia da Libertação, para a qual a práxis histórica era o verdadeiro 

caminho de construção do Reino de Deus. Assim, para Giulio Girard, “o Deus-Amor de 

Sandino não vive numa solidão distante e neutra, mas está presente na luta, ao lado dos 

oprimidos, até o triunfo final (...). No centro de sua visão está Deus, que é Amor” 

(GIRARD, 1989, p. 48 e 49).  

Esse aspecto em especial aproxima incondicionalmente o pensamento religioso 

de Sandino ao de Ernesto Cardenal que, assim como ele, intui que “Deus está em todas 

as partes, mesmo na Broadway (...)” (CARDENAL, 1993a, p. 33). A divindade, 

portanto, não figura-se como algo totalmente transcendente, mas está em todos os 

lugares e, por isso mesmo, nos obriga a agir em favor de um mundo melhor na terra. 

Não há que se esperar pelo Reino de Deus no céu porque, afinal, se Ele está presente em 

nossa vida, ela também deve ser transformada em favor da construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária.  

Cadenal intui do pensamento religioso de Sandino que Deus é amor. Por isso o 

homem também é amor, porque é feito à Sua imagem e semelhança. Nesse sentido, 

somos fios condutores da alta corrente de tensão do amor, e por isso não deve existir 

amor-próprio, porque ele só atua como seu isolante. É por isso que, para o poeta, 

“devemos amar aos outros como a nós mesmos, porque amarmos mais a nós é interferir 

no amor. Devemos entregar-nos totalmente ao amor e permitir que sua corrente corra 

através de nós: ser transmissores do amor” (CARDENAL, 1993a, p. 38). Ora, transmitir 

amor, nesse sentido, implica necessariamente comprometer-se com o outro, lutar pelo 

outro. Por isso, assim como para Sandino, a espiritualidade em Cardenal é um motor do 

movimento revolucionário: “a utopia religiosa coincide fundamentalmente com a utopia 

histórica” (GIRARD, 1989, p. 50 e 51). Desta forma, portanto, como postula o 

movimento da Teologia da Libertação no qual Cardenal está inserido, a prática 

prevalece sobre a teoria. Daí o fato de que 

 

cristãos e sandinistas quase se confundem quando indicam a fonte de sua luta 

e de sua utopia: o amor até entregar a vida, a identificação com os pobres, 
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com o povo, assim como percebem como fundamental a construção do 

homem novo; que vive mais para o povo que para si mesmo, quando evocam 

os mártires da revolução e da fé. (GIRARD, 1989, p. 132) 

 

Para Giulio Girard, uma das dimensões da subjetividade que o sandinismo mais 

valoriza é a da religião (GIRARD, 1989, p. 132). Se na Revolução Nicaraguense o 

encontro entre cristãos e revolucionários foi possível em uma medida sem precedentes, 

isso se deve a uma sensibilidade ética, ao forte idealismo que os sandinistas herdaram 

de Sandino: “A experiência de Sandino, como a dos cristãos revolucionários, é, em 

última instância, uma profunda unidade entre fé no povo e fé em Deus” (GIRARD, 

1989, p. 54). Fé essa que fará com que o religioso Ernesto Cardernal perceba que o 

único meio de viver em plenitude a sua espiritualidade, é a luta revolucionária, em favor 

da libertação humana. 

Não há dúvidas de que o pensamento de Sandino sobre a política, a sociedade, a 

cultura, a religião e a educação terá enorme impacto não apenas em relação ao modo 

como os sandinistas conceberam o socialismo e a luta revolucionária, mas, 

especialmente, na forma como Cardenal percebeu sua atuação no movimento. Sua 

concepção de Deus como amor onipresente o impulsionou ao compromisso não apenas 

religioso, mas também político e social. A Teosofia experimentada por Sandino, 

portanto, em toda sua plenitude, pode definitivamente ser compreendida como a 

semente da qual mais tarde germinaria a Teologia da Libertação, edificada 

cuidadosamente pela “orientação desorientadora” de Thomas Merton na vida e na obra 

de Ernesto Cardenal. 

 

2.3  THOMAS MERTON E A “ORIENTAÇÃO DESORIENTADORA”: OS 

CAMINHOS DE UMA NOVA ESPIRITUALIDADE COMPROMETIDA 

 

 “Tarde luminosa. É o dia em que tudo se abre e os bosques verdes nas colinas se 

fazem definitivamente folhagem. O tempo mais maravilhoso do ano” (MERTON apud 

CARDENAL, 2005, p. 99). Essa é a descrição feita por Thomas Merton sobre a 

primavera em Getsemani. Seria nessa estação, no dia 14 de maio de 1957, que o mestre 

receberia como noviço um jovem nicaraguense de 32 anos, ansioso por respostas que 

saciassem sua sede de viver em plenitude o amor divino. Este encontraria, no entanto, 
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um homem que, muito mais do que ministro espiritual, seria um grande amigo, pai
23

 e 

“conspirador.”
24

 Juntos, mestre e noviço, enriqueceriam mutuamente suas experiências 

de Deus
25

, experimentariam uma nova concepção de vida monástica e dariam um 

exemplo de que é possível e necessário lutar para concretizar o projeto de Jesus na terra: 

o Reino de Deus. 

Anos mais tarde, já tendo deixado o monastério, o poeta Cardenal descreve, 

com imagens extraordinariamente vivas, como é inato ao seu estilo literário, as 

impressões daquela sua primeira primavera em Gethsemani: 

Hay un rumor de tractores en los prados. 

Los ciruelos rosados están en flor. 

Mira: están en flor los manzanos. 

Amado, ésta es la estación del amor. 

Los estorninos cantan en el sicómoro. 

Las carreteras huelen a asfalto recién regado. 

Y los carros pasan con risas de muchachas. 

Mira: La estación del amor ha llegado. 

                              Todo pájaro vuela perseguido por otro. 

(CARDENAL, 2005, p. 100)
 

 

 É nesse cenário, portanto, que tem início  a “orientação desorientadora” de 

Merton que marca definitivamente a visão do noviço em relação ao cosmos e ao seu 

papel na humanidade. Apesar disso, Will Derusha afirma que em um momento inicial 

mestre e noviço não se entenderam bem.  Segundo ele, 

 

como um homem de curiosidade insaciável, Merton se interessava bastante 

pelas condições da América Latina. Ao se reunirem mestre e noviço, a 

instrução constava mais de perguntas sobre a Nicarágua do que de conselho 

espiritual, até o ponto em que Cardenal a considerou uma perda de tempo. É 

patente que Cardenal procurava então desprender-se da vida que existia fora 

do monastério, mas Merton não lhe deixou abandonar o mundo. (DERUSHA, 

1993, p. 173) 

 

Aquela não era a primeira vez, no entanto, que Ernesto Cardenal teria contato 

com o pensamento de Merton. Já quando era um jovem estudante de literatura nos 

Estados Unidos, ao ler o The New York Times, se deparou com uma nota sobre a 

                                                           
23

 Quando Cardenal fala sobre seus sentimentos pela morte de Merton, em 1968, afirma que havia 

perdido, além de um grande amigo, também um pai. (CARDENAL, 2002, p. 236). 
24

 É assim que Cardenal define o resultado da direção espiritual de Merton: uma conspiração. 

(CARDENAL, 2002, p. 143). 
25

 Cardenal menciona que muitos autores afirmam haver não só influência de Thomas Merton em seus 

poemas, mas também o contrário. Lembra de Michael Moot, por exemplo, que diz como a leitura do livro 

“Hora 0” fez mudar a poesia de Merton. (CARDENAL, 2002, p. 166). 
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publicação de um livro de poesias de um jovem poeta da Trapa: “Senti um golpe no 

estômago. Um jovem poeta pôde se tornar um monge trapista e eu não. Logo estava 

comprando em uma livraria os poemas de Thomas Merton” (CARDENAL, 2002, p. 

49). Mais do que a poesia de Merton , o que interessou a Cardenal é o fato de que ela foi 

escrita por um religioso. Nesse momento, como analisaremos de forma mais cuidadosa 

no próximo capítulo, ele ainda experimentava a angustiante dúvida sobre sua entrega à 

vida contemplativa ou o amor às mulheres. Nada mais natural, portanto, que tenha 

ficado impressionado com a possibilidade de ingressar na vida monástica, e preservar ao 

menos seu amor à literatura, assim como havia feito Merton. A partir daí, começou a 

traduzir para a língua espanhola vários dos poemas do monge trapista, além de ter se 

tornado um leitor voraz de suas demais obras, tais como a autobiografia La Montaña de 

los siete círculos (MERTON, 1998) e as meditações contemplativas escritas em Novas 

sementes de contemplação (MERTON, 1999). Apesar da influência de Merton sobre 

Cardenal ter se iniciado cerca de dez anos antes, quando este ainda era um aluno da 

Universidade de Columbia, “os dois anos que (...) passou em Gethsemani como noviço 

sob a direção de Merton marcaram decisivamente seu desenvolvimento religioso, 

artístico e político, confirmando o caráter providencial de seu encontro” (DAYDI-

TOLSON, introdução, CARDENAL; MERTON, 2003). 

O fato é que, por fim, seria Thomas Merton quem desconstruiria em Cardenal 

todo o seu ideal preconcebido sobre a oração, a vida contemplativa e a vida monástica
26

. 

É ele que o conduziria a outros tantos universos, de outras tantas espiritualidades e 

culturas. Para o mestre, por exemplo, o Ocidente tenta racionalizar demais o misticismo. 

Segundo ele, nos dizeres de seu noviço, 

 

 (...) a oração não devia ser uma concentração mental, o que era prejudicial. 

Tão pouco do canto do ofício e nem na reza do rosário se deveria concentrar 

em cada palavra, mas bastaria uma atenção geral, uma intenção de querer 

significar o que alguém repete mecanicamente. O inconsciente deveria 

participar também na oração. (...) O ser humano está construído de tal 

maneira que seu centro é Deus, pelo que não devemos imaginar Deus como 

algo exterior a nós, mas interior, o mais íntimo de nós. Por isto esconder-se 

dentro de si, esquecer-se de tudo e estar só consigo mesmo, é encontrar Deus. 

Igualmente, não devemos imaginar a vontade de Deus como exterior que se 

impõe a nossa, mas como uma vontade que é mais verdadeiramente nossa, a 

mais íntima do nosso eu, o que deseja o centro de nosso ser. Meditar em 

                                                           
26

 Embora para muitos o significado de vida contemplativa equivalha substancialmente ao de vida 

monástica, essa semelhança não pode ser adotada aqui. Isso porque Merton é extremamente crítico em 

relação aos moldes em que se estrutura a Trapa. Para ele, a vida contemplativa deveria ser cada vez mais 

afastada das regras, sendo vivida com simplicidade. 



 
 

107 
 

Deus ou ter a mente em branco, ou estar distraído, não tinha importância: o 

importante era saber que O tinha dentro de si e que se podia recorrer a Ele 

sempre que se quer, e não simplesmente no plano racional ou da consciência, 

mas no mais profundo do ser, independente se mente se dá conta disto ou 

não. (CARDENAL, 2005, p. 123)
 

 

Cada detalhe das colocações de Merton deixa claro todo o seu desconforto em 

relação a qualquer tipo de norma ou padrão. Para viver uma vida contemplativa em sua 

plenitude, o ser humano deve se libertar de todas essas pequenas amarras formais e se 

entregar à simplicidade. Estar em oração, portanto, é estar totalmente submerso em seu 

próprio mundo. Contemplar é “viver como um peixe na água” (CARDENAL, 2005, p. 

144). Para o mestre, a única regra que se pode seguir é que “se deve fazer a oração que 

se sinta mais inclinado naquele momento, porque esta é a oração que Deus está 

querendo da pessoa. Produzir violência com a imposição da oração distinta daquela que 

sendo prazerosa produz sofrimento” (CARDENAL, 2005, p. 169). 

Muitos anos mais tarde, em entrevista a Luis Amiguet, Cardenal mostra uma 

percepção muito própria do significado da oração. Própria, porém, suas raízes bebem, 

sem dúvida alguma, na fonte das orientações espirituais de Merton. A oração, diz ele, 

 

pode ser com fórmulas aprendidas, com palavras próprias ou sem falar; com 

amor, nada mais, porque já é comunicação sentir-se unido a quem ama e ser 

um com ele. O melhor modo de rezar é trabalhar pelo reinado de Deus na 

Terra e isto começa por conseguir, dia a dia, um sistema político e social 

mais justo para os homens. O pai nosso é uma súplica para que algum dia 

venha a nós esse reino de amor. (CARDENAL in AMIGUET, 2008)
 

 

Essa intuição de Cardenal sobre a oração será muito importante não apenas na 

construção da comunidade contemplativa de Nossa Senhora de Solentiname, na qual se 

abolia qualquer formalismo monástico, mas também em toda a sua relação espiritual 

com Deus. No seu livro de Salmos (CARDENAL, 1979ª), por exemplo, exaustivamente 

comentado por Merton, o poeta claramente vincula a oração à vida humana. Traz à tona 

questões centrais da política mundial que, para ele, não poderiam estar dissociadas da 

sua espiritualidade. A oração, portanto, revela não apena o canto de enaltecimento da 

criatura a seu Criador, mas é também um pedido de socorro por todos aqueles que 

sofrem na humanidade: 

 

Livra-me, Senhor, 

Da SS, da NKVD, do FBI, da GN 

Livra-me dos seus Conselhos de Guerra 

da raiva dos seus Juízes e dos seus guardas 
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És tu quem julgas as grandes potências 

Tu és o Juiz que julga os Ministros da Justiça 

E as Cortes Supremas de Justiça 

 

Defende-me, Senhor, do processo fraudulento! 

Defende os exilados e deportados 

os acusados de espionagem e sabotagem 

condenados a trabalhos forçados 

 

As armas do Senhor são mais terríveis 

do que as armas nucleares! 

Os que purgam a outros, por sua vez serão purgados 

 

Mas eu te cantarei a ti porque tu és justo 

te cantarei em meus salmos 

             em meus poemas (CARDENAL, 1979a, p. 9) 

 

Note que nas orações expressas em seus salmos, Cardenal percebe Deus não a 

partir da sua absoluta transcendência, mas como um ser ativo na história. É ele, por 

exemplo, “quem julga as grandes potências” ou cujas armas “são as mais terríveis”. Não 

se poder afirmar, em absoluto, que essa é uma perspectiva excepcional da relação de 

Deus com os homens, afinal, o Deus cristão já assume, em diversas tradições religiosas, 

o poder de conduzir a vida dos indivíduos. A novidade em Cardenal é justamente o 

caráter coletivo que ele confere a essa relação. O Criador não surge, nesses poemas, 

como edificador da vida humana enquanto destino individual, mas ele é conclamado a 

atuar por toda a humanidade. Esse aspecto da oração cardeliana é muito importante 

porque está plenamente inserido no contexto da Teologia da Libertação da qual ele é, 

sem dúvida, um dos mais proeminentes frutos. Assim, para Boff, 

 

a Teologia da Libertação é a primeira teologia moderna que assumiu o 

objetivo global de pensar o destino da humanidade desde a condição das 

vítimas. Em consequência, sua primeira opção é se comprometer com os 

pobres, a vida e a liberdade para todos. Surgiu na periferia das Igrejas 

centrais, não nos centros metropolitanos do pensamento consagrado. (Boff, 

2009) 

 

Dessa forma, os salmos de Cardenal representam não apenas a fé pessoal do 

indivíduo, mas também aquela comprometida com as causas sociais. Vai à contramão, 

por exemplo, do que Michel Lowy considera como um dos fenômenos mais importantes 

dos últimos anos na América Latina: o extraordinário crescimento das Igrejas 

pentecostais. Para ele, estas se distinguem das protestantes tradicionais por seu 

fundamentalismo, por sua insistência quase exclusiva na salvação pessoal, por práticas 

mágicas e pelo uso intensivo dos meios de comunicação. Nesse sentido, 
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suas implicações políticas são bastante evidentes: enquanto que as confissões 

protestantes tradicionais, ligadas ao Conselho Mundial de Igrejas têm, muitas 

vezes, preocupações sociais e setores significativos simpáticos à teologia da 

libertação, (...) muitas das chamadas “seitas” - isto é, as Igrejas evangélicas 

ou pentecostais – representam uma cultura religiosa fundamentalista e 

conservadora, que é ou “apocalíptica”  (seja lá o que isto significar) ou 

totalmente contra-revolucionária. (Lowy, 2000, p.183) 

 

 

A Teologia da Libertação na qual Cardenal está inserido surge, portanto, como 

um instrumento de revolução espiritual, que terá implicações diretas em favor de 

transformações sociais. E foi a partir da orientação de Thomas Merton, que concebia a 

vida contemplativa de um modo muito peculiar, revolucionário, que ele pôde romper 

com os rígidos padrões impostos pela ordem trapista e dar o grande salto que o levaria à 

luta política. Assim, seu mestre lhe deu, segundo o noviço 

 

a formação religiosa, contemplativa, que foi depois (...) o mais importante 

para mim, a qual também me predispôs à revolução. Porque essa formação 

religiosa consistia em que eu não deveria me desinteressar, me desvincular do 

mundo que havia tido antes, de meus interesses, minhas preocupações, 

inclusive as sociais e políticas; (...) um contemplativo devia estar sempre 

comprometido com seu povo, e com os problemas sociais e políticos de seu 

lugar. Tudo isso me serviu, pois, para ser um contemplativo também 

comprometido com a revolução conforme essa revolução pouco a pouco foi 

se desenvolvendo na Nicarágua; conforme ia tomando corpo e despertando a 

consciência das pessoas, também a minha consciência – e nossa comunidade 

– foi incorporada à revolução. Pois essa foi a influência de Merton.  

(CARDENAL; MERTON, 2003, p. 9) 

 

O mais surpreendente para Cardenal, no entanto, eram as graves críticas de 

Merton ao monastério em Gethsemani. Contrário a todo o excesso de formalismo como 

meio de estar em contemplação, o mestre se mostrava cada vez mais insatisfeito com o 

que presencia na Trapa. Chega, inclusive, a escandalizá-lo ao comparar, em umas das 

sessões de orientação espiritual, a vida no monastério à vida de um asno que, segundo 

ele, “estaria sempre dando a mesma volta” (CARDENAL, 2002, p.87). Outra séria 

crítica que Merton fazia a Gethsemani diz respeito ao que chama de “mercantilismo 

cada vez maior do monastério, sobretudo nas altas esferas de poder” (CARDENAL, 

2005, p. 139). Em uma de suas cartas a Cardenal, depois que este já havia deixado o 

monastério, chega a comentar: “Gethsemani é terrível. Um comércio tremendo: todo 

mundo está ficando louco com o negócio do queijo. Tenho uma necessidade enorme de 

ir-me” (CARDENAL; MERTON, 2003, p. 65). 
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Para o mestre, portanto, “o verdadeiro sentido da ordem trapense (...) não era o 

silêncio ou o jejum, como a maioria das pessoas que estão de fora veem, mas o espírito 

de comunidade, (...) ou se podia também dizer o comunismo” (CARDENAL, 2005, p. 

160). Assim, a  

(…) a contemplação é mais do que mero considerar verdades abstratas sobre 

Deus; mais, até, do que a meditação efetiva das pessoas que cremos. É um 

despertar, uma iluminação, é a apreensão intuitiva, espantosa, com que o 

amor se certifica da intervenção criadora e dinâmica de Deus em nossa vida 

cotidiana. A contemplação, portanto, não “encontra” simplesmente uma ideia 

clara sobre Deus, confinando-o dentro dos limites desta ideia, retendo-o 

como prisioneiro a quem se pode sempre voltar. Pelo contrário, a 

contemplação é que é por ele arrebatada e transportada ao próprio domínio 

dele, seu mistério e liberdade. É um conhecimento puro e virginal, pobre de 

conceitos, mais pobre ainda em raciocínios, mas capaz, por sua própria 

pobreza e pureza, de seguir a Palavra “aonde quer que vá.” (MERTON, 2001, 

p.12 e 13)
 

 

Merton inaugurou, assim, a chamada “mística da compaixão”, unindo 

seguimento de Jesus e profecia, oração e contemplação. Nesse sentido, é apontado por 

Getúlio Bertelli como um dos precursores da Teologia da Libertação (BERTELLI, 

2007). Segundo ele, para além do mistério (mística) está a compaixão. Dessa forma, 

lutar em favor da paz, da justiça e da integridade da criação é também parte constitutiva 

da espiritualidade. Unida à compaixão, no entanto, deve estar  a sabedoria, utilizada 

como principal meio para discernir as causas da opressão e exclusão. Somada a elas, a 

coragem figura como elemento central de sua teologia, já que ele a percebe como 

necessária à transformação da realidade. 

Para mais além da compaixão, no entanto, Merton inaugura, também, uma série 

de reflexões sobre o tema da espiritualidade e resistência apresentando como modelos 

Jesus, Martin Luther King, Gandhi, e tantos outros. Para ele, tais pessoas resistiram 

aceitar passivamente a violência cometida pelos poderes constituídos não de forma 

sentimental, nem servindo aos interesses dos ricos e poderosos. Ao contrário, ao mesmo 

tempo em que lutavam contra a opressão, exortavam os pobres e desfavorecidos a 

praticar a paciência, a mansidão, e suportar o sofrimento (BERTELLI, 2007). Assim, a 

espiritualidade da resistência de Merton inclui abaixo-assinados, comunicados à 

imprensa, objeção de consciência, vigílias, jejum e oração. 

Como veremos no capítulo 04, o tema da espiritualidade de resistência será um 

dos mais discutidos pelos críticos de Ernesto Cardenal que, como religioso, apoiou a 

luta armada empreendida pela Frente Sandinista de Libertação Nacional contra a 
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ditadura Somoza, na Nicarágua. Segundo eles, sua atuação nesse sentido vai de 

encontro a todos os ensinamentos de seu mestre, que reconheceria apenas nos meios 

pacíficos, instrumentos de oposição ao poder opressor. Essa não é, no entanto, a opinião 

de Cardenal que se utiliza de uma série de passagens escritas por Merton, seja em suas 

cartas ou mesmo em seus livros, que vislumbram a possibilidade e, até mesmo, a 

necessidade do uso da violência em momentos extremos. De qualquer forma, essa 

polêmica em si já demonstra um salto concreto na atuação prática do noviço em relação 

ao mestre. Para muito além dos protestos pacíficos e das constantes críticas ao 

imperialismo norte-americano, publicadas por Merton, Cardenal apoiou incisivamente a 

luta armada. Embora não o tenha feito na prática como o padre Camilo Torres
27

 que 

pegou em armas pela defesa de seu país, teve como pretendemos demonstrar, uma 

participação decisiva na formação revolucionária dos vários jovens cristãos de 

Solentiname que aderiram à luta revolucionária. 

Além, no entanto, do controverso tema da espiritualidade da resistência, a 

espiritualidade da criação é constitutiva no pensamento de Thomas Merton e terá fortes 

implicações nas obras e na vida de Ernesto Cardenal. Para o mestre, a criação compõe 

todo o universo, formado por bilhões de galáxias, estrelas e planetas. Nele, habitam não 

apenas os seres humanos, mas todos os demais seres, nossos companheiros de 

caminhada. Assim, 

 

Merton toma da criação o estofo de sua oração, meditação e contemplação: 

rochas, (...) flores, sapos, borboletas, pássaros, sol nascente e poente, lua 

nova e cheia, e o céu estrelado. Através dessa via exterior da criação, onde o 

Criador-Trindade deixou seus vestígios, pegadas e marcas, ele se encontra 

com o mistério que nos envolve por cima, por baixo, por todos os lados. 

(BERTELLI, 2007) 

 

Esse aspecto peculiar da teologia mertoniana deixa seus vestígios em vários 

escritos de Cardenal, que concebe o universo, por exemplo, como “um festivo canto 

coral numa festa de núpcias, cujo som já escutamos de longe, e cujas luzes já 

vislumbramos na escuridão da noite” (CARDEANAL, 1993a, p. 164). A espiritualidade 

da criação começa com o assombro diante do mistério que envolve a origem do 

universo, da vida e do planeta Terra. É o assombro diante da grandeza do cosmos e, por 

                                                           
27

 Camilo Torres Restrepo foi um sacerdote católico colombiano, que pegou em armas e participou 

ativamente da guerrilha  em favor da justiça e igualdade em seu país, tendo sido assassinado em ação 

armada em 1966. 
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isso mesmo, ele será tantas vezes cantado por Cardenal, em especial em seus poemas da 

maturidade, quando se dedica especialmente a essa temática: 

 
(...) Há 15.000.000.000 de anos éramos uma massa 

de hidrogênio flutuando no espaço, gritando lentamente, dançando.] 

                         E o gás se condensou mais e mais 

                         cada vez com mais e mais massa 

                         e a massa se fez estrela e começou a brilhar.] 

Condensando-se faziam se  quentes e luminosas. 

A gravitação produzia energia térmica: luz e calor. 

Como dizer amor. 

                           Nasciam, cresciam e morriam as estrelas.] 

E a galáxia foi tomando forma e flor 

como hoje a vemos na noite estrelada. 

Nossa carne e nossos ossos vêm de outras estrelas 

e talvez mesmo de outras galáxias, 

somos universais, 

e depois da morte contribuiremos para formar outras estrelas] 

e outras galáxias. 

                           Somos das estrelas e para elas voltaremos. ]                             

(CARDENAL, 1996, p. 31)  

 

Para Merton, assim como para seu noviço, portanto, nós somos feitos da mesma 

matéria que os minerais, vegetais, planetas e galáxias, o que amplia infinitamente o 

nosso parentesco para além dos laços familiares e nacionais, e determina nossa pertença 

ao planeta que nos abriga. Daí a necessidade de ser solidário ao universo e a todas as 

criaturas que nele estão compostas, já que ele é o nosso início e o nosso fim. 

É com essa intuição que o pensamento de Merton representa um grande avanço, 

também no que se relaciona ao respeito e ao diálogo com outros povos e 

espiritualidades. É ele, inclusive, que faz com que Cardenal tenha seu interesse pelos 

índios despertado: “Sendo ele um norte-americano, e eu um latino-americano, foi ele 

que me fez descobrir o valor dos índios” (CARDENAL, 2005, p. 158). Em sua troca de 

correspondências, esse tema é recorrente, tendo Merton o incentivado constantemente a 

conhecer e proteger os povos indígenas: “O que me disse sobre esse aspecto da minha 

vocação me anima muito. (...) Eu serei um defensor dessas espiritualidades” 

(MERTON; CARDENAL, 2003, p. 131).  Para o mestre o mais importante nesse 

sentido, “é escutar o silêncio do índio e deixar que se ouça tudo o que não foi dito em 

quinhentos anos” (CARDENAL, 2005, p. 139). É sob essa influência, que Cardenal 

escreve seus principais poemas sobre a descoberta dessa nova espiritualidade: 

Homenage a los indios americanos (CARDENAL, 1969), Los ovnis de oro 

(CARDENAL, 2007) e Quetzacóatl (CARDENAL, 2008). Sobre esse último, Merton 

escreve ao discípulo: “Espero com interesse ver seu livro sobre a religião dos índios. 
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Creio que é um projeto muito importante, e chega justo em um momento em que pode 

ter um efeito decisivo, tanto espiritual quanto cultural, em toda a Latinoamérica” 

(MERTON; CARDENAL, 2003, p. 127). 

Cardenal, então, passou a dedicar-se exaustivamente ao estudo dos índios da 

América Latina. Não apenas como intelectual, mas, sob a influência de Merton, 

especialmente como um religioso comprometido no resgate e respeito à cultura desses 

povos. Apesar disso, é interessante perceber em alguns de seus poemas breves menções 

ao sincretismo religioso com o cristianismo, o que nos permite perceber nesses poemas 

iniciais certa dificuldade em dar o grande salto que o levaria à plena aceitação e respeito 

ao Outro enquanto ser culturalmente e completamente autônomo, 

 

Los hechiceros presionándolo para que sacrificara hombres 

¿ Fueron vários los sacerdotes Quetzalcóatl? 

El dominico creyó 

          que Quetzalcóatl era el Apóstol Santo Tomás. 

Oraba y ayunaba 

           Em su palácio junto al agua color de estaño. (...)  

(CARDENAL, 1988, p. 23) 

 

      

Da mesma forma, Cardenal em alguns momentos busca descaracterizar traços 

culturais indígenas que, para sua formação cristã, parecem bizarros ou inaceitáveis. É o 

caso, por exemplo, do sacrifício humano, largamente praticado na tradição religiosa dos 

povos pré-colombianos, mas que, para ele, não era inato à sua espiritualidade, mas uma 

construção humana: 

 
(...) “Solo un dios tenian. 

                     su nombre era Quetzalcóatl: 

Todo lo de Quetzalcóatl  

                     se los decía su sacerdote Quetzalcóatl  

Quetzalcóatl nada exige 

sino serpientes, sino mariposas, 

que vossotros debéis sacrificarle.” 

         Él nunca permitió los sacrifícios humanos. 

Estos comezaron con el gobierno de Huémac. 

                   Estol o empezaron los hechiceros.  

(CARDENAL, 1988, p. 28) 

 

Tanto o interesse pela cultura indígena, como o modo como ela é concebida por 

Ernesto Cardenal, terão implicações diretas na sua atuação como Ministro da Cultura, 

uma vez que, tão logo assume o cargo no governo, começa (como veremos 

cuidadosamente no capítulo 5) a dar uma atenção especial às comunidades 
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remanescentes da Nicarágua. Esta, portanto, é parte constitutiva de seu projeto de 

criação de uma hegemonia cultural e revolucionária no país. Ocorre, porém, que sua 

dificuldade em desvincular por completo cristianismo e espiritualidade ameríndia, 

somada a uma série de ações equivocadas da Frente Sandinista de Libertação Nacional 

em relação a essa questão, acabou por se tornar forte obstáculo à adesão desses povos à 

causa revolucionária. 

No entanto, as preocupações e influência de Thomas Merton iam muito além do 

tema da espiritualidade e do respeito à cultura de outros povos. A todo o momento, ele 

também fazia a Cardenal questionamentos de cunho político, levantando questões que 

giravam entre a violência no mundo, o imperialismo norte-americano, os problemas 

sociais da América Latina e tantos outros. Discussões que só faziam aproximar ainda 

mais o noviço de suas antigas preocupações mundanas e a reacender aquela fagulha de 

ativismo que já existia em seu peito desde os tempos da juventude na Nicarágua, 

quando participou ativamente da rebelião de abril. Em uma conferência aos noviços, por 

exemplo, Cardenal conta que o mestre disse que nossa “(...) vida reproduzia exatamente 

o deserto de São João da Cruz, ainda que estivéssemos em um lugar habitado, enquanto 

no deserto nos Estados Unidos só havia a bomba atômica e as residências dos ricos” 

(CARDENAL, 2005, p. 120).  

Assim, Merton instigava seus noviços não apenas à experiência espiritual com 

Deus, mas também a perceberem Sua revelação na história. Instigava-os a rezar pelos 

guerrilheiros cubanos que tentavam depor o governo ditatorial de Batista. Discutia 

acerca dos horrores da guerra do Vietnã e se posicionava contra a política internacional 

norte-americana. Chegou, inclusive, a sofrer uma série de retaliações por suas fortes e 

incisivas críticas à política de seu país e, em carta a Cardenal, chegou a extravasar seu 

sentimento de repulsa aos Estados Unidos: 

 

Você sabia que alguns católicos fanáticos em Louisville queimaram os meus 

livros, e declararam que eu sou ateu por resistir à Guerra do Vietnam? Esse 

país está enlouquecido com ódio, frustração, estupidez e confusão... Eu 

sentiria vergonha indo a um país da América Latina e ser reconhecido como 

cidadão norte-americano. (CARDENAL; MERTON, 2003, p. 57) 

 

A orientação espiritual de Merton, portanto, compreendia reflexões sobre todos 

os temas da vida humana e, em especial, sobre o imperialismo norte-americano. 

Segundo as impressões de Cardenal, ele era, inclusive, “exageradamente anti-ianque” 

(CARDENAL, 2002, p. 164). Assim, grande parte de suas obras trata da violência 
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enquanto norma para a solução dos problemas internacionais. Segundo Getúlio Bertelli, 

para Thomas Merton 

 

essa violência congênita já vem do passado, de suas raízes colonialistas e 

belicistas, do mito do “destino manifesto” (estendendo as fronteiras de mar a 

mar, do Atlântico ao Pacífico), violentando os indígenas, roubando suas 

terras e promovendo guerras de conquista. Quando as fronteiras para o oeste 

foram conquistadas, os EUA se voltam para o sul. Agora tentam dominar o 

mundo inteiro, mediante a guerra, o comércio injusto, a ideologia neoliberal 

e a cultura consumista do aqui e agora, bem como através de uma religião 

que é só um verniz de cristianismo, e de uma moralidade que é só 

moralismo. Com o passar dos anos a violência imperialista só se 

acrescentou, podendo no futuro levar à autodestruição do império, homicida 

agora, e suicida depois. Merton detecta as causas dessa enfermidade na 

própria cultura norte-americana, em sua mídia, seus mitos de superioridade, 

seu espírito de competição. (BERTELLI, 2007, p. 32) 

 

Obviamente o sentimento anti-ianque em Cardenal não surgiu a partir do simples 

contato com Merton. Afinal, ele era fruto de uma sociedade que experimentava 

constantemente a agressão das ingerências norte-americanas, que se materializavam no 

apoio à ditadura Somoza. O fato, porém, é que, com ele, o jovem noviço pôde 

consolidar sua visão da história de exploração que assolava o seu país e, a partir dela, 

buscar alternativas concretas para a libertação de seu povo. Essas, portanto, estavam 

associadas à negação da cultura estadunidense e à revalorização da cultura pátria. Isso 

porque, nesse país, “a TV tornou-se um substituto da religião. A linguagem religiosa foi 

sequestrada e aplicada aos ídolos do esporte, das novelas e da moda” (BERTELLI, 

2007, p. 34). Era preciso, dessa forma, lutar contra um cristianismo elitista e 

comprometido com as classes dominantes; era preciso lutar contra a ideologia do 

capital, da superioridade, da competição. Nesse sentido, o pensamento de Merton 

contribuiu de forma decisiva para a crítica cardeliana à cultura do capital, que em seus 

poemas atinge o seu momento mais simbólico em “Oração à Merilyn Monroe”: 

 

Señor 

recibe esta muchacha conocida en toda la tierra com el nombre de 

Merilin Monroe 

Aunque ese no era su verdadero nombre 

(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la uerfanita violada a 

Los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar) 

y que ahora se presenta a Ti sin ningún maquillage 

sin su Agente de Pensa 

sin fotógrafos y sin firmar autógrafos 

sola como um astronauta frente a la noche espacial. (...) 

Señor 

en este mundo contaminado de pecados y radioctividad 

Tú no cumparás tan sólo a uma empleadita de tienda. 
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Que como toda empleadita de tienda soño ser estrela de cine. 

Y su sueño fue realidade (pero realidade del tecnicolor). 

Ella no hizo sino actuar según el scrit que le dimos. 

- Ele de nuestra próprias vidas – Y era um script absurdo. 

Perdónala Señor y pernónanos a nosotros 

por nuestra 20th Century 

por esta Colosal Super Producción en la que todos hemos trabajado. (...) 

(CARDENAL, 2007, p. 157 e 158) 

  

 

Note que muito além da crítica à frivolidade e futilidade presentes no mundo 

artístico e cinematográfico estadunidense, a preocupação de Cardenal é compreendê-lo 

como inserido numa sociedade doente, produtora de todas as formas de pecado. Embora 

a personagem central desse poema seja a atriz norte-americana Marilyn Monroe, ela 

figura apenas como símbolo de todo um universo cultural que, esse sim, é alvo central 

da crítica do poeta. Afinal, “(...) ela nada fez se não atuar segundo o script que lhe 

demos”. Marilyn, portanto, representa o fruto de uma sociedade egoísta, individualista e 

desigual, que deveria ser culturalmente repudiada. Essa linha de raciocínio é muito 

interessante, em especial porque a cultura burguesa nicaraguense na qual Cardenal 

estava inserido era completamente impregnada pelos valores norte-americanos. Para o 

poeta, portanto, lutar contra a ditadura passou a significar também a reação a essa 

cultura estrangeira que impregnava a sociedade nicaraguense. É por isso que, como 

veremos, em sua atuação como Ministro da Cultura, terá como um dos objetivos do 

projeto de transformação cultural no país o resgate e a revalorização da arte nativa. Para 

ele, não há como se construir um ideal hegemônico revolucionário a partir de 

estrangeirismos importados de um mundo capitalista e opressor. Isso não quer dizer, no 

entanto, que, como artista, rejeitava arbitrariamente toda a produção cultural que viesse 

de fora. Vários de seus estudiosos, inclusive, mencionam a influência de grandes poetas 

norte-americanos em suas obras. O que queremos dizer, no entanto, é que Cardenal 

percebia que a execução de um novo projeto político em seu país só seria possível a 

partir de uma revolução cultural, que deveria sem dúvida alguma passar pela 

redescoberta dos valores artísticos e culturais pátrios.  

A partir de suas ideias sobre o excessivo formalismo da vida monástica, do seu 

interesse e respeito pelos povos de outras culturas, de suas constantes críticas à 

violência inata à sociedade norte-americana, Thomas Merton vai, aos poucos, forjando o 

projeto de construção de uma comunidade monástica na América Latina. Comunidade 

essa que iria ser concretizada em Solentiname alguns anos depois por seu noviço e 

amigo Ernesto Cardenal. Assim, em suas orientações sobre os princípios que deveriam 
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reger esse monastério, o mestre diz que “ali não se devia estar à margem dos problemas 

sociais e políticos, mas que deveria ser um lugar onde se reuniriam pessoas de diversas 

tendências e ideologias, ainda que não católicos, para estudar esses problemas e buscar 

a solução” (CARDENAL, 2005, p. 125). 

Isso só foi possível, no entanto, porque cerca de dois anos depois de ingressar na 

Trapa, após ter sofrido uma verdadeira “revolução espiritual” ao lado de Merton, 

Cardenal se vê obrigado a deixar a ordem por problemas de saúde. É a partir de sua 

saída do monastério que ele vai colocar em prática a edificação da comunidade 

contemplativa de Solentiname, local onde inicia o importante processo de radicalização 

política que o levará a ser uma peça fundamental da Revolução Sandinista da 

Nicarágua. Para Merton, no entanto, Cardenal de fato não estava predestinado a viver 

uma vida de reclusão. Em carta ao amigo, inclusive, justifica sua saída de Gethsemani: 

 

Certamente que é um poeta muito bom, e talvez uma das razões pelas quais 

aqui sua vocação não se desenvolveu permanentemente foi que este não era 

um lugar para que ele escrevesse poesia. Creio que talvez a quase violenta 

inibição com que suprimiu seu instinto poético ao entrar aqui tenha algo a ver 

com o fato de que por último as úlceras o ameaçaram. (MERTON; 

CARDENAL, 2003, p. 19) 

 

O ex-noviço Ernesto Cardenal deixa, então, a Trapa no ano de 1959 e inicia os 

estudos que mais tarde o levariam ao sacerdócio. Já estava totalmente transformado pela 

profunda e peculiar relação com Thomas Merton. Com ele, o poeta pôde experimentar 

uma nova concepção do cosmos, da vida social e de sua própria relação com o Amado e 

as demais criaturas do universo. De forma magistral, Cardenal lança todos esses novos 

preceitos bebidos de sua relação com o mestre em Gethsemnani, ky (CARDENAL, 

2007), livro que representa peculiarmente o contraditório de suas experiências cristãs, 

composto logo depois de sua saída do monastério. Em estudo sobre a poesia de Ernesto, 

Eduardo Bertarelli comenta: 

 

É essa permanente insistência no contraditório da fé que caracteriza este livro 

de poemas. Na realidade, Gethsemnani, ky foi escrito para insistir uma vez 

mais nessa “loucura da cruz”, no absurdo de uma fé que contradiz as 

aspirações instintivas do homem, mas também a fé que fez com que o poeta 

não contradiga mais seus desejos, mas que os cumpra plenamente. É um 

caminho difícil e impossível de empreender sem a fé, a qual também tem 

períodos de dúvida e obscuridade. (BERTARELLI,1984, p. 93) 
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Cardenal deixa o monastério, portanto, completamente transformado pelos 

ensinamentos de Merton. Não era mais um religioso que aspirava a uma relação solitária 

com Deus, mas um contemplativo comprometido, que percebe sua presença em cada 

detalhe do universo.  É esse, portanto, o autor de Vida en el Amor (CARDENAL, 

1993a), obra na qual também descreve a experiência em Getsemani e sua nova 

compreensão da Realidade: “A união com Deus faz com que a terra volte a converter-se 

outra vez em Paraíso. Onde estamos Tu e eu é o Paraíso, e a natureza inteira é o belo 

cenário da nossa união” (CARDENAL, 1993a, p. 117).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

119 
 

CAPÍTULO 03- AS QUATRO FACES DO AMOR EM ERNESTO CARDENAL 

 

Quando começamos a estudar as obras de algum escritor renomado, 

normalmente aderimos ao vício comum de tentar taxá-lo sob algum aspecto específico 

que julgamos acompanhá-lo em sua trajetória. Especialmente no caso de Ernesto 

Cardenal, essa postura é revestida do grave erro de caracterizá-lo apenas como um 

sacerdote revolucionário inserido no contexto da Teologia da Libertação. Embora esse 

elemento componha, de fato, o todo complexo que se entrelaça na personalidade do 

poeta, ele jamais pode ser compreendido exclusivamente sob esse pilar. A proposta de 

analisar o papel desempenhado por Cardenal como idealizador e executor do projeto 

sandinista de formação de uma hegemonia revolucionária na Nicarágua, portanto, 

reveste-se de um instigante desafio, já que todas as faces do amor irradiadas por ele 

jamais podem ser consideradas excludentes umas das outras, ao contrário, formam 

indissociavelmente a rede na qual se sustenta sua vida e produção literária.  

No estudo das obras de Ernesto Cardenal, encontramos, assim, “um poeta que ia 

desenvolvendo sua poesia para uma união temática com a sua profecia” (DERUSHA, 

1993, p. 172). Para Maria Irene Alvarez, portanto,  

 

a poesia de Cardenal é uma praxis. É o processo libertador manifestado em 

arte, em poesia. É a história concebida como o processo de libertação do 

homem; [...] a meta entendida como uma criação contínua de novas melhores 

formas de ser homem e mulher, isto é, a revolução cultural permanente. 

(ALVAREZ apud DERUSHA, 1993, p. 173)  

 

A poesia de Cardenal, desta forma, representa a prática de sua própria vida e 

experiência expressa em versos. O poeta canta, assim, em cada palavra sobre a beleza 

das mulheres, a beleza maior representada pelo Amado. Em cada frase de conotação 

política, o amor que interliga todos os seres da natureza. Em cada verso de intimidade 

profunda com Deus, o lamento pela carência do amor humano, tão importante em sua 

juventude. 

 

3.1  VIDA DISSIPADA  

 

O tema do amor sempre assumiu um importante significado na vida e obra de 

Ernesto Cardenal. Cada uma das faces assumidas por ele desnuda os feixes através dos 

quais se materializa o sentimento do poeta, sempre envolto por suas paixões. A 
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compreensão do amor como centro ontológico do universo, embora só se apresente 

claramente nos escritos posteriores à Trapa, pode sutilmente revelar sua fonte em seu 

irresistível sentimento juvenil de atração pelas mulheres. Tanto é assim que Cardenal 

jamais deixará de cantar a elas, em suas poesias, a representação da beleza e do amor. 

Ao mesmo tempo, faz recorrente uso de analogias da intimidade matrimonial dos seres 

humanos para descrever sua peculiar relação com o Amado. É na descoberta de sua 

paixão pelas mulheres, portanto, que está a origem de sua futura concepção do Amor. 

Concepção essa que influenciará toda a vida e obra do poeta, fundamentais para a 

compreensão de sua participação do projeto de construção de uma hegemonia cultural 

revolucionária e cristã na Nicarágua Sandinista. 

Cláudia Arguelo pode ser lida como a mulher que inspirou os epigramas mais 

populares de Ernesto Cardenal. A grande paixão que despertou no poeta, no entanto, 

jamais fora correspondida. É intrigante que o jovem tenha tido o incessante ímpeto de 

escrever poemas que se destacaram no mundo todo, dedicados a ela, mesmo sem ter tido 

qualquer esperança de que fosse correspondido. O relacionamento entre Cardenal e 

Cláudia é marcado pela extrema obsessão de um amante em busca por saciar sua sede 

em experimentar o sabor do amado. O poeta o descreve em seu livro de memórias Vida 

Perdida (CARDENAL, 2005), deixando explícita essa angustiante ansiedade pelo amor 

por Claudia representado, a necessidade que sentia de vê-la ao menos uma vez ao dia. 

Em um período em que as tradicionais festas da burguesia de Manágua tinham se 

tornado raras, por exemplo, o próprio Ernesto se dispõe a organizar um baile, cujo único 

objetivo (frustrado, porém) era ver a moça. Cláudia representa na poesia de Cardenal, 

assim, um misto de amor e ódio e, talvez por isso mesmo, tenha tornado os epigramas 

dedicados a ela tão famosos. Neles, além da beleza e da paixão, o jovem poeta entoa 

sarcasticamente sua represália à rejeição: 

 

Tu que estás orgullosa de mis versos 

pero no porque yo los escribí 

sino porque los inspiraste tu 

y a pesar de que fueron contra ti: 

 

                                Tu pudiste inspirar mejor poesía. 

                                Tu pudiste inspirar mejor poesía. (CARDENAL, 2001, p. 

18)  

 

Para Eduardo Bertarelli, porém, Cardenal não se utiliza do sarcasmo apenas em 

suas poesias amorosas, mas faz uso também das “possibilidades infinitas do epigrama 
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para o ataque e a burla (...) de caráter social que envolve o eu poético e as vozes de uma 

sociedade inteira” (BERTARELLI, 1984, p. 53). Aliás, o tema político, assim como o 

das mulheres, está presente em todas as suas obras, as quais apresentam uma intrigante 

característica: a dança poética que entrelaça essas duas temáticas. 

 

Yo he repartido papeletas clandestinas, 

gritado: VIVA LA LIBERDAD! en la calle 

desafiando a los guardias armados. 

Yo participé en la rebelión de abril: 

pero palidezco cuando paso por tu casa 

y tu sola mirada me hace temblar. (CARDENAL, 2001a, p. 39) 

 

Paradoxalmente ao número de poesias dedicadas à Cláudia, em seu primeiro 

livro de memórias, Cardenal não menciona ao menos um epigrama cantado àquela que 

ele considera sua noiva mais fiel: Virgínia. Segundo o poeta, o que houve entre eles 

pode ser descrito como um “namoro-amizade” (CARDENAL, 2005, p. 38), embora 

jamais o tenha experimentado como “um amor apaixonado, em parte, porque foi 

correspondido” (CARDENAL, 2005. P. 39). A abundância dos poemas cantados à 

Cláudia, que representam uma paixão desprezada, e a pouca dedicação literária a seu 

namoro com Virgínia revela, em Ernesto Cardenal, uma leve inclinação à busca pelo 

inacessível. O poeta justifica sua opção pelos poemas à Cláudia afirmando que o amor 

infeliz inspira muito mais à poesia do que o amor feliz (CARDENAL, 2005, p. 21). O 

poeta deixa, dessa forma, vestígios de sua atração pelo amor inalcançável não apenas 

por toda a sua obra, mas também em sua vida. Essa pode ser compreendida, inclusive, 

como uma das chaves para desvendar a recusa de Ernesto em se entregar a um amor 

humano, mesmo em um período em que já não o vê como empecilho algum à plena 

concretização de sua relação amorosa com Deus. Cardenal revela ter uma leve queda ao 

platonismo, e esse traço de sua personalidade é de fato importante quando opta por 

tornar seu amor ao Amado o centro de sua vida e seus escritos. Embora tenha 

experimentado o prazer dessa união em sua experiência religiosa, a sensação máxima de 

gozo não pode ser eternamente vivenciada, e o poeta demonstra ansiar novamente por 

senti-la em cada um de seus versos dedicados ao Amor. 

A irresistível atração pela beleza, experimentada no decorrer de toda a sua vida, 

é também uma especial faceta da personalidade de Cardenal, que pode explicar sua forte 

obsessão pelo amor humano. Ao mesmo tempo, a consciência de seu caráter efêmero só 

faz acentuar no poeta uma inquietante angústia sobre sua relação com as mulheres, cuja 
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beleza fatalmente seria limitada pelo passar dos anos. Ernesto descreve vivamente a 

imagem desse conflito ao comentar sua reação quando, em Madrid, ao levar Christine, 

uma de suas namoradas, ao Museu del Prado, ambos surpreendem-se admirando um 

conjunto de três pinturas: a primeira delas representava uma mulher belíssima que, 

segundo o poeta, tinha “a idade de Christine, a carinha parecida com a de Christine, e 

uns peitos desnudos, pequenos e tensos” (CARDENAL, 2005, p. 57). A imagem central 

era de uma “velha enrugada feíssima” (CARDENAL, 2005, p. 57) e, na terceira, havia 

um esqueleto. Sobre esse episódio, Cardenal fala, sem esconder certo desconforto, 

 

Eram as três etapas da mulher: juventude, velhice e morte; com esse realismo 

espanhol tão brutal. Ainda que não fosse brutal o realismo espanhol: a 

natureza é brutal; o destino humano é brutal. E eu fiquei muito tempo 

olhando a jovem, como sempre ficava muito tempo a olhando [Cardenal 

refere-se à Christine]. Mas desta vez estava com pena por Christine porque 

ela ali estava vendo a si mesma, tão linda como era então e como deveria ser 

depois, feíssima, e depois, morta. E rápido a levei a olhar outros quadros para 

que não continuasse vendo aquele. (CARDENAL, 2005, p. 57)
 

 

Anos mais tarde, quando escreve Vida en el Amor (CARDENAL, 1993a), o 

poeta segue reafirmando seu encanto pelo belo. Demonstrando aparentemente superar 

sua angústia pessoal quanto a fatal natureza efêmera da beleza das mulheres, Cardenal 

se entrega àquela que concebe como a beleza suprema, que não admite os limites 

naturais aos seres humanos. Passa, assim, a captar o belo em sua totalidade, como se 

todas as coisas magníficas da natureza irradiassem a beleza infinita do Amado. Vê Deus 

em cada detalhe da vida, em cada traço feminino,  

 

Estás dentro de mim e em teus olhos estão concentrados todos os olhos das 

mulheres que amei, e os olhos das que me amaram e muito mais, e todos os 

olhares de amor que aconteceram no mundo e muito mais, e teus olhos estão 

fixos em mim, desde toda a eternidade estão me olhando. (CARDENAL, 

1993a, p. 59) 

 

Mesmo em momentos posteriores a sua decisão de se entregar ao amor divino, 

Cardenal jamais abandona o canto às mulheres, que considera “a mais bela criação de 

Deus” (CARDENAL, 1993a, p. 45), e continua concedendo a elas um lugar de 

importante destaque em suas obras. Deus, aliás, passa a ser compreendido como a fonte 

da beleza de todas las muchachas cardelianas. (CARDENAL,
 
2005, p. 193). Essa 

intuição de perceber o divino sob a face do humano parece ter origem na sua infância 

católica, de tradição mariana, e se estende por toda a juventude, quando a materialização 
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do encanto pela beleza da Santa é revelada na face das mulheres que contemplava, tal 

como Cláudia, 

 

Seu perfil era igual ao da Virgem de Fra Felippo Lippi do museu dos Uffizi 

de Florença, que está também de perfil: a ampla frente muito curvada até 

embaixo, seguida de uma curva até em cima de um nariz muito delicado, e 

embaixo dela uma curvinha até os lábios muitos finos, e abaixo deles outra 

curva até o queixo e logo para baixo até seu colo. (...) e eu havia trazido uma 

pequena reprodução de Florença. O que demonstra que já estava atraído por 

seu rosto não só desde antes de conhecê-la quando me a descreveram, mas 

muito antes de me a descreverem, quando passei em Florença. 

(CARDENAL, 2005, p. 32)
 
 

 

A importância do feminino no pensamento de Cardenal é tão grande que, em 

seus escritos posteriores à Trapa, nos quais analisa sua concepção mística da realidade, 

o poeta concebe a alma, amante de Deus, como feminina e, nessa condição, passiva 

diante do Amado, 

 

A alma não pode tomar a iniciativa. A alma não pode visitar Deus, pois não 

sabe como ir a Ele, nem onde está, tem que esperar que Ele a visite, e se Ele 

não chega, estará sozinha. (...) Só muito timidamente se atreve às vezes a 

acariciar Deus. Mas ela sabe deixar-se acariciar por Ele e a única coisa que 

sabe é deixar-se acariciar. A alma não sabe como beijar Deus. E é Ele quem a 

beija, ternamente e, às vezes, apaixonadamente. E ela só se deixa beijar e se 

derrete de amor. (...) A alma é o princípio da vida e é pura inocência e pura 

luz e alegria e diafanidade e doçura e graça, e por isso Deus está loucamente 

enamorado pela alma. (CARDENAL, 1993a, p. 35) 

 

Nesse sentido, a mulher é vista por Cardenal como um ser frágil e impotente em 

relação ao homem amado. Resta a ela apenas esperar ansiosamente pela concretização 

do amor. Essa perspectiva sobre a mulher revelada em Vida en el amor (CARDENAL, 

1993a) encontra suas raízes em Epigramas (CARDENAL, 2001a), quando o poeta, 

ainda um jovem burguês nicaraguense, consagra em seus poemas certo resquício da 

machista visão da cultura cristã tradicional. Em poema dedicado a Cláudia, por 

exemplo, escreve, 

 

Te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su dueña. 

Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. 

Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, 

un día se divulgarán talvez por toda Hispanoamérica… 

y si al amor que los dictó, tú también lo deprecias, 

otras soñarán con este amor que no fue para ellas. 

Y talvez, verás, Claudia, que estos poemas, 

(escritos para conquistarte a ti) despiertan 

en otras parejas enamoradas que los lean 

los besos que en ti no despertó el poeta. 
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(CARDENAL, 2001a, p. 09) 

 

Falando sobre a face da mulher cantada por Cardenal em Epigramas 

(CARDENAL, 2001), Eduardo Bertarelli afirma que 

 

a mulher, uma vez que inspira amor ao poeta, é vista como um ser digno de 

ser amado, mas ainda assim ele não parece ter uma opinião muito favorável 

dela neste e em outros epigramas. O fato de que os versos tenham sido 

escritos de forma simples para que sejam a ela compreensíveis não é nenhum 

louvor à inteligência de Cláudia. (BERTARELLI, 1984, p. 60)  

 

O receio de que Cláudia despreze seus versos revela ainda na mulher de 

Cardenal “um ser inconstante, inseguro de seus sentimentos, sempre em transformação” 

(BERTARELLI, 1984, p. 61).  Ao mesmo tempo em que o poeta admira e canta a 

beleza feminina, não pode se libertar totalmente do temor em se entregar plenamente a 

um ser cuja natureza se apresenta tão volúvel. Não parece ser essa, portanto, a 

verdadeira razão para que Cardenal tenha ansiado por trocar “a multidão de belezas 

particulares, finitas, pela beleza absoluta, infinita e eterna” (CARDENAL, 1993, p. 69)? 

Não se trata da problemática da efemeridade da beleza humana em si, mas do receio de 

se entregar completamente a um amor que pode não se revelar como absoluto e eterno.  

Optar por Deus (embora essa já nem seja mais uma questão de conflito depois de sua 

saída da Trapa) é optar por um amor seguro, livre de todos os contraditórios inerentes ao 

amor humano. A escolha feita pelo poeta, portanto, não se refere necessariamente à 

limitação da beleza das mulheres, mas, mais do que isso, é uma opção pelo amor 

estável, maduro. Cardenal não vai jamais abandonar a beleza de suas muchachas (como 

fica provado pela frequência com a qual entoa versos dedicados a elas), mas apenas a 

inconstância inerente a sua alma feminina.  Somente assim, para ele, poderia se sentir 

livre para seguir o caminho que ele acreditava desde sempre planejado por Deus. 

Ler a biografia de Ernesto Cardenal, assim, é também receber um convite para 

uma viagem cujo destino se revela na compreensão da profunda relação de amor e 

intimidade entre um ser humano e Deus. Como dois amantes, ele e o Amado jamais se 

distanciam, embora, no período que descreve como o de sua “vida dissipada”, insista 

em não se abrir à percepção da presença desse Amor. Sempre pressentiu, porém, a 

predileção de Deus que, em vários momentos de sua vida, afirma interferir diretamente 

para trazer o poeta a Seus braços e ao destino que lhe havia reservado. Esse sentimento 

pode ser percebido como o traço fundamental que despertaria no jovem Ernesto os 
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conflitos que ele experimentaria em sua mocidade quando, mesmo compreendendo o 

que acreditava ser o chamado de Deus, não podia ainda libertar-se do amor carnal pelas 

mulheres. 

Já na infância, Cardenal sentia-se rodeado por milagres divinos. Certa vez, ainda 

muito pequeno, seu irmão Popo adoeceu gravemente e os médicos, sem mais recursos, 

tiraram da família quaisquer esperanças de recuperação. Ernesto, porém, agarrou-se à fé 

e prometeu que se dedicaria ao sacerdócio se seu irmão se recuperasse: “Eu havia 

prometido a Deus que seria sacerdote se Popo se curasse. Como se curou, mantive a 

serena e perfeita convicção de que iria sê-lo” (CARDENAL, 2005, p. 317). Cardenal 

passou, portanto, boa parte da infância, certo de seguir a vocação religiosa. Um detalhe, 

no entanto, abalou sua profunda certeza: o despertar para o amor humano em sua 

juventude. 

Todas essas intervenções divinas percebidas pelo poeta em sua vida acabam por 

estimular um forte conflito interior. Como se dedicar ao sacerdócio se sentia uma 

incontrolável atração sexual pelas mulheres? Mas uma vez surge a imagem de Deus 

como um cuidadoso arquiteto da vida de Cardenal, traçando de forma extraordinária os 

caminhos que o levariam à Trapa e, mais tarde, ao sacerdócio. Vários de seus namoros, 

por exemplo, acabavam, segundo ele, pelos mais curiosos motivos, como o caso de 

Ileana, alérgica aos beijos do poeta. Sobre sua relação com as mulheres, Ernesto chegou 

a lamentar sobre sua viagem à Europa “Deus me tirou as putas de Paris” (CARDENAL, 

2005, p. 61).
 
E explica:  

 

Sucede que quando eu cheguei a Paris a cidade estava passando por uma 

etapa de puritanismo. As autoridades haviam tido êxito em eliminar todas as 

prostitutas das ruas. Podia-se ver, por exceção, uma escondida entre as 

sombras. Os prostíbulos também tinham suas restrições. Sexo era fácil numa 

sociedade muito livre como a de Paris, onde usualmente não se fazia 

necessário recorrer ao sexo mercantil (salvo para aqueles que estavam de 

passagem, como era o meu caso). (CARDENAL
 
, 2005, p. 61-62) 

 

Não é apenas através de milagres e interferências na sua relação com as 

mulheres que Cardenal narra as intervenções de Deus em sua vida. Ele aparece, 

também, como um protetor, impedindo que o poeta se machucasse ou até mesmo 

sofresse um acidente fatal; afinal, seriam muitos os planos que havia feito para ele. Em 

seu primeiro livro de memórias, recorda, assim, um episódio em que estava com uma de 

suas amigas, Melba, e se salvou por pouco de sofrer um grave acidente de carro: 
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Uma tarde bebíamos vinho no “Versalles” Carlos, Martha e eu. E eu fui 

pegar Melba em um carro do meu pai. Como a estrada era reta, com o vinho 

em minha cabeça, apertei o acelerador cada vez mais, e mais e mais, o mais 

que pude para impressioná-la, e a pobre tão assustada não podia articular 

palavra. Deus havia me destinado a algo, por isto não se passou nada. 

Arrepia-me a pele cada vez que recordo isto, e confirmo cada vez ao recordá-

lo, a predileção de Deus. (CARDENAL, 2005, p. 38) 

 

Em entrevista realizada em Caracas, publicada em 1964, Cardenal descreve com 

brilhantismo a imagem da predileção de Deus por ele, e dos conflitos que experimentou 

até o momento de sua entrega ao Amado: 

 

Algumas vezes à noite, em momentos de solidão, sobretudo depois de uma 

festa ou de longas farras com amigos, confrontava a mim mesmo e sentia 

uma secreta angústia... Era como se dentro de mim ouvisse a voz de um amor 

depreciado. Eu estava convencido de que Deus me Amava e me queria para 

ele como um amor ciumento, tirânico. Porém eu me fazia de surdo. Mas a 

voz seguia sempre, através dos anos. Um dia já não podia mais, me sentia 

demasiado fustigado por este amante (...) que queria que eu não amasse a 

ninguém se não ele, e resolvi render-me a ver o que passava. (CARDENAL 

entrevista OVALLE, 1964, p. 181) 

 

Indo em busca do destino que acreditava que o levaria a viver em plenitude esse 

Amor recém-descoberto, ao sobrevoar os Estados Unidos, no caminho para Getsemani, 

Cardenal tomou consciência de que Deus o atendia, também, em seus maiores 

caprichos. Desde que saiu da Nicarágua, o poeta nutria um forte desejo de ver o 

monastério da Trapa do avião em que havia embarcado e fez, então, esse pedido ao 

Amado. Conta, assim, maravilhado, que o seu íntimo desejo havia sido realizado:  

 

O conjunto de edifícios grandes e outras diversas instalações, a igreja de 

estilo gótico, a muralha da clausura como de uma fortaleza medieval – o que 

já conhecia pelas fotografias, e que depois cheguei a confirmar que era em 

efeito o monastério. (CARDENAL, 2005, p. 14-15) 

 

Já em Gethsemani, a descoberta de que Thomas Merton seria seu mestre 

espiritual não podia ser compreendida por Cardenal se não como mais uma face da 

predileção do Amado por ele. Agora, no entanto, ela se revelaria também de forma a 

delinear magistralmente os planos de Deus para ele: “Me parecia então que Deus havia 

me levado ali de tão estranha maneira porque queria que eu fizesse meu noviciado com 

Merton” (CARDENAL, 2005, p. 177).
 
Comenta ainda: “Eu não havia escolhido esse 

monastério buscando Merton, mas sim a Deus. (...) O fato de que ele viesse a ser meu 

ministro de noviços, também o vi como uma interferência particular de Deus” 

(CARDENAL; MERTON, 2003, p. 32). E, de fato, como vimos, a influência de 
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Thomas Merton foi fundamental para que Cardenal seguisse o destino que acreditava 

planejado por Deus. Foi dele que o poeta bebeu as “subversivas” teorias sobre a vida 

monástica e a atuação do monge na vida política da sociedade. Foi com Merton que o 

noviço idealizou Solentiname e a concebeu como um importante símbolo de oposição à 

ditadura que se instaurara na Nicarágua. Sem esse encontro com seu mestre, talvez 

Cardenal jamais pudesse ter marcado a história daquele país com sua importante 

participação política, tanto no período que antecedeu a revolução, como nos anos em 

que foi Ministro da Cultura. Afinal, quando decidiu ingressar na Trapa, o poeta ansiava 

por uma vida de reclusão, na qual degustaria eternamente a companhia do Amado, sem 

participar de qualquer preocupação mundana. Mas, ao que parece, não eram esses os 

planos de Deus para Cardenal. Enviá-lo para o monastério, para Merton, desvela não só 

mais um aspecto de Sua predileção, mas também os motivos pelos quais se sentia assim 

em relação ao jovem poeta: havia traçado um plano muito especial em sua vida. Estava 

apenas começando a executá-lo, 

 

(...) antes de colocar a roupa secular eu havia ido me despedir de Merton, que 

me esperava em sua pequena oficina. Era muito cedo da manhã e os noviços, 

the gang, não estavam ali. Voltou-me a dizer o que já havia me dito antes: 

que se ele não saísse, caberia a mim fazer a fundação. Pus-me de joelhos, 

como se costumava na Trapa, para receber sua benção. Não o voltei a ver, até 

que depois de ordenado sacerdote regressei à Getsemani para que me desse 

orientações para a fundação que ia empreender em Solentiname. E ao ver-me 

foi então ele que se colocou de joelhos para receber minha benção sacerdotal. 

(CARDENAL, 2005, p. 179)  

 

Agora Cardenal já havia se rendido ao amor de Deus. A predileção do Amado, 

assim, parece se desdobrar para outros caminhos, na composição do plano que havia 

traçado para seu amante. Não há mais a necessidade de buscar a reciprocidade no amor 

do poeta; este já havia se entregado ao maior de todos os amores. Restava agora guiá-lo 

cuidadosamente pelos caminhos que lhe foram destinados, fazendo de sua existência um 

legado de amor. Uma importante fonte da qual emanariam os diversos feixes do amor 

divino. Feixes esses que tocariam de forma substancial a história da Nicarágua, em 

especial a partir da década de 1960.  

Os versos que compõem o penúltimo poema de Epigramas (CARDENAL, 

2001a), último escrito por Ernesto Cardenal antes da experiência religiosa que mudaria 

radicalmente os rumos de sua vida, são um tanto quanto significativos para a 

compreensão dessa transição experimentada até a sua entrega completa a Deus, 
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Como canta de noche la esquirina 

al esquirín que está sobre otra rama: 

“Esquirín, 

si quieres que vaya, iré 

si quieres que vaya ire” 

y a su rama la llama el esquirín: 

“Esquirina 

si querés venir, vení, 

si querés venir, vení” 

y cuando ella se va donde él está 

el esquirín se va para otra rama: 

así te llamo yo a ti, 

y tú te vas. 

Así llamo yo a ti, 

y tú te vas.  

(CARDENAL, 2001a, p. 58) 

 

 Neles, Cardenal canta não mais o amor apaixonado pelas mulheres, mas o início 

de sua incessante busca pelo amor divino. Enfim o Amado poderia gozar da recíproca 

de Seu constante chamado. Embora aqui ainda não possamos ler, em razão do momento 

de vida do jovem poeta, a narrativa de um amante louco e entregue ao Amor, podem-se 

captar claros indícios de sua sede pelo encontro com Deus. Sobre esse epigrama, 

Cardenal comenta: “Na realidade eu não tinha a quem escrever. Estava escrito 

vagamente a Deus; ou é realmente a queixa da alma a Deus” (CARDENAL, 2005, p. 

74).
 
O poeta não tinha a quem escrever porque se encontrava transtornado com a notícia 

do casamento de Ileana, por quem estava completamente apaixonado. O sentimento de 

rejeição, o vazio deixado pela falta da mulher amada, desperta nele um forte sentimento 

de angústia: 

 

                                                                   Viniste a visitarme en sueños 

                                         pero el vacío que dejaste cuando te fuiste 

                                                       fue realidad. (CARDENAL, 2001a, p. 56) 

 

A imagem do vazio revelada por esse poema escrito para Ileana parece expressar 

significativamente o momento pelo qual passava o jovem nos dias que antecederam sua 

entrega ao Amado. Cardenal estava desesperado e, talvez por isso mesmo, em processo 

de completo desapego de tudo que um dia lhe fora caro. Experimentava a sensação de 

completo esvaziamento de si, deixando, assim, sua alma livre para a plena invasão do 

Amor. 

Antes, porém, de se render ao amor divino, Cardenal viveu momentos de 

grandes conflitos. Como vimos, desde criança intuía certa predileção de Deus por ele, 

mas, ao experimentar a juventude, vê despertado em sua personalidade outro elemento 

que considerava, na época, conflitante à vida religiosa: “E é que eu sentia uma 
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irresistível atração conjugal; obsessão melhor dizendo. Ao mesmo tempo sentia dentro 

de mim, não como atração, mas como repulsão, um chamado irreprimível a uma entrega 

total a Deus na vida religiosa” (CARDENAL, 2005, p. 21).
 
O jovem Ernesto Cardenal 

travava dentro de si uma batalha entre a obsessão sexual e a obsessão pelo amor. 

(CARDENAL, 2005, p. 40).
 
Alguns anos mais tarde, porém, pôde perceber que essa 

não é uma relação que admite contraditório, mas, ao contrário, apenas compõe mais 

uma das várias formas pelas quais se irradia o que ele compreende como Amor. 

Já nos apontamentos escritos na Trapa (uma espécie de diário, que lhe era 

permitido) e publicados em seu primeiro volume de memórias, Vida Perdida 

(CARDENAL, 2005), Cardenal demonstra não mais perceber os conflitos entre o 

casamento e a entrega ao Amado: “Eu tinha o dilema de Deus e do matrimônio que não 

podia resolver e me angustiava tanto. Agora eu o resolvi descobrindo que se pode 

conciliar e que Deus é matrimônio e o que ama a Deus se casa” (CARDENAL, 2005, p. 

183).
 
 No entanto, o que pode ter provocado em tão pouco tempo essa mudança no 

poeta? A resposta a essa pergunta parece estar naquela tarde de sábado, 2 de junho, na 

qual Ernesto descreve ver sua alma invadida pelo sutil toque da compreensão da 

Realidade. Agora ele já havia bebido o vinho do Amor e podia, então, libertar-se dos 

pequenos nós humanos que obscurecem a visão e a impedem de captar cada feixe de luz 

irradiado pelo Amado. 

Em Vida en el amor (CARDENAL, 1993a), escrito logo quando saiu do 

monastério da Trapa, o poeta também aborda sob essa perspectiva a temática do teórico 

paradoxo existente entre o amor humano e o amor divino. Nessa obra, Cardenal concebe 

a problemática do sexo, das paixões, dos apetites, do instinto, não como avessos à 

essência divina, mas como o “combustível do amor de Deus” (CARDENAL, 1993a, p. 

64). Para ele, 

 

o sexo é o símbolo do amor divino. O sexo é símbolo e sacramento, e toda a 

profanação que se faz dele é sacrilégio. E como sacramento e símbolo que é, 

é algo que transcende sua realidade material; é muito mais do que  parece; é 

uma realidade que significa outra realidade muito superior, é um signo: e a 

coisa significada por esse signo é o amor divino. (CARDENAL, 1993, p. 63)  

 

Ao narrar histórias da comunidade de Nossa Senhora de Solentiname, em Las 

ínsulas estrañas (CARDENAL, 2002), Cardenal relata que William Agudelo, amigo e 

monge que o acompanhava desde a Trapa, um dia lhe disse que estava completamente 

apaixonado por Teresita, uma colombiana que futuramente viria a ser sua esposa. Não 
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gostaria, porém, de deixar Solentiname, lugar que amava e no qual poderia gozar da 

vida contemplativa. O poeta, então, aconselhou o amigo a casar-se e trazer sua mulher 

para viver consigo naquela comunidade. Agudelo já experimentava o conflito entre a 

obsessão sexual e a vida religiosa desde os tempos da Trapa. Mesmo nessa época, 

Cardenal o tranquilizava tentando fazê-lo perceber que todas as cores que compõem o 

arco-íris são apenas refrações da luz irradiada pelo Amor. Dizia que 

 

Deus era amante. E o amor a Deus era conjugal, e quem tinha mais 

capacidade de entrega a uma mulher, mais obsessão de amor, era também 

quem tinha mais capacidade de amor a Deus. E que não havia, pois, 

contradição entre sua sede de amor e sua entrega a Deus, porque sua sede 

insaciável de mulheres era sede de Deus. (CARDENAL, 2002, p. 27) 

 

Ainda em Las ínsulas estrañas (CARDENAL, 2002), Ernesto Cardenal 

novamente se remete a essa temática assumindo, inclusive, um tom crítico ao mencionar 

a postura de Thomas Merton em relação a uma grande paixão. Merton havia conhecido 

M. (pseudônimo que adota em seus diários) em um hospital de Lousville, onde esteve 

para realizar uma cirurgia. A moça era uma das enfermeiras responsáveis por seu 

tratamento e, aos poucos, foi nascendo entre eles uma relação de forte afeto. Mesmo 

quando o mestre já havia regressado à Trapa, eles trocavam correspondências, até que 

“a vida dos dois se transformou, surgiu nele e nela um grande amor” (CARDENAL, 

2002, p. 115). Merton sentia que esse amor exigia certa flexibilidade em relação às 

regras monásticas. Ao mesmo tempo, “via que não podia consumá-lo sem trair ao mais 

verdadeiro de si mesmo, e não o consumou. (...) O que fez foi deixar que fosse 

acabando gradualmente. O amor de ambos foi perdendo intensidade, e por fim ela se 

casou com outro” (CARDENAL, 2002, p. 117).
 
Em uma parte de seus diários, Thomas 

Merton se pergunta se nessa experiência de amor não havia estado sendo fiel a uma 

forma escura de chamado inescrutável de Deus. Para Cardenal, no entanto, “parece que 

nesse amor Merton foi infiel a sua vocação” (CARDENAL, p. 2005, p. 117). O poeta 

explica: 

 

Não com uma infidelidade que vocês estão pensando, mas ao contrário. Sua 

infidelidade foi não haver-se ido com ela, deixando o monastério, o 

sacerdócio, tudo. Muitas vezes considerou dar esse passo, e não o deu porque 

o viu como catastrófico. Estou falando da lei do celibato obrigatório, que 

impõe a burocracia eclesiástica. Este escândalo internacional haveria 

sacudido à Igreja. Tantos milhares de sacerdotes se solidarizariam com ele no 

mundo inteiro,  que a Igreja se veria obrigada a mudar suas normas. O que 

alguma vez terá que fazer por fim. Mas com Merton se tivesse se adiantado a 
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fazê-lo, isto teria sido a coroação de sua vocação contemplativa. 

(CARDENAL, 2002, p 117) 

 

Depois da experiência religiosa, a partir de sua nova compreensão sobre o Amor 

e o sexo, Cardenal passou a fazer uso analógico das descrições do amor humano, para 

cantar seu relacionamento com o Amado. Suas obras posteriores, em especial as 

poesias, são tocadas por essa “descoberta”, que parece marcar profundamente sua 

relação com o divino. A semelhança entre o amor humano e o amor divino, intuída por 

ele já nesta época, será a fonte de todo o erotismo com o qual cantará sua intimidade 

com o Amado, em especial em um momento de maior maturidade, quando escreve 

Telescopio en la noche oscura (CARDENAL, 1993b). 

Nos escritos posteriores à sua experiência religiosa, portanto, Cardenal passou a 

perceber o amor sexual sob o prisma de sua composição na totalidade do amor de Deus. 

Em sua vida, tanto em relação ao conflito experimentado por William Agudelo, quanto 

àquele vivido por seu mestre, assume uma postura de abertura, seguindo o princípio de 

que esses amores humanos são belas expressões do amor divino. Parece paradoxal, no 

entanto, que esse mesmo homem, sendo também um eterno apaixonado pelas mulheres, 

não tenha conseguido conciliar em sua própria vida o amor a Deus e o amor humano. 

Cardenal critica Thomas Merton, mas nunca pôde libertar-se totalmente dessa 

contradição. Em entrevista realizada em Manágua, o poeta afirma que a opção que faz 

pelo celibato está diretamente relacionada à sua tradição cristã (CARDENAL intervew 

BRANDÃO, 2009). É interessante que um homem revolucionário como Ernesto 

Cardenal, com sua peculiar compreensão sobre o Amor e o cosmos, possa ainda 

amarrar-se à tradição cristã de sua infância. Até mesmo porque, ao longo de toda a sua 

vida, o poeta revela-se um importante crítico da dogmática da Igreja Católica. Embora a 

tradição de fato possa impor-se inicialmente como um obstáculo ao amor humano, não 

nos parece que uma pessoa como Cardenal possa tê-la experimentado dessa forma por 

toda a sua vida. Desde a experiência religiosa, sua relação com o Amado já não mais 

poderia ser interposta por questões como essa. O poeta, porém, canta em toda a sua obra 

poética a admiração que o acompanha por toda a vida, por esta “limitada beleza” 

humana. Parece a todo o momento querer justificar a exclusividade de sua relação com 

Deus, mas, em muitos aspectos de sua vida e obra, tende à contradição e revela seu 

apego ao sexo e às mulheres. Onde, então, encontrar as respostas para esse possível 

paradoxo em Ernesto Cardenal? 
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Luz Marina Acosta, estudiosa e amiga do poeta, em livro no qual analisa as 

primeiras obras do autor, parece dar as pistas que apontam para a solução dessa 

problemática. De acordo com a pesquisadora, em sua poesia, Ernesto explicita conceber 

o amor humano sob dois polos extremos: o amor como redenção e o amor como 

destruição (ACOSTA, 200, p. 63-64). Sobre o primeiro, Acosta afirma que Cardenal 

concebe o amor como a redenção “do homem caído pelo pecado, no ódio, o que denota 

sua consciência cristã e, por tanto, condenado a morrer desde que foi expulso do 

paraíso; graças ao amor, homens e mulheres se imortalizam, se salvam, recobram o 

paraíso” (ACOSTA, 2000, p 63).  

Paradoxalmente, o poeta concebe o amor como destruição: “(...) em outra 

concepção, contraditória à anterior, o amor é morte: o amor em um de seus títulos é 

qualificado como irremediável. O seu amor humano „passa e não volta‟, o que revela 

sua qualidade efêmera e temporal” (ACOSTA, 2000. p. 65). Segundo Luz Maria, 

portanto, em sua experiência de apaixonado, Cardenal 

 

une a Eros e Thanatos, união que deve considerar-se como um traço do 

pensamento ou da filosofia moderna, que tem ao homem por cindido, 

dividido e desconjuntado. No fim do amor ou do prazer, está guardado a 

morte; na separação dos amantes está representada a morte; na 

impossibilidade do amor absoluto e de realizar o amor radica a morte. 

(ACOSTA, 2000, p. 65) 

 

É com essa certeza apaixonada que o poeta compõe “Melhor Morrer”, um 

belíssimo poema no qual aborda essa temática: 

 

Mejor morirse, amor, entre tus brazos. 

Mejor morir del todo. 

Yo te amo e no quiero ya seguir viviendo. 

Aniquílame, amor, mátame pronto, 

que es muy dulce morir enamorado.  

(CARDENAL apud ACOSTA, 2000, p. 65) 

 

Desde jovem, portanto, Cardenal concebe o amor humano sob as facetas do 

contraditório  redenção X destruição. Mais do que a problemática religiosa que o 

atormentava por toda a juventude, a compreensão do poeta sobre o amor também o 

guiava ao conflito. A partir de sua experiência religiosa, Ernesto liberta-se da concepção 

contraditória entre vida religiosa e o matrimônio, mas parece nunca desprender-se da 

angústia pessoal que sua visão do amor lhe provocava. Daí, talvez, a origem de que 
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jamais tenha optado por se entregar a um amor humano, mesmo sem poder percebê-lo 

como um obstáculo à sua relação com Deus. 

 

3.2  AMOR INDIZÍVEL  

 

 “Este é um assunto sobre o qual eu não falo. Tudo que eu tinha a dizer sobre 

isto escrevi em meus livros” (CARDENAL intervew BRANDÃO, 2009). Foi essa a 

resposta gentil, mas taxativa, de Ernesto Cardenal quando mencionei sua experiência 

mística, em uma entrevista realizada no dia 15 de julho de 2008, em Manágua. Senti-me 

profundamente constrangida. Era como se eu tivesse tentado violar suas mais íntimas e 

profundas recordações. Como se tivesse tido a pretensão de invadir um local que não 

me pertencia, uma relação da qual eu não participo. Mas também com essa resposta me 

senti satisfeita. Intencionalmente ou não, Cardenal havia me aproximado o mais que 

pôde da compreensão da experiência mística. Fez-me perceber que para ele o que se 

estabelece é uma união e intimidade tão fortes que não podem ser violadas. Afinal, não 

há sequer como explicá-la. Uma relação que se dá no vazio, o vazio cósmico, não pode 

ser expressa em palavras. Seria limitada demais por elas, que jamais poderiam descrevê-

la. 

Não é possível, portanto, escrever sobre experiência mística, o que faz dessa um 

dos temas mais complexos dessa pretensa tentativa de compreender as quatro faces do 

amor refletidas na vida e obra de Ernesto Cardenal. Ao mesmo tempo, é fundamental 

que possamos, ao mínimo, tocar seu significado para o poeta. É a partir de sua 

experiência mística que Cardenal apropria novas perspectivas do Amor e, portanto, 

gradativamente se radicaliza para as causas humanas e políticas, tão mencionadas em 

seus escritos. Aproximar-nos-emos  dessa sua experiência, assim, ao mais que 

pudermos, através de seus poemas e comentários sobre o assunto. Temos a consciência 

de que tudo que for dito aqui será feito de forma superficial e que jamais poderemos, 

com nossas descrições e comentários, captar a essência do significado deste momento. 

Essa é uma dádiva, e “Deus a dá caprichosamente a quem Ele quer, e não porque se 

mereceu” (CARDENAL, 2005, p. 170).  Ao mesmo tempo, sem que tentemos nos 

aproximar o quanto pudermos dessa experiência, parece-nos impossível compreender o 

sacerdote, o poeta e o revolucionário que atuariam diretamente na tentativa de formação 

de uma hegemonia cultural na Nicarágua sandinista. 
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O conjunto de curiosos fatos que cercam a experiência mística de Cardenal 

compõe um interessante cenário que, segundo ele, parece ser meticulosamente 

construído por Deus para torná-lo o homem que ele seria anos depois. Após vários 

romances frustrados, muitos dos quais o poeta creia que assim o foram, por vontade 

divina, Ernesto se apaixonou por Ileana, sua última namorada. Um detalhe, porém, 

chama atenção para esse relacionamento: a moça, inexplicavelmente, desenvolveu 

alergia aos seus beijos. Embora o jovem perceba que esse pode ser o sinal de Deus pelo 

qual tanto ansiava, não pôde, mais uma vez, dominar sua sede pelo amor humano e, 

ainda assim, manteve o namoro. Algum tempo depois, porém, Ileana lhe pede para não 

mais visitá-la, informando-lhe que tinha outro noivo e que brevemente se casaria. 

Cardenal entrou em desespero: “Era evidente que esta era uma decisão de Deus. Mas 

era de Deus e não minha. Isto de nenhuma maneira me diminuía a dor” (CARDENAL, 

2005, p. 72). Tamanho era o sofrimento do poeta que, descrevendo seu sentimento, 

compõe, nessa época, o seguinte epigrama: 

 

Si cuando fue la rebelión de abril 

Me hubieran matado con ellos 

Yo no te abría conocido: 

Y si ahora hubiera sido la rebelión de abril 

Me hubieran matado con ellos. (CARDENAL, 2001a, p. 53) 

 

O tema político muitas vezes é articulado ao do amor humano nas poesias de 

Cardenal desse período. Temas esses que jamais deixarão seus poemas, mesmo aqueles 

compostos já em sua maturidade, anos depois. Sua relação com as mulheres e seu 

ativismo político, assim, parecem formar as bases sobre as quais o seu amor por Deus é 

vivido em plenitude. É da concretização da perda do amor de Ileana, que se casaria 

naquele momento, e da sensação de triunfo de Somoza sobre si, que Cardenal parece 

finalmente experimentar o vazio que o libertará para o encontro com o Amado.  Ele 

descreve assim os acontecimentos daquele  2 de junho: 

 

O sábado, 2 de junho ao meio dia, na hora do casamento, estava eu em minha 

livraria, sem outra pessoa mais que a moça que atendia, e de imediato se 

ouviram nesta rua, que era a Avenida Roosevelt, as estridentes sirenes da 

caravana de Somoza, que paralisavam o tráfego com bombeiros e 

ambulâncias enquanto corriam à máxima velocidade. Era Somoza que vinha 

do casamento na Catedral e se dirigia à Casa Presidencial. 

Aquelas estrondosas sirenes soaram em meus ouvidos como clarins de 

triunfo. Um triunfo sobre mim. Por estranho que pareça rápido como um 

flash minha mente percebeu uma superposição de Deus e ditador como se 

fosse um só; um só que havia triunfado sobre mim. (CARDENAL, 2005, p. 

75)  
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A experiência mística, portanto, aconteceu de forma espontânea. Segundo 

Cardenal, não há hora, lugar ou sentimento que a provoque; ela depende apenas da 

vontade de Deus. Entretanto, para o poeta, talvez Ele escolha o momento de forma a 

expressar seus desígnios na vida daquele ser humano escolhido. Mais uma das sutilezas 

divinas. Foi assim com Merton que, já ao final de sua vida dedicada ao diálogo com 

outras culturas, tem sua experiência religiosa não no heremitério da Trapa, onde viveu 

em solidão por muitos anos, mas em uma curta viagem à Ásia, ao contemplar, em 

admiração, a imagem do Buda Deitado. O momento de Cardenal teria sido, também, 

sutilmente escolhido de modo a expressar o que ele construiria em sua vida: o amor 

desesperado pelo humano, representado por Ileana; a poesia, local do encontro, a 

livraria; e o ativismo político, expresso na figura do ditador Somoza. Falando sobre a 

maneira intensa como ocorre a experiência mística, Cardenal a descreve: 

 

De repente a alma sente sua presença numa forma em que não pode 

equivocar-se e com tremor e espanto exclama: “tu deves ser aquele que fez o 

céu e a terra!”. E quer esconder-se dessa presença e não pode, porque está 

como entre a espada e a parede, está entre Ele e Ele, e não tem onde escapar, 

porque essa presença invade céus e terra e a invade também a ela totalmente, 

e ela está em Seus braços. E a alma que conseguiu a felicidade toda a vida 

sem saciar-se nunca e procurando todos os instantes a beleza, o prazer e a 

felicidade e o gozo, querendo sempre gozar mais e mais, agora em agonia, 

afogada num oceano de deleite insuportável, sem margens e sem fundos, 

exclama: “basta, basta! Não me faças gozar mais, se me amas, porque eu 

morro!” Penetrada de uma doçura tão intensa que se transforma em dor, uma 

dor indescritível, como algo agridoce que fosse infinitamente amargo e 

infinitamente doce. Tudo é talvez em um segundo, e talvez não volte a 

repetir-se em toda a sua vida, mas quando esse segundo passou a alma 

entende que toda a beleza e as alegrias e gozos da terra ficam desvanecidos, 

são “como esterco” como disseram os santos (Skybala, “merda”, como diz 

São Paulo) e já não poderá gozar jamais em nada que não seja Isso e vê que 

sua vida será a partir de então uma vida de tortura e de martírio porque 

enlouqueceu, está louco de amor e de nostalgia do que provou, e vai sofrer 

todos os sofrimentos e todas as torturas contanto que venha provar uma 

segunda vez, um segundo mais, uma gota mais, essa presença. Amizades, 

vinhos, mulheres, viagens, festas, tudo se desvaneceu para sempre e a alma 

jamais conhecerá outra alegria maior do que a felicidade que sentiu. 

(CARDENAL, 1993a, p. 53) 

 

Esse momento é revivido em poesia anos depois, quando Cardenal experimenta, 

na maturidade de seu relacionamento com o Amado, uma intimidade erótica, tão 

presente nos escritos de outros grandes místicos, como São João da Cruz e Madre 

Tereza D‟Ávila. Para o poeta, 
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a intimidade com o infinito – como explicar isso? – é uma união dentro de si, 

e sem senti-lo com os sentidos, o sinto, sua frente sobre a minha frente, seus 

olhos sobre meus olhos, sua boca sobre minha boca, tão perto de mim que já 

não sei qual é qual, qual sou eu e qual é Ele, onde começa Ele e onde acabo 

eu, porque ele e eu já somos um, um só tu e um só eu, um tu que é eu e um eu 

que é tu. (CARDENAL, 2002, p. 32)  

 

Gozando da mais livre intimidade com Deus, portanto, Cardenal publica 

Telescópio el na noche oscura (CARDENAL, 1993) , em que relata numa perspectiva 

um tanto mais ousada do que nos livros anteriores, os importantes acontecimentos de 2 

de junho, 

 

Fue casi violación, 

pero consentida, 

no podía ser de otro modo, 

y aquella invasión del placer 

hasta casi morir, 

y decir: ya no más 

que me matas. 

Tanto placer que produce tanto dolor. 

  

Como una especie de penetración. (CARDENAL, 1993a, p. 27) 

 

Cardenal comenta em seu primeiro livro de memórias, Vida perdida 

(CARDENAL, 2005) que os momentos em que se seguiram a essa experiência foram de 

extrema apatia; estava como que “abobalhado, sem querer nada nem pensar em nada” 

(CARDENAL, 2005, p. 81). Semelhante ao que descreve o poeta, Frei Betto afirma que 

na experiência mística se transforma todo “o conceito de tempo, você sente uma euforia 

interna maravilhosa e não sente necessidade de mais nada... Tudo é supérfluo, é 

relativo... A experiência mística é um estado absoluto...” (BETTO intervew 

MERCADOR, 1999). Cardenal dedicava, portanto, seu tempo apenas à leitura de alguns 

místicos e, nesse período, em especial, se entregava aos escritos de São João da Cruz, 

para quem “toda a graça e broma das criaturas comparada com a graça de Deus, é suma 

desgraça e antipatia” (CARDENAL, 2005, p. 80). Esses estudos marcarão 

profundamente as obras literárias posteriores do poeta, assim como contribuirão para 

sua formação como contemplativo e ativista político. É assim, por exemplo, quando 

escreve Vida en el Amor (CARDENAL, 1993a), ou, ainda, quando fala, em suas 

memórias, sobre a limitação da beleza das mulheres, efêmera, quando comparada à 

beleza de Deus. O poeta constrói vivamente a imagem desses momentos em “Cântico 

Cósmico”: 
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Mirando una vez el lago 

donde está ahora el hotel Intercontinental de Managua: 

el lago levantando sobre los techos 

y las lanchas como flotando en el aire 

y sobre el lago las montañas azules 

y sobre las montañas el cielo azul. 

Agua e tierra de color de cielo. 

Y entonces fue que dije: 

                                                              ¿Pero a Vos cuándo te veré cara a 

cara? (CARDENAL, 1996, p. 192) 

 

Outro peculiar elemento presente na narrativa de Cardenal sobre os momentos 

que se seguiram à sua experiência religiosa é o vazio. Ele dizia que se sentia “vazio por 

dentro, mas não vazio de Deus, mas das coisas, ou de mim mesmo, vazio de todo o 

interesse, de todo o desejo” (CARDENAL, 2005, p. 81). Embora cada experiência 

mística seja particular e inalcançável para aqueles que não a experimentaram, algumas 

características comuns podem ser encontradas nos escritos de outros grandes místicos, 

tais como a alusão ao vazio. Para permitir o encontro com o Amado, é necessário que a 

alma se desprenda de tudo que a cerca. Sobre esse tema, Cardenal lembra o que certa 

vez lhe disse Thomas Merton: 

 

Os escritores da vida espiritual muito têm dito que a alma é um espelho. E é 

espelho, mas é espelho de Deus. E Deus não é um objeto; portanto o espelho 

para refletir Deus não pode refletir nenhum objeto: é um espelho limpo no 

qual nada se reflete. Quando não há nada no espelho, está Deus. Se há 

alguma coisa no espelho, não reflete Deus. (CARDENAL, 2002, p. 83) 

 

A primeira versão apresentada de sua experiência mística, descrita por Cardenal, 

nos remete ao contexto no qual se deu esse acontecimento. É uma narrativa pontual, 

mas, embora importante para a compreensão do que viria a ser a vida posterior do poeta, 

parece carecer de elementos que nos envolvam na rede de significados que circundam 

essa experiência. A descrição em prosa, publicada em Vida en el Amor (CARDENAL 

1993a), embora nos permita penetrar com um pouco mais de ousadia nesse universo 

experimentado por Cardenal, cria uma barreira que nos impede a aproximação da 

compreensão da relação de intimidade que se estabelece entre Amante e Amado. A 

musicalidade da poesia, porém, e  a composição dos versos talvez quebrem parte dessas 

barreiras e nos permitam, a partir da completa entrega ao poema, degustar o máximo 

que nos é permitido do significado do sabor dessa experiência mística para o poeta. 

Experiência essa que mudaria radicalmente a sua vida e faria com que decidisse 

ingressar no monastério da Trapa. 
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Apesar de, depois de sua experiência de 02 de junho, já estar certo de sua 

vocação monástica, todos os conflitos inerentes à natureza do jovem Cardenal foram 

revelados no exame psiquiátrico que deveria ser feito para ingresso no monastério, o 

que poderia prejudicar sua aceitação na ordem. Sobre isso, o poeta conta que o 

psiquiatra disse que 

 

em primeiro lugar eu tinha uma obsessão sexual; segundo, que estava sempre 

fingindo, e havia algo oculto em mim que eu dissimulava; e ainda que minhas 

faculdades mentais haviam diminuído enormemente, que estava abobado e 

com uma espécie de atordoamento, com falta de interesse por tudo, e uma 

grande passividade e apatia. (CARDENAL, 2002, p. 91)  

 

Para Merton, porém, nenhum desses conflitos importava. Segundo ele falava, 

desde que recebeu a solicitação de Cardenal havia uma voz em seu interior que lhe 

dizia: “Tem que recebê-lo. É muito importante que ele venha aqui” (CARDENAL, 

2002, p. 20). Todas essas nuances da vida do poeta, desde a presença de Deus em sua 

infância, na sua juventude, na poesia, ou ainda em suas relações com as mulheres, 

parecem de fato convergir para o que ele considerava ser um plano de Deus. Talvez por 

isso seja tão difícil dissociar todas as faces desse amor cantado por ele, seja em sua 

poesia, seja em sua vida espiritual ou revolucionária. O que presenciamos a partir do 

estudo de suas obras e de sua biografia é todo um processo em construção, um “plano 

de Deus” a ser executado por um ser humano, cuja missão talvez seja de fato 

experimentar e envolver todas as formas de amor do universo. 

Cardenal afirma não ter sido fácil, porém, o processo que se deu desde sua 

chegada em Gethsemani, até a fundação de Solentiname. Para ingressar como noviço na 

Trapa, ele teve que renunciar a alguns de seus grandes amores: a poesia
28

,  sua terra e 

seus lagos. Ao que tudo indica, no entanto, acreditava que era necessário que fizesse 

essa escolha nesse momento. A renúncia momentânea só faria abrir espaço para que seu 

ser se preenchesse daquele “grande vazio”: “o vazio” que o abriria às experiências 

vivenciais e espirituais orientadas por Merton. 

Essas renúncias representariam, assim, um grande passo no amadurecimento do 

escritor que, logo após a saída da Trapa, compõe Gethsemani, Ky (CARDENAL, 1985) 

e Vida en el Amor (CARDENAL, 1993a). Essas obras, embora não possam representar 

                                                           
28

É importante esclarecer que Cardenal não  estava autorizado a escrever  profissionalmente, mas escrevia 

alguns  apontamentos sobre sua rotina em Getsemani. Muitos deles, inclusive, deram origem a vários 

poemas que escreve após sair do monastério, e que anos mais tarde publica no livro Getsemani, Ky. 
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uma ruptura substancial com Epigramas (CARDENAL, 2001a), traduzem 

definitivamente um novo estilo poético e literário permeado por uma nova concepção da 

vida e do universo. 

Do mesmo modo, não fosse a renúncia nesse período por sua terra e seus lagos, 

talvez ele não chegasse a conhecer tão bem a América Latina e sua espiritualidade. E 

talvez, por isso mesmo, a comunidade de Solentiname jamais pudesse ter sido 

concretizada tão perfeitamente de acordo com os anseios e preocupações daquele grupo 

de camponeses nicaraguenses que, com suas experiências de vida e a bíblia, 

interpretaram o evangelho à luz de sua realidade social e fizeram de Evangelio en 

Solentiname (CARDENAL, 2006) uma importante obra não só religiosa, mas também 

revolucionária.  

Sobre a saudade que sentia da Nicarágua, a terra que chamava de “seu paraíso,” 

Cardenal compõe alguns anos depois: 

 

Ha venido la primavera con su olor a Nicaragua: 

un olor a tierra recién llovida, y un olor a calor, 

a flores, a raíces desenterrada, y a hojas mojadas 

(y he oído el mugido de un ganado lejano...) 

¿O es el olor del amor? Pero este amor no es el tuyo. 

Y amor a la patria fue el del dictador: el dictador 

gordo, con su traje sport y su sombrero tejano, 

en el lujoso yate por los paisajes de tu sueños: 

él fue el que amo la tierra y la robó e la poseyó. 

Y en su tierra amada está ahora el dictador embalsamado 

Mientras que a ti el Amor te ha llevado al destierro.  

(CARDENAL, 2005, p. 162)  

 

Embora esse poema tenha sido desenhado a partir do sentimento de nostalgia do 

poeta em relação à sua terra, há também que se vislumbrar em seus versos um forte teor 

político. Mais uma vez nos deparamos, aqui, com um Cardenal envolvido com os 

problemas sociais de seu país, traço que já o acompanha desde seus primeiros poemas 

históricos, que passa por Epigramas (CARDENAL, 2001a) e que permeará toda sua 

trajetória como poeta. O “ser revolucionário” de Cardenal, portanto, não “brota” 

simplesmente em sua vida, mas, como todas as outras faces de seu amor, se constrói em 

um processo lento e muitas vezes angustiante. 

Outra característica importante da rotina no monastério e que certamente 

marcará a vida de Cardenal diz respeito ao silêncio. Os noviços só podiam falar pro 

meio de sinais durante a metade do dia. Das 7 horas da noite às 7 horas da manhã, era o 

período que se chamava de “o grande silêncio”, no qual nenhuma forma de 

comunicação era permitida. Quando o poeta afirma, portanto, que para os noviços o 
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silêncio era “verdadeiramente nossa cela” (CARDENAL 2005, p. 110), parece querer 

reafirmar a importância de se despir de toda e qualquer interferência externa. Mais uma 

vez percebemos, aqui, a concepção da necessidade do “esvaziamento do eu” para que o 

Outro possa ser recebido. Segundo ele, 

 

o homem foi criado para o silêncio como demonstra o fato de que aqui não 

nos faz falta falar. O silêncio é mais natural ao homem que a linguagem, 

como o é ao animal. O animal canta, e se comunica quando é necessário, mas 

sabe calar. Os patos contemplando o silêncio toda à tarde. São parte da tarde 

e da paisagem. E nós também somos partes de Deus em nossa contemplação. 

(CARDENAL, 2005, p. 245) 

 

O silêncio, portanto, nos torna atento ao Outro. É ele que nos integra 

conscientemente a cada paisagem e nos insere na totalidade do Amor divino. É 

importante notar que a percepção da presença de Deus em todas as coisas vai se 

consolidando cada vez mais no pensamento de Cardenal. Esse será o principal pilar sob 

o qual edificará Vida en el amor (CARDENAL, 1993a). É nesse livro, portanto, que 

consagra de forma mais desvelada a integração de todos os seres vivos a Deus. Daí a 

importância do fato de o poeta ter experimentado uma rotina de silêncio tão rigorosa. 

Talvez para que em todo o processo de desenvolvimento espiritual vivido na Trapa 

pudesse intuir que, como Deus está presente em todas as coisas, Ele também estaria a 

seu lado fora do monastério, quando estivesse atuando politicamente mundo afora. 

Afinal, como diz o mesmo poeta referindo-se à sua vida na Trapa: “A rotina é 

libertadora” (CARDENAL, 2005, p. 211).  

Entretanto, sem dúvida alguma, o que Gethsemani deixa de mais marcante em 

Cardenal é a presença de Thomas Merton como seu mestre espiritual. Cada detalhe de 

sua orientação espiritual deixa claro todo o seu desconforto em relação a qualquer tipo 

de norma ou padrão. Para viver uma vida contemplativa em sua plenitude, o ser humano 

deve se libertar de todas essas pequenas amarras formais e se entregar à simplicidade. 

Estar em oração, portanto, é estar totalmente submerso em seu próprio mundo. 

Contemplar é “viver como um peixe na agua” (CARDENAL, 2005, p. 144).  

É com esta intuição que Merton idealizou uma comunidade monástica na 

América Latina. Comunidade que iria ser concretizada em Solentiname, alguns anos 

depois, por seu noviço e amigo Ernesto Cardenal. Em suas orientações sobre os 

princípios que deveriam reger esse monastério, o mestre diz que “ali não se devia estar à 

margem dos problemas sociais e políticos, mas que deveria ser um lugar onde se 
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reuniriam pessoas de diversas tendências e ideologias, ainda que não católicos, para 

estudar esses problemas e buscar a solução” (CARDENAL, 2005, p. 125). 

Viver como um peixe na água. Essa parece ser a chave que abre as portas que 

guiarão Cardenal ao destino que se segue a partir do momento em que deixa Trapa. 

Livre de todos os rituais da vida monástica, o poeta começa a seguir seu caminho sem 

qualquer conflito profundo. Sabia que seu lugar natural, seu “estar na água”, era estar 

com seu povo na América Latina. Não havia mais para ele qualquer contradição entre a 

vida contemplativa e a vida no mundo, fora do monastério. Merton deixou, assim, um 

importante legado na história de vida do noviço: seu “retorno ao mundo” seja como 

poeta, contemplativo ou revolucionário. Cardenal fala sobre a mensagem do mestre: 

“[Merton] me ensinou a ser como ele, para quem a vida pessoal não estava separada de 

nenhum interesse humano. (...) A minha era a única vida espiritual que eu poderia ter e 

não outra. E Deus me queria tal como eu era e não outro” (CARDENAL, 2005, p. 144). 

E conclui: “Eu já estava na conspiração” (CARDENAL, 2005, p. 143).  

Ernesto Cardenal, assim, deixa a Trapa não mais como um monge eremita para 

quem o principal meio de estar em comunhão com o Amado é o isolamento e o silêncio, 

mas como um contemplativo revolucionário, que pode enxergar Deus em cada partícula 

de matéria do universo. É esse, portanto, o autor de Vida en el amor (CARDENAL, 

1993a), obra na qual também descreve a experiência em Gethsemani e sua nova 

compreensão da Realidade. Sobre a atividade literária do poeta no período em que 

esteve no monastério, Eduardo Bertarelli escreve: 

 
Sua atividade literária, embora restringida, não acabou em seus anos de 

noviciado e esteve centrada de maneira fundamental nas meditações de 

ordem teológico-espiritual, alimentadas, como é de se supor, por sua vida no 

monastério centrada basicamente na oração e no estudo; dali resulta que seu 

livro mais importante desta época seja, não um livro de poesia, mas um de 

prosa espiritual cujo título fala por si mesmo, Vida no amor, publicado anos 

mais tarde com um  prólogo de Thomas Merton. (BERTARELLI, 1984, p. 

32)  

 

Essa obra de peculiar beleza, juntamente com Gethsemani, ky (CARDENAL, 

1985a), expressa talvez o espelho que, refletindo a luz, lança seus feixes a todos os 

demais escritos de Cardenal. Podemos encontrar vestígios de Vida en el Amor 

(CARDENAL, 1993a) até mesmo em seus livros anteriores quando, antes mesmo de 

sua experiência religiosa, o poeta canta a beleza de suas namoradas em Epigramas 

(CARDENAL, 2001a). Convidado a escrever o prólogo dessa obra, Thomas Merton 

comenta que “a finalidade deste livro é de simplesmente abrirmos os olhos para o que 
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deveria ser óbvio, e que, no entanto, é incrível: todos os seres se amam. A vida é 

somente amor” (MERTON, prólogo, CARDENAL, 1993a, p. 10). Embora a descoberta 

do “ser místico” em Cardenal seja revelada apenas em 1956, quando ele acredita ser 

invadido brutalmente pela presença divina, a essência de sua peculiar relação com o 

Amado já se refletira antes em sua alma de jovem poeta apaixonado. Tanto que os 

versos que em sua juventude são dedicados a sua relação com as mulheres, mais tarde, 

em Telescopio en la noche oscura (CARDENAL, 1993b) representarão a intimidade de 

um outro, profundo e íntimo Amor. O amor humano, aliás, é concebido como uma das 

formas de expressão do amor divino e, por isso mesmo, a ideia construída em Vida en el 

Amor (CARDENAL, 1993a) deve ser lida em cada uma das demais obras do poeta. 

O amor sexual, assim como tudo aquilo que nos rodeia é, na verdade, apenas 

parte do “amor de Deus feito visível” (CARDENAL, 2002, p. 171). Cada aspecto da 

vida, toda a trivialidade é importante: “(...) De todo pequeno detalhe sai luz” 

(CARDENAL, 2005, p. 209). Essa parece ser a tese central da qual emanam todos os 

preceitos que se construiriam no pensamento de Cardenal, refiram-se eles à temática da 

espiritualidade, da política ou da poesia: 

 

A natureza é o amor sensível, materializado, de Deus. Sua providência está 

visível em tudo o que vemos. Os homens caminham nas ruas, apressados e 

cheios de preocupações, sem deter-se um momento para pensar Nele e para 

pensar que Nele se movem e que Ele os rodeia por todas as partes e que todos 

os cabelos de sua cabeça “estão contados”, todas as células estão contadas. E 

por que preocupar-nos? (CARDENAL, 1993a, p. 39) 

 

Se tudo é Deus, se Ele nos cerca de todos os lados, viver em comunhão com o 

Amado é estar como um peixe dentro da água. Como esse pequeno animal que “não 

necessita de nada para receber o mar, não temos nada, se não viver a Deus que nos 

envolve por todas as partes e dentro do qual nos movemos” (CARDENAL, 2005, p. 

2004). É esse o tema desses lindos versos que compõem Gethsemani, ky: 

 
Yo apague la luz para poder ver la nieve. 

Y vi la nieve tras el vidrio y la luna nueva. 

Pero vi que la nieve y la luna eran también un vidrio 

y detrás de ese vidrio 

Tú  me estabas viendo. (CARDENAL, 1985a, p. 35) 

 

Se todas as coisas, portanto, são tocadas pelo Amor, os problemas da 

humanidade não ocorrem por haver ausência de amor, mas porque os homens não 

aceitam nem compreendem o fato de que têm que amar: “Os conflitos do mundo não se 
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devem à ausência de amor, mas ao amor que não se reconhece a si mesmo. (...) O amor 

é a lei básica das criaturas” (MERTON, prólogo, CARDENAL, 1993, p. 10). Quando, 

porém, a consciência do homem é adulterada e rejeita essa lei, surge a crueldade, a 

cobiça, o ódio, o temor. O ato de amar, no entanto, só alcança seu pleno 

amadurecimento a partir da contradição e do conflito. O amor humano, assim, 

experimenta o sabor da imperfeição. Para Thomas Merton, é Cardenal quem nos lembra 

que, embora imperfeito, esse ainda é Amor: 

 

Ai, é verdade que nosso pobre amor tem gosto de pecado. Mas Ernesto 

Cardenal simplesmente diz que é amor, que ainda não é suficientemente 

livre, nem ainda puramente amor. E poderíamos acrescentar que é no conflito 

e na contradição do amor que ainda não é verdadeiro, onde poderemos 

encontrar o caminho para o amor que é verdadeiro. É aceitando em nossa 

plena consciência um amor imperfeito que o amor chegará à sua perfeição. 

(MERTON, prólogo, CARDENAL, 1993a, p. 13) 

 

O poeta parte da perspectiva de que “o centro de nosso ser não somos nós, mas o 

Outro (...). Cada um de nós ontologicamente é dois” (CARDENAL, 1993a, p. 33). 

Sendo assim, apenas no exercício da concentração em si mesmo poderemos lançar-nos 

aos braços do Amado. A felicidade está dentro de nós, e não no cinema, televisão ou 

qualquer divertimento pelo qual tanto anseia o homem moderno. Ela é apenas 

descoberta de nossa própria identidade, que é o Amado (CARDENAL, 1993a, p. 30). 

Segundo Cardenal, “a única coisa que nos separa de Deus é o ego” (CARDENAL, 

1993a, p. 43).  E continua: “Deus é amor, mas nosso amor-próprio é um auto-amor e, 

portanto, é um anti-amor, porque o amor é a entrega da pessoa à outra e o amor próprio 

é a auto-entrega (...) O amor-próprio é o amor pelo avesso. É o amor voltado sobre si 

mesmo, é o ódio” (CARDENAL, 1993a, p. 45).  

Para Eduardo Bertarelli, no entanto, nesse período de sua produção literária 

Cardenal está ainda um pouco preso àquela que ele compreende como uma “concepção 

espiritualista da realidade” (BERTARELLI, 1984, p. 94) um tanto idealizada. Na 

verdade, parece natural que assim o seja, já que o poeta acabara de experimentar dois 

anos de plena reclusão na Trapa, nos quais sua relação com o Amado era vivenciada no 

silêncio e na oração. Para Bertarelli, portanto, em todos os conceitos declarados em 

Vida en el Amor (CARDENAL, 1993a) e Gethsemani, ky (CARDENAL, 1985a) 

 

se esconde uma ambiguidade e confusão que Ernesto Cardenal ainda não 

havia resolvido a essas alturas de sua evolução poética e, sobretudo, 

espiritual; é verdade que para o crente Deus é a fonte de tudo, o criador do 
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mundo que nos rodeia e nele estamos imersos; mas a exacerbação desta 

crença pode conduzir ao menosprezo da realidade ou ao percebê-la apenas 

como um acidente, e isto, por sua vez, conduz facilmente a um quietismo 

nocivo em todo sentido. Cardenal não seguirá este caminho, mas neste 

período sua vida ainda não está livre desse tipo de visão espiritualista da 

realidade. (BARTARELLI, 1984, p. 94-95)
 

 

É de fato possível que Cardenal, ao escrever essas duas obras poéticas, não 

esteja totalmente livre de uma concepção espiritualista da realidade. Ela se mostra, no 

entanto, fundamental no processo de construção da maturidade de sua relação com o 

Amado e em suas ações como revolucionário e poeta. A percepção de Deus como 

centro ontológico do universo, fonte de todas as coisas, é uma peça chave quando 

tentamos desvendar o significado de cada verso de Cântico Cósmico (CARDENAL, 

1996), poema composto anos mais tarde de sua experiência na Trapa. Nessa obra, assim 

como em Telescopio en la noche oscura (CARDENAL, 1993b), a concepção 

espiritualista parece formar as bases sobre as quais se sustentará o olhar de Cardenal 

sobre a materialidade do universo. Conceber cada detalhe do mundo como reflexo da 

face de Deus é perceber Sua beleza em todas as coisas: a beleza pela qual o poeta nos 

conduz tantas e tantas vezes com riquíssimas imagens em todos os seus poemas. A 

intuição de que tudo é Amor, ao contrário do que acentua Bertarelli, parece revelar de 

forma ainda mais significativa não a apatia, mas justamente o ativismo. É o Amor que 

nos impele à luta pelo ideal de uma sociedade mais justa, que nos conduz ao exercício 

do amor ao próximo. Além disso, não podemos esquecer que quando Cardenal escreve 

Vida en el Amor (CARDENAL, 1993a) e Gethsemani, ky (CARDENAL, 1985a) já 

tinha bebido em Merton todo seu pensamento sobre a problemática da realidade social e 

o papel do monge no mundo. Seria equivocado pensar que essas obras são permeadas, 

portanto, exclusivamente por uma visão espiritualista da realidade. Talvez Cardenal 

tenha dado ênfase a essa perspectiva em virtude do período de vida no qual se 

encontrava, formando os pilares sobre os quais se edificariam suas demais obras 

poéticas e seu ativismo político. Parece não pretender, porém, conceber o mundo como 

uma realidade pré-concebida e, portanto, como um acidente: 

 

No é quien es el que está en la nieve. 

sólo se ve en la nieve su hábito blanco, 

Y ao principio yo no había visto a nadie: 

sólo la pura blancura de nieve con sol. 

El novicio en la nieve apenas se ve. 

Y siento que hay Algo más en esta nieve 
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que no es ni novicio ni nieve y no se ve. (CARDENAL, 1985a, p. 54)  

 

3.3  O AMOR TRANSCENDIDO AO PRÓXIMO 

 

3.3.1 Uma segunda conversão 

 

Desde sua infância, Cardenal pressentia a presença de Deus que, tinha certeza, 

interferia diretamente em sua vida. Relembra em várias passagens de suas memórias 

uma relação de afinidade e até mesmo de predileção com o Amado. Todas as pequenas 

grandes “coincidências” que o levaram à vida contemplativa não podem ser ignoradas 

em suas obras.  A presença marcante da Virgem em sua infância, a angústia de viver 

entre o amor humano e o divino, as sucessivas paixões que acabam pelos mais 

peculiares e esdrúxulos motivos, o momento marcante de sua experiência religiosa, o 

encontro com Thomas Merton.  Momentos como esses parecem se entrelaçar tecendo a 

rede que sustentaria um projeto bem maior que, para Cardenal, havia sido 

meticulosamente planejado por Deus: a comunidade de Nossa Senhora de Solentiname. 

Em uma leitura atenta da autobiografia de Cardenal, na busca por desvendar 

cada palavra escrita sob o olhar do próprio poeta, é possível enxergar com bastante 

limpidez sua crença acerca deste plano divino que teria sido cuidadosamente lapidado 

ao longo de sua vida. Tão bem articulado que levou um jovem nicaraguense para longe 

de seu país, para um encontro que mudaria definitivamente sua maneira de ver o mundo 

e a vida monástica. Como consequência, noviço e mestre espiritual “conspirariam” para 

edificar uma comunidade contemplativa simples, totalmente fora dos padrões 

tradicionais: o “plano de Deus”. 

Para Merton, no entanto, esse era um sonho antigo. Há tempos vinha idealizando 

esse projeto, mas jamais havia conseguido concretizá-lo porque não tinha permissão de 

seus superiores para fazê-lo (CARDENAL, 2005, p. 112). Cardenal, então, sentiu-se 

como a peça que faltava. Como se Solentiname fosse uma coisa que vinha sendo 

planejada por Deus desde que Ele o levou à Trapa. 

 Tanto que, já nas primeiras reuniões com o noviço, o mestre o inundava de 

perguntas curiosas sobre sua cultura e a espiritualidade de seu povo. Dizia-lhe “que o 

interessante da fundação na América Latina seria dar a conhecer esta espiritualidade tão 
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distinta da única divulgada até agora, que era a dos Jesuítas” (CARDENAL, 2005, p. 

136). Merton sonhava, portanto, encontrar “o ideal de uma vida contemplativa simples, 

não institucional, nas montanhas, com verdadeira pobreza e solidão” (CARDENAL, 

2005, p. 260). Sem abandonar sua vida de reclusão e reflexão, o mestre acreditava que o 

monge do século XX não deveria estar alheio às questões sociais, fazendo parte de sua 

vocação compartilhar as angústias dos homens de seu tempo. Merton jamais pôde 

perceber qualquer contradição entre essas duas experiências. Ambas representam 

opções de viver em comunhão com o amor de Deus e, portanto, são como uma só,  

complementares entre si, refletindo cada qual um feixe desse imenso e indescritível 

Amor. 

Edificada sob esse pilar, Solentiname parece articular de forma esplêndida essas 

duas faces da contemplação a Deus. Construída em uma ilha de difícil acesso no meio 

do Lago da Nicarágua, talvez poucos lugares do mundo seriam tão adequados para a 

concretização do monastério idealizado por Merton. Isolamento e solidão combinados 

com um meio ambiente de uma beleza estarrecedora. Soma-se a isso a existência, nos 

arredores, de uma pequena aldeia de camponeses, cujas experiências de vida foram 

singularmente importantes para tornar Solentiname o símbolo da comunhão de amor 

que ela viria a ser. Sobre a construção dessa comunidade, Coronel Urtechio opina: 

“Duvido que haja nesse mundo lugar mais adequado para esse objetivo, nem ilhas que 

mais recordem as ilhas estranhas de São João da Cruz (...)” (CARDENAL, 2005, p. 

172). 

A relação de intimidade de Cardenal com Deus mais uma vez revela sua 

peculiaridade quando ele escreve seus livros de memórias. Descrevendo-a com tamanha 

liberdade, em uma leitura descuidada, o poeta pode parecer adotar um tom um tanto 

quanto presunçoso. Comenta, por exemplo: “Desde épocas geológicas remotas Deus fez 

este Solentiname pensando em mim” (CARDENAL, 2005, p. 172). Essas palavras 

podem ser compreendidas, ao contato superficial, como imbuídas de certa arrogância; 

afinal, porque Deus criaria qualquer coisa do universo pensando em um único ser 

humano? Com o olhar cuidadoso daquele que se entrega à tentativa de aproximação da 

experiência vivida por Cardenal, porém, é possível perceber que afirmativas como 

essas, ao contrário do que parece, são frutos de uma relação madura e totalmente 

consciente de si. O reconhecimento de que toda sua vida foi cuidadosamente guiada 

para levá-lo a um fim planejado por Deus, longe de qualquer sentimento individualista, 

traz consigo a responsabilidade de ser escolhido para viver em plenitude o amor divino. 
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Isso implica, porém, desprender-se de qualquer apego para, então, ser capaz de irradiar 

todas as faces desse amor. Mais uma vez Deus aparece esculpindo cuidadosamente sua 

obra de arte. A escolha de Solentiname parece ser tão perfeitamente arquitetada que 

levou Cardenal, sem que ele antes soubesse, a um lugar onde havia uma forte tradição 

de rebeldia. Já existia a faísca onde futuramente se alastraria o fogo. 

Idealizada sob um único pilar, o de que não deveria haver a imposição de regras, 

a comunidade de Nossa Senhora de Solentiname vai, aos poucos, tornando-se aquela 

que um dia pertenceu apenas aos sonhos de Thomas Merton, mas que esse jamais 

conseguiu ver concretizada. Sem autorização de seus superiores para ir até a fundação, o 

mestre falece sem ter podido em vida ver aquele seu lugarzinho no mundo, no qual 

vivia, “como um peixe na água”. Ao saber da notícia, Cardenal desabafa: “Enfim, vieste 

a Solentiname” (CARDENAL, 2005, p. 239). 

Objetivando manter a singeleza e a naturalidade, portanto, o hábito usado nesse 

pequeno monastério não carregava consigo o peso e a sobriedade daquele dos monges 

tradicionais. Ao contrário, tinha a leveza do traje do camponês nicaraguense, 

representava não só a simplicidade, como também um resgate das vestes utilizadas por 

outras ordens religiosas no passado, como a dos Beneditinos, lembrando sua origem de 

humildade. Pela descrição de Cardenal, o hábito era 

 

uma camisa de manta branca de algodão, com manga intermediária entre 

larga e curta, a altura do colo, sem bolsos, (...) fechada em cima apenas com 

um botão, e de uma simplicidade como a túnica grega. (...) Completavam 

nosso hábito as calças-jeans porque são práticas e duradouras, mas também 

por estética. (CARDENAL, 2002, p. 104-105) 

 

Solentiname, desde que pertencia apenas aos pensamentos íntimos de Merton, 

foi concebida como uma comunidade laica, na qual deveriam ser respeitadas todas as 

diversas experiências de Deus. Encontrou pelo caminho, no entanto, uma população 

camponesa que vai cada vez mais se radicalizando e adotando princípios marxistas. 

Muitos jovens daquele povoado vão aos poucos se tornando ateus. Laureano, por 

exemplo, um dos camponeses que assistiam às missas na comunidade, disse a Cardenal: 

“Eu não acredito em Deus e em nenhuma dessas merdas” (CARDENAL, 2002, p. 232). 

Mas depois agrega “Creio em Deus... Mas para mim Deus é o homem” (CARDENAL, 

2002, p. 232). O sacerdote responde que isso não seria jamais um obstáculo para que ele 

continuasse vivendo ali e que, se quisesse, não era necessário que comparecesse às 

missas. Ao contrário do que se esperava, no entanto, Laureano responde: “Não, eu gosto 
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da missa porque une as pessoas e serve muito para a revolução” (CARDENAL, 2002, p. 

232). Solentiname, portanto, sempre foi fiel às suas raízes, respeitando todas as formas 

pelas quais os seres humanos tentam captar o inefável. Afinal, não é também o ateísmo 

uma experiência de Deus? 

A fundação ia aos poucos se adaptando às novas e inusitadas situações que a 

levariam à abolição de muitos dos vários rituais religiosos e monásticos tradicionais. 

William Agudelo, por exemplo, um colega da Trapa que foi com Cardenal ajudá-lo a 

fundar a comunidade, apaixonou-se por uma moça na Colômbia. Não queria deixar a 

vida que levava naquela ilha.  Pediu permissão, portanto, para que pudesse levar uma 

vida “contemplativa-matrimonial”, indo morar com sua esposa, em Solentiname. A 

concepção de vida monástica para Cardenal é tão revolucionária, que ele chega a 

afirmar: “Creio que a ideia de que William Agudelo viva ali com sua esposa é 

simplesmente tremenda. Creio que todo o futuro do monasticismo depende de algumas 

aplicações de perspectivas como esta” (CARDENAL, 2002, p. 118).   

Nas primeiras missas celebradas pelo sacerdote, quando a ideia da discussão do 

evangelho pelos camponeses ainda não tinha sido colocada em prática, os sermões não 

se atinham apenas à vida de Cristo. Sensível à problemática carência de informações 

daquela população, Cardenal falava sobre os mais variados temas de utilidade prática, 

tal como o uso da latrina. Para ele, “a palavra de Deus também tinha que descer a esses 

detalhes” (CARDENAL, 2002, p. 108). Além disso, ao invés da tradicional hóstia 

branca que para o poeta “não parece pão, mas papel”, eram usadas na comunhão umas 

bolachas de farinha. Aliás, isso diz respeito a outro peculiar elemento que dava corpo à 

revolucionária estrutura de Solentiname: a abolição da Primeira Comunhão. Sobre esse 

assunto, Cardenal comenta: 

 

Falando das hóstias, as consagradas que sobravam eu as dava às crianças, 

ainda que não tivessem feito Primeira Comunhão. Na realidade, com isto 

abolimos a Primeira Comunhão. As crianças pequenas se acercavam igual 

aos maiores para colher o pão com suas mãos. Antes, mesmo muito pobres, 

as famílias tratavam de imitar as outras classes levando as crianças com 

vestidinhos especiais de Primeira Comunhão. Nós ali acabamos com esta 

palhaçada que se faz com a Eucaristia. (CARDENAL, 2002, p. 119) 

 

Como a ideia era fundar uma comunidade contemplativa, embora o excesso de 

formalismo dos monastérios tenha sido abolido, Cardenal quis manter o silêncio. 

Proibiu, assim, os rádios e jornais para que a paz fosse preservada. Aos poucos, porém, 

esse princípio teve que ser flexibilizado. O próprio poeta reconhece que “depois de 
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tudo, a única regra que eu segui em Solentiname foi aquela que Merton me havia dito: 

„a primeira regra é não ter regras‟” (CARDENAL, 2002, p. 114).
 
Qualquer tipo de 

prescrição daria um toque de artificialidade àquela comunidade que foi construída 

justamente sob o pilar da simplicidade e naturalidade. Além disso, com o clima 

revolucionário que estava se alastrando por toda a Nicarágua, era imprescindível saber 

os acontecimentos não só daquele país, mas como as notícias do vizinho, Cuba, que já 

havia promovido sua revolução.  

Sendo Solentiname planejada por Deus, nada seria mais natural do que sua 

história ser marcada por uma sucessão de milagres, que vinham acontecendo ao longo 

de toda a vida de Cardenal. Para ele, portanto, a aparição da pintura camponesa e da 

poesia são duas preciosas manifestações da interferência de Deus naquela comunidade 

(CARDENAL, 2002, p. 455). Tão importantes que são o berço de uma ideia que iria ser 

propagada por toda a Nicarágua quando o poeta fosse ministro da cultura: “Por esse 

êxito com o ateliê de poesia de Solentiname que me ocorreu depois, quando triunfou a 

Revolução (...), fazer ateliês de poesia em todo o país” (CARDENAL, 2002, p. 157). Se 

pensarmos a Revolução Sandinista como tendo parte de suas raízes na edificação 

daquela comunidade contemplativa, e essa como sendo um plano divino, Deus há 

tempos vinha voltando seu olhar para a Nicarágua. Seu plano não se limitaria, portanto, 

apenas àquela ilha, mas, como queremos demonstrar, ela representava a semente dos 

ideais sob os quais deveria emergir um novo país, socialista e livre da exploração.  

Apesar de toda a revolução provocada no monastério de Solentiname nem 

sempre, porém, Cardenal declarou-se marxista, apesar de ter sido sempre cercado de 

preocupações de caráter social. Ainda moço, como nós descrevemos no capítulo 01, 

“ensaiou” seu ativismo fundando, com um pequeno grupo de alunos do colégio onde 

estudava, um partido destinado a mudar a Nicarágua. Indignados com a política 

subserviente de seu país em relação aos Estados Unidos (a Nicarágua, assim como a 

Costa Rica, ingressou na 2ª Guerra Mundial em “defesa” dos EUA contra o Japão), a 

principal ideia política dos rapazes era ser antiyankis. Sobre a importância desse 

período, Cardenal comenta: “Tudo isso foi como pré-anúncios do que mais tarde iria vir 

a ser a Revolução Sandinista, quarenta anos mais tarde daquela primeira reunião na 

portaria da quadra de futebol, a mesma onde antes três, quatro anos antes, a virgem me 

fazia milagres” (CARDENAL, 2005, p.375-376). 

A trajetória de Cardenal é, dessa forma, marcada por uma sequência de nuances 

que delineiam as faces do amor que se revelariam de forma cada vez mais límpida com 
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o passar dos anos. Assim como é possível desvendar em cada traço de sua caminhada o 

“ser” poeta e o “ser” místico, essa afirmativa não é menos verdadeira quando tentamos 

captar a essência de seu ativismo político. Aliás, esses três aspectos mostram-se cada 

vez mais profundamente interligados à medida que degustamos cada uma de suas obras. 

A intuição de que um religioso não poderia estar alheio aos problemas sociais de 

seu tempo já vem sendo construída desde quando era noviço, na Trapa. Thomas Merton 

foi uma das mais importantes influências na vida do poeta e, sem dúvida alguma, 

contribuiu de maneira incisiva para que ele, por fim, se convertesse ao marxismo. Horas 

antes de morrer, em sua última conferência realizada em Bankok, por exemplo, Merton 

palestrava afirmando que a definição que Marx faz de comunismo é a mesma que a de 

comunidade monástica (CARDENAL, 2002, p. 236). Esse preceito, somado à 

experiência de Solentiname, estreitaria definitivamente os laços do cristianismo e do 

marxismo em Ernesto Cardenal. 

Durante grande parte do tempo em que esteve em Solentiname, Cardenal não 

atuou ativamente no movimento sandinista, embora jamais tenha abandonado suas 

angústias em relação à situação de seu país. Tanto que é nesse período que está tomando 

corpo El evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006), um livro de forte teor 

revolucionário, em que sua participação como sacerdote, mediador das discussões que 

se travavam nas missas, foi fundamental. Um dia, porém, ao tomar conhecimento do 

trabalho realizado por Cardenal, Thomás Borge, um dos líderes do movimento 

sandinista, o convidou para um encontro. O poeta qualifica esse momento como “muito 

importante porque foi meu primeiro contato com os sandinistas” (CARDENAL, 2002, 

p. 204). Dava-se o início de uma estreita relação que acabaria conduzindo Cardenal 

àquela que seria sua “segunda conversão”. 

A Frente Sandinista de Libertação Nacional estava vivendo seus piores 

momentos, sofrendo sucessivas derrotas. Ernesto percebia o quanto o partido precisava 

de sua figura, que representaria para eles, segundo o próprio poeta, o que a de Camilo 

Torres significara na Colômbia. Embora concordasse com as metas, nesse período ainda 

não aprovava os métodos de que dispunha a organização em prol do sonho 

revolucionário. Em virtude de sua estreita relação com Merton, tendia a uma posição 

pacifista. Ainda assim, porém, passou a trabalhar ativamente na FLSN e, em uma dessas 

atividades, no ano de 1970 foi convidado a visitar Cuba, país que já havia realizado sua 

revolução, depondo a ditadura de Batista. 
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Cardenal descreve Havana como um exemplo ideal de comunidade: as pessoas 

bem vestidas, o caminhar despreocupado nas ruas, daqueles que não estão ocupados 

com o comércio, mas apenas passeando. Não havia aquele cordão de miséria ao redor da 

cidade, tão característico da Nicarágua. O poeta, admirado, convencia-se de que aquela 

era uma cidade alegre: “Aqui eu vejo a imensa alegria de uma cidade sem pobres, e a 

alegria de ser todos iguais” (CARDENAL, 2002, p. 261). Cardenal parece, nesse 

momento, tomar consciência plena de que sempre buscara um mundo diferente, de 

igualdade, e não o isolamento teoricamente peculiar da vida monástica: 

 

Eu me retirei do mundo para viver em uma ilha, porque me repugnam as 

cidades. Mas esta é a minha cidade. Agora vejo que eu não havia me retirado 

do mundo, mas do mundo capitalista. Esta é uma cidade que um monge, um 

contemplativo, ou qualquer um que no mundo capitalista se tenha retirado do 

mundo, tem que gostar. (CARDENAL, 2002, p. 261) 

 

Essa experiência, em Cuba, faz o sacerdote experimentar, portanto, sua “segunda 

conversão”. Analisando cuidadosamente a descrição desse processo, no entanto, parece-

nos que essa expressão, utilizada pelo próprio poeta, talvez não seja a mais adequada 

para qualificar esse momento.  Cardenal apenas pôde consubstanciar em uma palavra 

(ou ideologia) toda aquela formação que já vinha lentamente sendo edificada em sua 

vida. Na verdade, não houve uma “segunda conversão”, mas apenas a tomada de 

consciência de mais uma das faces de sua primeira e verdadeira conversão, aquela 

vivida depois de sua experiência religiosa em Manágua.  Tanto é assim que o poeta, 

após breve conflito, passa a identificar a sociedade marxista como sendo o projeto do 

ideal da vida cristã: “Não foi a leitura de Marx que me levou ao marxismo, mas a leitura 

do Evangelho” (CARDENAL, 2002, p. 322).  

Houve, porém, um período de dúvidas no qual Cardenal questionava a 

compatibilidade entre o cristianismo e o marxismo. Apesar de, ao retornar de sua 

viagem a Havana, declarar-se socialista, lhe incomodava a crença de que somente 

aqueles que se julgassem ateus estariam afins a esse ideal. Aos poucos, porém, foi 

intuindo que não pode haver qualquer contradição entre esse e o cristianismo. A 

Teologia da Libertação se fazia cada vez mais presente, em toda a América Latina, e, 

por meio dela, novas concepções sobre o sacerdócio e o papel da Igreja na sociedade. 

Em uma conversa do poeta com um amigo, por exemplo, este afirma que, para Che 

Guevara, a principal qualidade de um marxista era ser humano, estar cheio de amor 

(CARDENAL, 2002, p. 272). 



 
 

152 
 

 Não seria essa também a principal qualidade de um verdadeiro cristão? Além 

disso, como já vimos, pelas constantes leituras das obras de Marx que passou a fazer, 

Cardenal pôde constatar que em momento algum o filósofo fala sobre a existência ou 

não de Deus. Sendo assim, seria possível ser marxista e acreditar em Deus e na 

transcendência. Mencionando o teólogo cubano Sérgio Arché, Cardenal afirma 

inclusive que, no ponto em que o cristianismo parece convergir de forma inquestionável 

com o marxismo, o ateísmo é justamente o aspecto que os une de forma substancial: “O 

verdadeiro cristão, do ponto de vista filosófico, é também um ateu. Seu Deus é aquele 

que ninguém conhece e a quem não se adora em templos, mas em espírito e em verdade 

– no amor entre os homens” (CARDENAL, 2002, p. 317). 

Cardenal passou, então, a se declarar “um marxista que crê em Deus e na vida 

depois da norte” (CARDENAL, 2002, p. 314). Ao compreender, com a Teologia da 

Libertação, que não existe contradição entre marxismo e cristianismo, é como se o poeta 

rompesse uma barreira entre eles, permitindo que possam se entrelaçar, bebendo um no 

outro aquilo que os faria mais fortes. Ernesto expressa de forma muito clara essa ideia 

quando, anos depois, em seu terceiro livro de memórias, comenta sobre a Revolução 

Sandinista: “O marxismo se beneficiou com o cristianismo. Marx acreditava que o 

cristianismo livraria a humanidade de toda a mitologia religiosa, mas na Nicarágua se 

deu o caso em que o cristianismo revolucionário purificou ao marxismo de mitologia 

religiosa” (CARDENAL 2004a, p. 312). O poeta traz à tona, ainda, uma interessante 

tese que só faz reafirmar nossa intuição de que o episódio específico que ele caracteriza 

como sua “segunda conversão” nada mais é do que a materialização de princípios que já 

pertenciam à sua consciência e que, aos poucos, vão se solidificando desde sua primeira 

conversão. Para ele, 

 

cristianismo e Revolução são o mesmo. E na Nicarágua coincidiram 

revelação e revolução. Da mesma maneira como nas missas dominicais do 

Riguero, com câmaras externas e cantos dos irmãos Mejía Godoy, tantos 

crentes e não crentes, diante desses mesmos murais, se davam o abraço da 

paz, em uma eucaristia internacionalista que era uma ação de graças a Deus e 

à revolução. (CARDENAL, 2004a, p. 330) 

 

Resolvido o conflito que antes parecia insolúvel, Cardenal passou a dedicar-se 

de maneira especial ao tema da religiosidade na América Latina. Em uma segunda 

viagem a Cuba, onde vai para discutir pessoalmente com Fidel Castro essa questão, o 

poeta tenta lhe mostrar que está surgindo um novo panorama neste continente: “A 
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situação no resto da América Latina mudou; ali a Igreja Católica vai evidentemente ao 

encontro do marxismo” (CARDENAL, 2004a, p. 292). Não caberia, portanto, uma 

postura baseada no princípio da contradição entre a revolução e o cristianismo. Para 

Cardenal, a colaboração da Igreja, tanto para o triunfo da revolução quanto para depois 

que ela se consolidasse, era imprescindível para “animar aos sacrifícios que exige o 

socialismo” (CARDENAL, 2004a, p. 293).  

Quanto maior, porém, sua atuação política, maiores problemas enfrentava dentro 

da Igreja Católica. Já em Solentiname, o poeta fora diversas vezes repreendido pela 

postura inovadora com a qual conduzia a comunidade. Foi à Cuba em sua primeira 

viagem, inclusive, sem autorização de seus superiores, que temiam que ele desacatasse 

o governo de Somoza. O bispo de sua diocese escrevia-lhe com frequência 

recriminando-o por defender um regime totalitário e ateu. Pedia que deixasse o 

sacerdócio. Nada, porém, deteve Cardenal de seguir adiante em sua empreitada. Estava 

totalmente entregue a essa nova missão que Deus lhe apresentava. Precisava libertar a 

Nicarágua da ditadura e torná-la um país de iguais; precisava dar ao mundo um exemplo 

do Reino de Deus na terra. 

Foi então que, em julho de 1977, sob as ordens de Somoza, vários soldados 

invadiram e destruíram Solentiname. Outra etapa surgia na vida de grande parte dos 

membros daquela comunidade que, agora, aderiam à luta revolucionária. Aquela 

fundação já havia cumprido o fim a que se destinava, já havia dado um exemplo de 

comunhão e amor ao próximo. Era hora de compartilhar essa experiência fora dali, de 

compartilhar o plano de Deus. 

Assim, Deus havia guiado Cardenal novamente a outro destino, embora, assim 

como das demais vezes, delineava cuidadosamente a missão que havia planejado para 

ele. Solentiname agora estava destruída, seu ativismo político cada vez mais radical. Já 

não podia mais se ater apenas a revolucionar o sistema monástico e a Igreja; era 

chegada a hora de ir além. Mais um passo adiante na longa caminhada planejada por 

Deus. 

No último ano em que esteve na comunidade contemplativa do Grande Lago da 

Nicarágua, Cardenal escreveu “Amanhecer”, um poema que, segundo o próprio poeta, é 

como “uma profecia da revolução” (CARDENAL, 2002, p. 493). Estes versos parecem 

representar extraordinariamente esse momento de transição, o do sacerdote reformador 

de Solentiname, para o do importante ministro da cultura da Revolução Sandinista: 
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Ya están cantando los gallos. 

        Ya ha cantado tu gallo comadre Natalia 

          ya ha cantado el tuyo compadre Justo. 

Levántense de sus tapescos, de tus petates. 

Me parece que oigo los congos despiertos in la otra costa. 

Podemos ya soplar un tizón - Botar la bacinilla. 

        Traigan un candil para vernos las caras. 

Latió un perro en un rancho 

        y respondió el de otro rancho. 

Será hora de encender el fogón comadre Juana. 

La oscurana es más oscura pero porque viene el día. 

        Levántate Chico, levántate Pancho. 

Hay un potro que montar, 

           hay que canaleatar un bote. 

Los sueños nos tenían separados, en tijeras 

tapescos y petates (caeda uno en su sueño) 

        pero el despertar nos reúne. 

La noche ya se aleja seguida de sus seguas y cadejos. 

Vamos a ver el agua muy azul: ahorita no la vemos. - Y 

esta tierra con sus frutales, que tampoco vemos. 

Levántate Pancho Nigaragua, cogé el machete 

hay mucha yerba mala que cortar 

        cogé el machete y la guitarra. 

Hubo una lechuza a medianoche y un tecolote a la una. 

        Luna no tuvo la noche ni lucero ninguno. 

Bramaban tigres en esta isla y contestaban los de la costa. 

Ya se ha ido el pocoyo que dice: Jodido, Jodido. 

Después el zanate clarinero cantará en la palmera, 

       cantará: Compañero 

                     Compañera. 

Delante de la luz va la sombra volando como un vampiro. 

        Levántate vos, y vos, y vos. 

(Ya están cantando los gallos.) 

       ¡Buenos días les dé Dios! (CARDENAL, 2001b)  

 

3.3.2  A Revolução pelo Evangelho 

 

Ano de 37 a.C.: um dos judeus aliados de Roma, Herodes, é nomeado Rei da 

Judéia, com o objetivo de eliminar a ameaça rebelde liderada por Ezequias.
29

 Começava 

aí um reinado marcado pelo crescimento ainda maior da miséria, já antes tão presente e 

agravada pelo domínio do Império Romano na região. Nasce, nesse ambiente de 

instabilidade e injustiça, Jesus, um ser humano revolucionário que, através da 

mensagem de sua “Boa Nova”, foi capaz de transformar o caminho de boa parte da 

humanidade. Deixa, portanto, cravado no mundo um legado de amor que tem início no 

dia em que foi concebido, mais de dois mil anos atrás, e que influencia e modifica a 

vida humana até a história recente. 

                                                           
29

 Ezequias foi um líder político saído das classes populares da Judeia, e que organizava os camponeses e 

lutava contra o domínio romano na região. 
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Nicarágua, 1934 d.C.: Anastácio Somoza García, consolidando em sua pátria o 

que já teria sido um passado de pobreza e opressão, dá início a uma nova dinastia que 

manteria o país submetido à exploração do capital norte-americano e de seus aliados 

nicaraguenses, por quase meio século. Ao mesmo tempo, vários movimentos inspirados 

nas práticas e ideais sandinistas vão tomando corpo, formando o pano de fundo que 

futuramente iria desencadear a Revolução de 1979. 

Situações que se repetem exaustivamente na história da humanidade, mas que 

carregam consigo um detalhe peculiar que as une de forma extraordinária: o anúncio do 

Reino de Deus por Jesus no Oriente Médio e, quase dois mil anos depois, a luta pelo 

que o povo nicaraguense acreditava ser a sua concretização na Nicarágua. Para Gustavo 

Gutierrez, “realiza-se o reino numa sociedade fraterna e justa e, por sua vez, essa 

realização desponta em promessa de esperança de plena comunhão de todos os homens 

com Deus. O político enraíza-se no eterno” (GUTIERREZ, 1986, p. 198).  

O Reino de Deus, anunciado por Jesus, portanto, não pode ser compreendido 

apenas pela perspectiva da vida após a morte. Mais do que isso, deve ser construído na 

vida terrena a partir de uma sociedade de amor. Se o projeto de Deus deve ser 

concretizado neste mundo, não há mais que se assumir uma postura passiva diante da 

sociedade e de tudo que nos cerca. Afinal, é justamente “por pensar no céu que os 

pobres muitas vezes não lutam” (CARDENAL, 2006, p. 81). Um contexto histórico de 

despotismo e opressão, um povo cristão, uma nova leitura da vida de Cristo: estão 

presentes na Nicarágua importantes elementos que, unidos, compõem um barril de 

pólvora prestes a eclodir naquela que chamamos aqui de a “Revolução pelo Evangelho”. 

Fazer uma análise de Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006), portanto, 

seria impossível sem que tenhamos uma ideia clara de como a situação política e 

religiosa da Nicarágua foi capaz de provocar os comentários realizados nesse livro 

extraordinariamente peculiar. Não houvesse a ditadura provavelmente não haveria a 

revolta, por pior que estivesse a qualidade de vida daquele povo. Não fossem os 

nicaraguenses, cristãos, a nova interpretação da vida de Jesus por certo seria 

dificilmente assimilada em suas comunidades de sentido. No entanto, articulando 

ativismo e cristianismo, inspirados pela “Boa Nova” de Jesus, eles pegaram em armas e 

se opuseram à ditadura dos Somoza, seu próprio Herodes. Como afirma Cardenal 

comentando sobre o Evangelho de Mateus 2, 1-12, “(...) nos tempos do Rei Herodes 

Jesus nasceu debaixo de uma tirania. Houve três Herodes, que é como dizer na 

Nicarágua, três Somozas (...)” (CARDENAL, 2006, p. 40).
 

Para o poeta e os 
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camponeses de Solentiname, imersos nos princípios da Teologia da Libertação, “a 

libertação trazida por ele [Jesus] é universal e integral, transpõe fronteiras nacionais, 

ataca o fundamento da justiça e da exploração e elimina as confusões político-religiosas, 

sem se limitar por isto ao plano puramente espiritual” (GUTIERREZ, 1986, p. 194). O 

importante é compreender a especificidade da composição dessa obra, cujos autores 

elaboram com brilhantismo uma teoria de perfeita sintonia entre a transcendência e a 

imanência de Cristo. Como consequência, expressam com primor o contexto vivenciado 

pela população nicaraguense, cristã e oprimida, no período pré-revolucionário. Segundo 

o comentário de Elbis, um dos camponeses que assistiam às missas em Solentiname, “a 

importância do nascimento de Cristo é que foi o nascimento da revolução” 

(CARDENAL, 2006, p. 48). Ao discutirem, assim, o evangelho de Mateus 2, 12-13, que 

narra a ordem dada por Herodes de matar todos os bebês homens nascidos naquela 

região, Laureano fala sobre a América Latina: assim como aconteceu com Jesus, “a 

consciência revolucionária nesses países é uma criança. Todavia está bebezinha. E a 

perseguem para que não cresça” (CARDENAL, 2006, p. 46). 

Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006), no entanto, não é esculpido 

apenas sob o estigma da opressão e o pilar do cristianismo. Ele é fruto, também, da 

consciência revolucionária de um sacerdote cujas missas, celebradas em moldes nada 

tradicionais, incentivavam o diálogo e o pensamento crítico. Desde sua idealização com 

Thomas Merton, quando Cardenal ainda estava na Trapa, Solentiname é edificada sob 

um novo prisma, totalmente diferente das concepções monásticas que vigoravam até 

então. Tornou-se, portanto, aos poucos, uma comunidade “contemplativa no sentido de 

conscientizadora, uma fusão idiossincrásica de ideologia e dogma”  (DERUSHA, 1993, 

p. 172). 

Quem inicialmente orientou Cardenal a não fazer sermões nas missas foi, de 

acordo com ele, Padre De La Jara, segundo o qual deveria haver nessa celebração um 

diálogo entre os camponeses (CARDENAL, 2006, p. 198).
 

Tão significativos se 

tornaram esses comentários que, em certo momento, passaram a ser gravados, dando 

origem a Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006). Para Cardenal, mais um dos 

grandes milagres realizados naquela comunidade. Ainda segundo ele, sobre o livro, 

 

a melhor parte é o que os camponeses nos disseram e não como eles o 

disseram. Eles foram os verdadeiros autores desse livro. Melhor dizendo, o 

foi o Espírito, que inspirou esses comentários. Os camponeses sabiam que 

Ele era quem os fazia falar (e às vezes eles mesmos se surpreendiam). Foi o 



 
 

157 
 

Espírito Santo, o espírito de Deus infundido na comunidade (...). 

(CARDENAL, 2006, p. 437) 

  

Possivelmente, porém, esses comentários jamais teriam existido se não tivessem 

surgido em reuniões como as das missas de Solentiname, tais como elas eram em todos 

os seus aspectos não convencionais. Cardenal, por exemplo, descreve assim as 

celebrações que aconteciam naquela comunidade: 

 

A missa começava com cantos e guitarras, e depois que eu dava a absolvição 

a todos, alguém lia o Evangelho. E então era que se comentava. Eu estava 

sem ornamentos, com minha boina na cabeça, sentado com outros ao pé do 

altar. Durante esta parte da missa fumávamos. (...) Eu o fazia para que 

houvesse um ambiente verdadeiramente de conversação, relaxado e 

espontâneo, sem nenhuma solenidade de “missa” nessa parte. (...) Depois da 

missa se conversava no rancho de reunião e se almoçava, talvez com alguns 

traguinhos de rum, e novamente eram os cantos e guitarras. Verdadeiramente 

uma comunhão! (CARDENAL, 2006, p. 198-199) 

 

Nessas reuniões não havia qualquer preocupação com o formalismo tão 

característico das celebrações eucarísticas tradicionais. O foco do encontro era a troca 

de experiências, o diálogo que surgia em torno da narrativa da história de vida de um ser 

humano que viveu dando um exemplo de amor ao próximo e caridade. Na verdade, era 

justamente esse Jesus tão humano que inspirava as celebrações das missas em 

Solentiname. O Deus que “sua na rua, que faz fila para que se lhe pague o jornal, que 

foi visto vendendo loteria, e em postos de gasolina enchendo o tanque de um caminhão, 

e patrulhando estradas com luvas e macacão” (CARDENAL, 2006, p. 256).  

Se experimentarmos, portanto, Jesus como um de nós, alguém que viveu, amou, 

sofreu como nós, é natural que Sua transcendência seja compreendida de forma a 

estabelecer uma relação harmônica, e não hierárquica, com Sua humanidade. Surge daí 

outra interessante peculiaridade em Solentiname: a liberdade religiosa. Preenchendo-nos 

da vida de Cristo, sem que com isso enfatizemos as questões dogmáticas tradicionais, 

não há também que se falar em crença. Não, ao menos, no sentido de “exclusão” do 

“outro”, não crente. O verdadeiro valor que se comungava naquelas missas comunitárias 

é o amor ao próximo. Afinal, esse é o único tema que a Bíblia trata, não de Deus ou de 

culto a Deus. Segundo Cardenal, 

 

muito também se diz na Igreja que antes da mudança da sociedade devemos 

buscar primeiro a mudança no coração do homem. Cristo disse que primeiro 

é o Reino e sua justiça, ou o Reino da justiça, o que é o mesmo. Não disse 

que primeiro busquemos a conversão religiosa e tudo o mais se dará por 
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consequência. Porque está provado que as conversões religiosas não acabam 

com um sistema explorador; ao contrário, a religião pode servir para explorar 

mais. (CARDENAL, 2006, p. 110)  

 

Uma comunidade cuja única regra é não haver regras, cujas missas, dialogadas, 

inspiravam o senso de comunhão e de amor ao próximo e  as quais traziam à tona uma 

nova compreensão da figura de Cristo, percebido como humano e, principalmente, 

como revolucionário. Um período de forte ditadura na Nicarágua. O povo, já cansado de 

tanta opressão, aos poucos se inflama contra seu governo despótico. Solentiname 

tornou-se uma ameaça ao sistema político vigente. Somoza, por fim, enviou tropas sob a 

ordem de destruí-la completamente. A guarda, como lembra Cardenal, “pôs fogo em 

tudo (embora os papéis mais importantes e alguns livros eu havia tirado antes). Só não 

destruíram a Igreja, a qual eles usaram de quartel e estiveram acampados nela 500 

guardas” (CARDENAL, 2004a, p. 43). Seria o fim da comunidade contemplativa de 

Solentiname, mas apenas o início do processo revolucionário nicaraguense. A raiz já 

havia sido plantada. Não há como destruir a ideia. 

Cardenal recebeu a notícia da destruição de Solentiname na Costa Rica, onde 

estava exercendo a função de embaixador plenipotenciário do novo governo que seria 

proclamado na Nicarágua, após uma tentativa de insurreição que acabaria sendo 

frustrada. Descreveu seu sentimento como “uma punhalada das costas” (CARDENAL, 

2004a, p. 32), acreditando que jamais voltaria àquela ilha. Sempre, porém, esteve 

disposto a sacrificar seu “quase paraíso” (CARDENAL, 2004, p. 44)
 
pela revolução. 

Ainda fora de seu país, escreve uma “Carta ao povo da Nicarágua” em que diz: 

 

O Evangelho nos ensina que a palavra de Deus não é só para se ouvir, mas 

também para ser colocada em prática. E os camponeses de Solentiname que 

profundizavam este Evangelho não poderiam deixar de sentirem-se solidários 

com seus irmãos camponeses que em outras partes do país estavam 

padecendo a perseguição e o terror: os estavam encarcerando, torturando, 

assassinando, violavam suas mulheres, queimavam seus ranchos, lhes 

jogavam dos helicópteros. Também tinham que sentir-se solidários com todos 

aqueles que por compaixão ao próximo estavam ofertando suas vidas. E esta 

solidariedade para ser real significa que se tem que comprometer sua 

segurança e sua vida. Em Solentiname se sabia que não íamos gozar sempre 

de paz e tranquilidade se queria colocar em prática a palavra de Deus. Sabia-

se que a hora do sacrifício ia chegar, e esta hora já chegou. (CARDENAL, 

2006, p. 15) 

 

Como afirma Cardenal, de fato, a hora do sacrifício havia chegado. Milhares de 

pessoas por todo o país aderiram à causa sandinista e lutaram pela revolução. Milhares 

delas ofereceram suas vidas pelo sonho de uma Nicarágua mais justa. O mundo ideal 
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que em outros lugares do planeta era chamado de sociedade marxista e que na 

Nicarágua era singelamente percebido pela população cristã como o Reino de Deus. 

Utopia ou não, o fato é que a figura de Jesus, assim como há mais de dois mil anos, 

mais uma vez inspirou a concretização de uma comunhão de amor entre os seres 

humanos: a Revolução pelo Evangelho. 

Talvez seja justamente a insistência das instituições religiosas em enfatizar a 

divindade de Cristo um dos principais motivadores dessa apatia que temos 

experimentado na América Latina nos últimos anos. Uma população majoritariamente 

cristã, o que por si só traz nela um grande potencial de transformar a solidariedade e o 

amor ao próximo anunciado por Jesus em revolução, mas que lê o Evangelho sem 

enxergar a humanidade de Jesus Cristo. Experimentam reiteradamente em suas 

comunidades de sentido a transcendência de seu Deus sem, contudo, compreender o 

exemplo de vida que Ele deu, fazendo da religião um instrumento apenas de conquista 

de satisfação pessoal. Afastam-se, portanto, do projeto pelo qual Jesus viveu e morreu 

para anunciar o Reino de Deus. 

Cardenal, porém, não perdeu as esperanças de que essa situação de apatia 

mudasse. Reiterou, portanto, a originalidade e a contemporaneidade de Evangelio en 

Solentiname: 

 

Muitas vezes tenho dito que estes comentários do Evangelho são uns 

comentários marxistas. É o Evangelho interpretado à luz da revolução. Agora 

que o mundo não vive uma situação revolucionária como naqueles anos, há 

coisas que aqui se diz que não estão na moda. Voltarão a estar quando o 

mundo necessariamente volte outra vez a ser revolucionário. Pessoalmente 

opino igual Saramago, que ao marxismo se lhe dará uma nova oportunidade. 

(CARDENAL, 2006, p. 439) 

 

A partir do ideal de amor ao próximo experimentado em Solentiname, Cardenal 

vai, aos poucos, percebendo a afinidade entre essa experiência cristã vivida em 

Solentiname e o marxismo. Acreditava, mesmo antes de se declarar “convertido” a essa 

causa, que tanto os maxistas quanto os ateus “eram crentes iguais a nós, no sentido que 

Cristo dava à palavra crente, que é crer na Boa Notícia. E a Boa Notícia era a boa 

notícia do Reino de Deus. E o Reino de Deus nos tempos de Cristo tem o sentido que 

agora tem a palavra revolução” (CARDENAL, 2006, p. 444). A mensagem da bíblia, 

nesse sentido, “é completamente marxista” (CARDENAL, 2006, p. 444). Por isso 

mesmo, como veremos com mais cuidado no capítulo 05, Ernesto Cardenal teve como 

principal preocupação durante os quase dez anos que se dedicou ao Ministério da 
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Cultura, a formação de uma cultura hegemônica revolucionária na Nicarágua, que 

pudesse unir cristianismo e marxismo naquele princípio que os converge de forma 

indissociável: o amor. 

3.4  A INTIMIDADE DO AMOR TRANSCENDIDO 

 

Era uma sombria madrugada a daquela “noite escura”, do ano de 1989, na 

Nicarágua. Naquela noite o sonho de um país revolucionário e livre do imperialismo 

norte-americano parecia perder-se mais uma vez. As eleições democráticas convocadas 

pelo atual governo, a FLSN, haviam apontado como vencedora Violeta Chamorro, a 

candidata de tendência conservadora, que novamente colocaria a Nicarágua sob o julgo 

da exploração internacional. O poeta sentia-se, assim, totalmente envolvido por aquela 

absorvente “noite escura” já descrita por São João da Cruz. Para ele, a mais escura de 

toda a sua vida. Não podia compreender porque havia sido aquela a vontade de Deus 

(CARDENAL, 2004a, p. 465). 

Há muito Cardenal deixara de escrever poesias em virtude de suas ocupações 

como ministro da cultura do governo revolucionário. Talvez esse agora fosse o 

momento de voltar à sua atividade literária, de fazer ecoar pela América Latina um dos 

cantos poéticos mais estremecedores que o continente já vira. Totalmente imerso 

naquela “noite escura da alma”
30

, descrita por São João da Cruz e que Luce Lopez-

Baralt define como sendo a “crise purificadora de crescimento espiritual” (LOPEZ-

BARALT, 1996, p. 42), o poeta presenteia o mundo com uma das obras místicas mais 

profundas e corajosas da literatura hispânica atual: 

 

Em seu Cântico, Cardenal leva o pensamento evolucionista de Teillard 

Chardin a suas últimas consequências. O amor para o qual todo o cosmos 

evoluía de maneira instintiva em Vida no Amor desemboca agora no amor 

transcendido ao próximo, que o poeta interpreta como o socialismo que acaba 

de triunfar na Nicarágua com a Revolução Sandinista. Ironicamente, para as 

datas em que Cântico sai à luz, vieram abaixo o governo sandinista e o 

marxismo praticamente a nível mundial.  (LOPEZ-BARALT, 1996, p. 39) 

 

Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996) apresenta-se, assim, como reflexo de 

mais uma experiência na trajetória mística experimentada por seu autor. Nele, 

                                                           
30

 LuceLopez-Baral faz referência aos dizeres de São João da Cruz, que compreende este momento de dor 

e crescimento espiritual como “a noite escura da alma”  (LOPEZ-BARALT, 1996, p. 42). 
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misturam-se elementos de todas as suas obras literárias, de todas as muitas faces do 

amor irradiadas por ele. Agora, o poeta apresenta em toda a sua magnitude a Totalidade 

do universo que, partindo de um ponto comum, explode e se materializa de todas as 

formas pelo mundo. 

Ao contrário, porém, das obras anteriores, que abordam sua intuição do universo 

especialmente sob uma perspectiva espiritualista da realidade mística, em Cântico 

Cósmico (CARDENAL, 1996), Cardenal parece querer palpar e explicar, de forma 

espetacularmente tangível, tudo aquilo que antes cantava idealmente. Quando, por 

exemplo, afirma em Vida en el Amor (CARDENAL, 1993a) que “as coisas estão 

relacionadas umas com as outras e umas estão compreendidas em outras, de modo que o 

universo é uma única e vasta coisa” (CARDENAL, 199a, p. 22) apresenta de forma 

brilhantemente clara a tese que defende mais tarde, numa linguagem místico-física, em 

Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996): 

 

A grande explosão. No principio nada existia 

             nem espaço 

                    nem tempo. 

                           O universo inteiro concentrado 

no espaço do núcleo de um átomo, 

e antes ainda menos, muito menos que um próton, 

e muito menos ainda, um infinitamente denso ponto matemático. 

                         E foi o Big-Bang. 

 

O Universo Submetido a relações de incerteza. (CARDENAL, 1996, 

p. 9)  

 

Procurando versar mais que a magnitude da espiritualidade da realidade humana, 

em Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996), Cardenal ocupa-se especialmente da origem 

de nossa existência, articulando esplendidamente todas as faces do amor que a 

compõem. Nessa obra, o poeta manifesta toda a maturidade de um místico experiente 

que já não compreende Deus de forma limitada, mas, ao contrário, percebe que “o 

universo nos revela um Deus maior. Só agora sabemos que Deus é mais do que 

imaginávamos porque seguramente existem outros seres inteligentes lá em cima, entre 

as milhões e milhões de galáxias” (CARDENAL, 2002). Por isso mesmo, seu canto não 

pode mais prender-se à humanidade, mas deve libertar-se e tocar todas as áreas do 

conhecimento. Segundo Coronel Urtecho, esse livro é como 

 

um grande poema que se ocupa extensamente do universo, do ponto de vista 

da ciência moderna, e das coisas humanas que são interesses desse tempo. 
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(...) Mais que uma explicação, é uma representação do Universo, como nas 

fotos dos astrônomos, mas em termos poéticos, como através da poesia. 

(URTECHO apud ARGUERO, 2006) 

 

Para Luce Lopez-Baralt, portanto, nessa “épica astrofísica”, Cardenal pretende 

“proclamar que o universo tem sentido” (LOPEZ-BARALRT, 1996, p. 37). Compara, 

assim, o poeta a Dante que, em seu tempo, ao escrever A Divina Comédia, elaborou um 

compêndio dos saberes da humanidade: 

 

E em efeito, nesse compêndio de sabedoria que oscila ente o científico e o 

histórico, o artístico e o amoroso, o macrocosmo e o microcosmo, Cardenal 

canta aos espaços interestelares, aos átomos infinitesimais, às galáxias 

nascidas do big bang (...), às camponesas de Cuá, ao triunfo sandinista e aos 

quadros de Klee. (LOPEZ-BARALT, 1996, p. 37) 

 

Sendo assim, Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996) representa na literatura 

mística de Ernesto Cardenal a obra que mais perfeitamente simboliza, em toda a sua 

complexidade, a explosão de emoções de um poeta que jamais deixará para trás 

quaisquer de suas várias experiências amorosas. Porém, o tom que utiliza em seu 

cântico “acusa mais o poeta conflitivo, do que o otimista que caracterizava Vida en el 

Amor” (LOPEZ-BARALT, 1993a, p. 38). É de se compreender que Cardenal, nesse 

momento, não gozasse dos pensamentos mais positivos em relação ao mundo, já que 

experimentava um momento de profundo tormento com a queda do governo sandinista. 

Aliás, a dor pelas injustiças da humanidade é um dos principais temas que tocam 

Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996), 

 

(...) não é arriscado pensar que, da mesma maneira que na Divina Comédia 

hoje nos importa mais o amor impossível de Dante por Beatriz e a poética à 

luz inconcebível que constitui o sentido último ao universo, que as 

esquecidas dissidências entre guelfos e gibelinos, assim em Cântico 

haveremos de recordar mais a abismal compaixão humana do poeta; suas 

admissões estremecidas de amor inalcançável e o canto coletivo ao Deus 

abscondius com que Cardenal, assim como Dante, encerra seu poema. Não 

precisamos dizer que seu inferno (...) está constituído pelas atrocidades que o 

homem comete contra o homem, sobretudo em nossa América amarga. 

(LOPEZ-BARALT, 1996, p. 40) 

 

Ao mesmo tempo, embora apresente de fato uma visão pessimista da realidade 

humana, Cardenal não abandona, durante toda a sua vida, a esperança de que o homem 

encontre o seu caminho. Mesmo em Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996), obra em 

que deixa refletir a limpidez de todas as suas angústias, faz questão de lembrar que 

todos os animais da natureza encontram seu caminho em comunidade. Cardenal parece, 
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com esses versos, não apenas lamentar a progressiva queda do socialismo na história 

das civilizações humanas, mas também captar um raio de esperança na longa jornada da 

humanidade. Afinal, somos todos seres imersos nessa imensa Totalidade Cósmica 

cantada por ele: 

 
     Um obstáculo posto num caminho de formiga 

     pode momentaneamente confundir as formigas 

     mas elas saberão depois como encontrar o caminho. 

     Sucede que é em sociedade que nos fizemos homens. 

     O mistério de que os animais que nunca se viram no espelho, 

                        por exemplo os peixes, 

     e não sabem como são, 

                               as rãs, as iguanas, 

     reconhecem os de sua espécie 

     juntam-se sem espelho aos seus iguais 

                            (o socialismo, o comunismo).  

(CARDENAL, 1996, p. 162) 

 

 Da mesma forma que carrega consigo traços daquele mesmo poeta 

revolucionário, dedicado à “transcendência do amor ao próximo”, não poderá em 

Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996), também, esquecer suas belíssimas “muchachas 

en flor”. Aquela mesma admiração pela beleza de Myrian, versada em Epigramas 

(CARDENAL, 2001a), ressurge no imaginário do compositor dessa riquíssima obra. 

Agora, no entanto, ela se vê plenamente entrelaçada à exposição de uma nova 

perspectiva do universo. Myrian já não mais existe em sua singela individualidade, mas 

sim como parte da totalidade do complexo cósmico versado pelo poeta: 

 

Ayer te vi en la calle, Myrian, y 

Te vi tan bella, Myrian, que 

(¡cómo te explico qué bella te vi!) 

ni tú, Myrian, te puedes ver tan bella ni 

imaginar que puedas ser tan bella para mí. 

Y tan bella te vi que me parece que 

ninguna mujer es más bella que tú 

ni ningún enamorado ve ninguna mujer 

tan bella, Myrian, como yo te veo a ti (…)  

(CARDENAL, 2001a, p. 32) 

 

A segunda lei é o sol que se apagará. 

E que se apagaria Myrian mais bela do que o sol. 

Não é figura de Góngora ou Quevedo, 

era uma Myrian minha, 

seus olhos negros procediam do sol 

                                (cujas manchas negras são tão brilhantes, dizem) 

                                porém na escala de evolução, 

                               mais bela e mais complexa do que o sol.(...)  

(CARDENAL, 1996, p. 54) 
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Cardenal assumirá, nessa obra, assim, “todas as consequências de seu discurso 

místico” (LOPEZ-BARALT, 1996, p. 40). Por isso mesmo, Cântico Cósmico 

(CARDENAL, 1996) adquire uma tonalidade irremediável de erotismo. O poeta não 

apenas regressa ao canto da beleza feminina, mas, corajosamente, torna-se o “primeiro 

sacerdote místico a fazer-se porta-voz dos tormentos imemoráveis do celibato cristão” 

(LOPEZ-BARALT, 1996, p. 40): 

 

“Estamos crucificados no sexo”, disse Lawrence (D.H.) 

não sei em que contesto. Eu tenho o meu. 

Santo Agostinho passou noites chorando 

porque não voltaria mais a gozar. 

Jerônimo ancião: as bailarinas romanas 

que viu na sua juventude. Pelo que 

se pôs a traduzir como um louco os livros da Bíblia. 

O de Ruth numa noite só. (CARDENAL, 1996, p. 107) 

 

No entanto, não é apenas o discurso erótico o que faz de Cântico Cósmico 

(CARDENAL, 1996) uma referência para a literatura mística mundial. Essa é também 

uma obra magnificamente ousada no que tange à polêmica do diálogo entre as religiões. 

Contemplando a essência dos ensinamentos de seu mestre Thomas Merton, na Trapa, 

Cardenal apresenta nesses versos uma obra-prima do respeito e admiração ao “outro”, 

reunindo em seus escritos diversas experiências religiosas. Místicos de tradição cristã 

como Mestre Eckhart, de tradição oriental como Confúcio e Ibn al-Fārid, ou ainda de 

espiritualidade indígena, assim como Popol Vuh, compõem conjuntamente a dança 

poética que dá expressão corporal a esse maravilhoso cântico de amor. 

Cardenal estabelece uma inovadora aliança espiritual com eles, abrindo sua 

própria escrita contemplativa a uma compaixão e respeito absolutos para com as mais 

diversas espiritualidades. Assim, segue sendo discípulo de Merton - outro americano, 

por certo – que refundiu não somente Chuang Tsú, mas também Ibn „Abbād de Ronda e 

que morreu estudando, com curiosidade espiritual exemplar, os métodos contemplativos 

dos monges orientais, aos que tão afim se sentia (LOPEZ-BARALT, 1996, p. 39). 

É especialmente, porém, nas últimas cantigas de seu cântico que Cardenal 

revela, com uma força poética ainda mais avassaladora, a união transformante entre 

amante e Amado. Nestes versos estão presentes não apenas a narrativa do êxtase da 

profunda experiência de ser invadido pelo Amor, mas também a inegável melancolia de 

uma alma insaciada em face da impossibilidade imediata da presença sensível de Deus: 
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            Estou sozinho em teu universo. 

        Peixes derramam seu sêmen no mar: 

        os que em tua criação estamos sós. 

O propósito do meu cântico é dar consolo. 

Para mim próprio também este consolo. 

                      Talvez mais. (CARDENAL, 1996, p. 338) 

 

A tentativa já realizada de aproximarmo-nos quão fosse possível da experiência 

mística de Ernesto Cardenal, concretizada especialmente a partir da análise de sua vida 

e do estudo de Vida en el amor (CARDENAL, 1993a), revela-se, nesse momento, uma 

tarefa menos árdua.  Desprovido de qualquer pudor, o poeta nos conduz, através da 

poesia de seu cântico 42, à persuasão de sua vivência experiencial com Deus: 

 

Eu tive uma coisa com ele e não é um conceito. 

Seu rosto em meu rosto 

e já cada um não dois 

porém um rosto só. 

Quando exclamei aquela fez 

                tu és Deus. (CARDENAL, 1996, p. 385)  

 

Cardenal, nesses versos, revela da forma mais límpida quanto lhe é permitido, o 

momento do êxtase de sua união transformante com o Amado, por isso mesmo assume 

um tom de forte eroticidade para descrever sua relação com Deus. A metáfora do amor 

humano é o recurso linguístico mais apropriado para que o poeta permita a seus leitores 

uma pequena aproximação de sua experiência mística. E a intimidade com que canta 

essa união revela a face de um homem maduro e consciente de seu papel nessta 

Totalidade: 

 

Se sente 

         e não se sente 

se sente 

         mas é como se não se sente 

ou em verdade é o que não se sente. 

Algo dentro de mim, não em meu corpo, mas dentro 

e abraçado, abraça e é abraçado, 

unidos havendo de algum modo dois em um, dois um, 

doçura com doçura, numa só doçura, gozo do outro gozo, os dois gozos um 

sem que nada se sinta sensivelmente conste: 

é como que abracei a noite 

                          negra e vazia 

                                  e estou vazio de tudo 

e nada quero 

é como se me houvesse penetrado 

                                                      o Nada.  

(CARDENAL, 1996, p. 386) 
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Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996) só pode ser compreendido, portanto, se 

cuidadosamente percebido sob todas as facetas que o compõe. Mais do que os versos, é 

preciso que se leia atentamente as entrelinhas de cada momento da vida de seu autor. 

Todas as manifestações de amor experimentadas por Ernesto Cardenal se unem nessa 

obra sob um novo e ousado objetivo: tentar inseri-las na compreensão desse imenso 

universo que nos rodeia. Esse é o cântico de um homem angustiado, que experimenta 

em sua maturidade um momento de profunda crise e, assim, um homem que anseia pelo 

conforto de algumas respostas. No fim, é o mais representativo grito de lamento dessa 

alma inquieta que, ainda jovem, cantava a dor da separação com o Amado: 

 

Somos como duas pombinhas de San Nicolás 

que quando uma corre 

a outra vai atrás 

e quando esta é que foge 

aquela a segue 

mas uma nunca se afasta da outra 

sempre estão em parelha. 

Quando Tu de mim te vais 

eu sigo atrás de ti 

e quando sou eu quem me vou 

 tu vais atrás. 

Somos estas duas pombinhas de San Nicolas. (CARDENAL, 1996, p. 391)  

 

Ao compor, porém, graciosamente versos de Telescopio en la noche oscura 

(CARDENAL, 1993b), já anos após sua experiência religiosa, Ernesto Cardenal dá 

continuidade ao seu canto de intimidade com Deus, ao recordar vivamente àquele 2 de 

junho de 1956. É a primeira vez que nos permite ascender “à data sagrada em que (...) 

recebe a Graça Última” (LOPEZ-BARALT, prólogo, (CARDENAL, 1993b, p. 23). O 

momento exato de sua rendição incondicional: 

 

Cuando aquel mediodía de 2 de junio, un sábado, 

Somoza García pasó como un rayo por la Avenida 

                                                                          Roosevelt 

sonando todas las bocinas para espantar el tráfico, 

en ese mismo instante, igual que su triunfal caravana 

así triunfal tú también entraste de pronto dentro de mí 

y mi almita indefensa queriendo tapar sus verguenzas. (CARDENAL, 1993, 

p. 67) 

 

Mas quem é, no entanto, o verdadeiro cantor dessa “melodia divina”, “pequena 

em extensão, mas extraordinária para as ideias da literatura contemplativa do século 

XX” (LOPEZ-BARALT, prólogo, CARDENAL, 1993, p. 25)? Será o poeta de 

Epigramas (CARDENAL, 2001a) que, articulando amor humano, política e sarcasmo, 
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homenageia suas tantas mulheres? Ou ainda aquele jovem monge contemplativo que, 

influenciado por Merton, registra sua compreensão do cosmos em Vida en el amor 

(CARDENAL, 1993a)? Será o autor político que publica Evangelio en Solentiname 

(CARDENAL, 2006)? Ou ainda o homem maduro e experiente que compõe Cântico 

Cósmico (CARDENAL, 1996)? 

Antes de tudo, resta saber que Telescopio en la noche oscura (CARDENAL, 

1993b) não nasce inicialmente como um poema independente, mas é criado para 

compor mais uma das formidáveis cantigas de Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996). 

Esses versos, porém, acabaram por ultrapassar seu propósito inicial e surgem com “a 

força poética extraordinária de um corpo poético independente” (LOPEZ-BARALT, 

prólogo, CARDENAL, 1993b, p. 18). É, portanto, na “crise purificadora de crescimento 

espiritual” (LOPEZ-BARALT, prólogo, CARDENAL, 1993b, p. 18) experimentada 

pelo eu-poético de Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996) que encontraremos a face do 

poeta que, em estado de oração, canta a Deus a angústia de já haver deixado para trás 

todas as consolações espirituais e terrenas. Telescopio en la noche oscura 

(CARDENAL, 1993b) se apresenta, assim, como um grito. Um grito que ecoa no 

silêncio da oração, na intimidade das “coisas que os que se amam se dizem na cama” 

(LOPEZ-BARALT, prólogo, CARDENAL, 1993b, p. 31): 

 

 La dulzura de ciertas palabras como 

“nosotros dos”. 

               Deambulo solitario entre los besos. 

                    De mi soledades vengo 

                    No vuelva a mis soledades. 

Sentí que la eternidad 

será estar juntos los dos. 

Dios me quiere como si yo fuera Dios. 

Alguna vez yo seré experto en amores 

en tu cama, entre las sábanas. 

      Sexo de Dios. (CARDENAL, 1993b, p. 48) 

 

Trata-se, dessa forma, de um poema no qual Cardenal anuncia a Deus a 

insatisfação de Sua presença não sensível. Para isso, “cede à tentação de uma vez mais 

cantar a união transformante em termos nupciais, ainda que saiba que a vivência 

transcende a linguagem humana (...)” (LOPEZ-BARALT, prólogo, CARDENAL, 

1993b, p. 22). Aliás, em sua compreensão, é o amor humano quem toma a linguagem do 

amor místico e não o contrário: “E o que criou esta flor branca com seu perfume de 

Paris que eu vejo no caminho do lago quando vou me banhar não é um Deus erótico?” 

(CARDENAL, 2002, p. 171). Uma vez que cada detalhe da criação reflete a face de 
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Deus, Seu erotismo está presente em todas as coisas, em cada rosto de mulher ou 

sutileza da natureza. Resta, no entanto, a angústia da insaciabilidade desse Amor que 

não se faz sensível: 

 

Para mí la gloria es 

tener a Dios en mi cama o en la hamaca. 

                      Gocémonos. 

        Los Alcaravanes van volando. 

Gocémonos, amado. 

 

Estás más cerca de mí que yo mis 

Pero esto parece tan lejos. 

              Imagino que te tendrás mucha lástima. 

 Cómo aquel día cuando dirás Ernesto. 

 

Celos ya no tengás. 

No me engañarán más 

                                                   espejos de la belleza física. 

(CARDENAL, 1993b, p. 55) 

 

O poeta de Telescopio en la noche oscura (CARDENAL, 1993b), assim como o 

rapaz que escreve à suas belas “muchachas” na juventude, é um homem apaixonado. 

Embora em sua maturidade declare não mais se entregar aos “espelhos da beleza física” 

(CARDENAL, 1993a, p. 55), esses estarão presentes em toda sua poesia. No caso 

específico dessa obra, estão apenas disfarçados pelo anúncio da dor do poeta pela 

ausência do amor sensível. Cardenal ainda ama as “belezas efêmeras”, em especial 

naquilo que elas trazem de mais concreto, que é a sua sensibilidade. E por isso mesmo 

grita a Deus, no silêncio da oração, um pedido para que o Amado novamente traga 

saciedade a sua alma: “Gozemo-nos!” (CARDENAL, 1993b, p. 55). A raiz de todo o 

erotismo presente em Telescópio na noite escura (CARDENAL, 1993b), portanto, está 

na difícil renúncia do poeta ao amor humano. Assim, os versos que “circularão talvez 

toda a Hispanoamérica” (CARDENAL, 2001a, p. 09) cantados à Cláudia agora têm 

como destinatário Seu criador, o maior de todos os Amores. Um Amor, porém, do qual 

“um cruel vidro invisível nos separa” (CARDENAL, 1993a, p. 30) e, por isso mesmo, 

leva o poeta novamente a clamar angustiado “Tu poderias inspirar melhor poesia!”:  

 

     Te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su dueña. 

     Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. 

     Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, 

     un día se divulgará tal vez por toda Hispanoamérica… 

     Y si el amor que los dictó, tú también lo deprecias, 

     otras soñarán con este amor que no fue para ellas. 

     Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, 

     (escritos para conquistarte a ti) despiertan 
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     en otras parejas enamoradas que los lean 

     los besos que en ti no despertó el poeta. 

(CARDENAL, 2001a, p. 09) 

 

     Tú que estas orgullosa de mis versos 

     pero no porque yo los escribí 

     sino porque los inspiraste tú 

     y a pesar de que fueran contra ti: 

 

             Tú pudiste inspirar mejor poesía. 

            Tú pudiste inspirar mejor poesía. 

(CARDENAL, 2001a, p. 18) 

 

 

     Tú podrías inspirar mejor poesía si quisieras 

     en versos que circularán tal vez toda 

                                               Hispanoamérica. 

     y despertarán tal vez en otros que los lean 

    un amor mayor que el pudo tener por ti el poeta. 

(CARDENAL, 1993b, p. 49) 

 

Para Luz Marina Acosta, aquele mesmo poeta de Vida en el Amor 

(CARDENAL, 1993a) é o que está presente agora em Telescopio en la noche oscura 

(CARDENAL, 1993b). Não há dúvidas de que o livro de prosa do poeta influenciou 

toda a sua literatura, em especial os poemas posteriores à sua experiência religiosa. 

Nessa obra, a compreensão do poeta sobre a vida e o cosmos irradiará suas luzes, que 

tocarão de forma especial os versos de sua maturidade. É o jovem poeta noviço de 

Merton, portanto, quem cantará nessa poesia sua concepção de oração e vida 

contemplativa, adotando uma linguagem de peculiar intimidade com o Amado. Para seu 

mestre, a oração não deveria ser uma “concentração mental” (CARDENAL, 2005, p. 

123), mas deveria pertencer, também, ao inconsciente, se manifestar de forma 

espontânea. Essa espontaneidade é uma especial característica de Telescopio en la 

noche oscura (CARDENAL, 1993b), se o compreendermos como uma oração poética a 

Deus. Esse “grito no silêncio”, portanto, só poderia mesmo ecoar em extrema liberdade: 

 

     Si oyeran lo que te digo a veces 

     se escandalizarían. Qué blasfemias. 

     Pero vos entendéis mis razones. 

                   Y además bromeo. 

     Y son cosas que los que se aman se dicen en la cama. (CARDENAL, 

1993b, p. 31) 

 

Embora toque de forma especial todos os seus demais escritos, não é possível 

encontrar em Telescopio en la noche oscura (CARDENAL, 1993b) indícios claros do 

escritor que escreveu Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006). O poeta que 
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compôs aquele livro parece nessa obra preocupar-se mais com o canto de sua própria 

relação com Deus do que com o universo e as demais coisas que o compõem, inclusive 

a política. Ao contrário de Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996), que pode ser lido 

como o livro no qual Cardenal explicita de forma peculiarmente magistral a esplêndida 

articulação de todas as manifestações de amor intrínsecas à sua alma, nesse o autor 

preocupa-se em especial em cantar ao Amado a angústia de suas renúncias terrenas e a 

ânsia pelo amor sensível. Talvez por isso mesmo Telescopio en la noche oscura 

(CARDENAL, 1993b) tenha surgido particularmente como uma canção independente à 

Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996). Nele, o poeta parece concentrar-se mais 

especialmente no diálogo com o Amado, e menos com o diálogo com a humanidade, tão 

característico de suas demais obras. 

Nesse livro, portanto, Cardenal anuncia que “ainda desde a escuridão noturna é 

possível ao místico acercar-se da luz ultra-terrenal das estrelas graças à lente 

privilegiada de um simbólico telescópio” (LOPEZ-BARALT, prólogo, CARDENAL, 

1993b, p. 19). Ele representa, assim, um novo momento de crescimento do poeta em sua 

caminhada pessoal pela via mística. Luz Marina Acosta, comentando sobre a presença 

da “noite” na poesia de Cardenal, afirma que 

 

(...) a noite não é um mero acidente, como não o são tão pouco as coisas, os 

trens, os aviões, eles são ideias da mente de Deus, e o latido dos cachorros é a 

voz de Deus, o chamado de Deus. Mas a noite é, sobretudo “a noite escura da 

alma”. A primeira noite, a que São João da Cruz chama de “purgação”, a que 

pertence “aos principiantes ao tempo em que Deus os começa a colocar em 

estado de contemplação”. É também a segunda noite, ou purificação, que 

pertence aos já aproveitados, ao tempo que Deus os quer já (começar já) a 

colocar em estado de união com Deus. (BRTARELLI, 1984, p. 96)  

 

No momento em que lemos Telescopio en la noche oscura (CARDENAL, 

1993b), nos entregamos à intimidade de um poeta místico que experimenta um estado 

de grande evolução em sua jornada. Já havia sido o jovem obcecado pelo amor humano, 

o dedicado monge trapense aprendiz de Thomas Merton, o sacerdote reformador de 

Solentiname e o importante ministro da cultura do governo sandinista. Era a hora de 

voltar toda a sua atenção para a fonte da qual emanam todas as faces do amor expressas 

em sua vida. Era hora de deixar registrado em versos o lamento de sua alma já 

experimentada, ansiosa por saciar seu ardente Amor. 

Ernesto Cardenal não teme, porque sabe bem daquela fonte que emana da noite. 

A noite escura que atravessa seu telescópio simbólico resultou, no final das contas, mais 
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clara que a luz do meio dia. Precisamente essa luz interior foi a que motivou a fundação 

de Solentiname, a renúncia às mulheres, o indignado oráculo sobre Manágua e a 

intenção de reforma não já de uma ordem religiosa, mas de um país socialmente 

atormentado.  
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CAPÍTULO 04- A VÉSPERA DA REVOLUÇÃO: UMA UTOPIA, UM 

POEMA, UMA COMUNIDADE DE AMOR 

 

A palavra grega usada pela Bíblia para se referir à “criação” é “poema”. Para 

Cardenal, “o poema de Deus é a realidade” (CARDENAL, 2006, p. 19). É essa 

perspectiva, portanto, que conduz toda a sua atuação enquanto religioso, poeta, e ativista 

político na Nicarágua da década de 60. Assim, para compreender sua participação ativa 

enquanto idealizador e executor do projeto de construção de uma hegemonia cristã e 

revolucionária naquele país é preciso antes ter em mente que, em sua concepção, agora 

já amadurecida pelo contato com Coronel Urtecho, Sandino e Merthon, é Deus quem o 

conduz e inspira à luta contra a ditadura Somoza e o imperialismo norte-americano. 

Afinal, é Ele quem o guiou até aquele momento einspirou também as missas e os 

comentários ao evangelho que foram produzidos na Comunidade de Nossa Senhora de 

Solentiname. 

Desse modo, a “boa nova” anunciada por Jesus não se limita de forma alguma a 

normas e padrões morais de comportamento que conduzem o espírito humano ao Reino 

dos Céus, após a morte, mas ao contrário. O “poema de Deus”, a criação, é percebido 

como a vida humana em todas as suas dimensões e peculiaridades. A Bíblia denuncia a 

injustiça e, por isso mesmo, deve ser interpretada de forma a promover a verdadeira 

libertação dos pobres para a construção do Reino de Deus na terra. Ela, vista dessa 

forma, se torna um dos mais importantes instrumentos de subversão contra as situações 

de injustiça que permeiam a história da humanidade. Por isso mesmo, a interpretação 

que os camponeses de Solentiname fazem de cada um dos evangelhos, sob a orientação 

de Ernesto Cardenal, revelam, de forma muito clara, sua participação na formação da 

hegemonia revolucionária que se consolidou naquela comunidade nos anos anteriores à 

Revolução Sandinista. Tão clara, que nos próprios dizeres do comandante sandinista 

Marcos, esse local se tornou extremamente importante para a revolução, porque tinha 

uma “importância social, política e militar, tática e estratégica” (CARDENAL, 2006, p. 

13). Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006), dessa forma, apresenta-se como 

uma obra repleta de significado quando da tentativa de compreender a participação do 

poeta na formação política e cultural daquela população. Afinal, como já bem lembrava 

Raymond Williams,  

 

a parte mais interessante e difícil da análise cultural, nas sociedades 

complexas, é que busca apreender o hegemônico em seus processos ativo e 
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formativo, mas também transformacional. As obras de arte, pelo seu caráter 

substancial e geral, são com frequência de especial importância como fontes 

dessa evidência complexa. (WILLIAMS, 1979, p. 116) 

 

Em primeiro lugar, como veremos, as discussões das passagens bíblicas 

contribuíram para dar corpo a uma nova concepção de marxismo, incorporadas pelo 

imaginário dos jovens camponeses nicaraguenses daquela região. Em segundo, foram 

importantes para desconstruir o ideal pacifista cristão que, desde os tempos da 

colonização da América Latina, nos é muitas vezes imputado como o instrumento que 

leva à apatia e à resignação. Por fim, e não menos importante, a reorganização social 

promovida através da agricultura, da higiene básica e da arte, sem dúvida alguma, 

também foram importantes elementos utilizados por Ernesto Cardenal para a construção 

da hegemonia cristã revolucionária, experimentada pelas comunidades de sentido dos 

jovens de Solentiname. 

 

4.1  EVANGELHO E REVOLUÇÃO : ERNESTO CARDENAL E A 

CONSTRUÇÃO DA CULTURA CRISTÃ E REVOLUCIONÁRIA NA 

COMUNIDAE DE NOSSA SENHORA DE SOLENTINAME 

 

Certamente, seria imprudente afirmar que, em 1966, quando nasceu a 

comunidade monástica de Nossa Senhora de Solentiname, Ernesto Cardenal já tinha 

uma ideia clara de seu papel enquanto formador de uma cultura cristã e revolucionária 

na Nicarágua, ou mesmo naquele arquipélago. Apesar de já estar impregnado pela 

essência dos ensinamentos de Thomas Merton, para quem a vida religiosa não deveria 

estar dissociada da política, o processo de radicalização que experimentou ao longo dos 

anos se deu a partir do convívio com a realidade dos camponeses daquelas ilhas, bem 

como do contexto de extrema opressão pelo qual atravessava seu país: 

 

(...) a preocupação social e política havia sido uma inclinação natural minha, 

uma espécie de vocação. E o contato com a pobreza dos camponeses de 

Solentiname, e a realidade nacional cada vez pior também contribuíram para 

que eu e nossa pequena comunidade nos fôssemos politizando e 

radicalizando. Íamos, portanto, ficando muito mais de esquerda. 

(CARDENAL, 2002, p. 206) 

 

A análise de Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006), enquanto obra que 

reflete um dos elementos mais importantes da consciência coletiva (GOLDMANN, 
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1976, p. 209) nicaraguense, nas décadas de 60 e 70, portanto, deve partir de uma 

perspectiva constitutiva, na qual são expressas as visões de mundo informadas pela 

experiência histórica, mas que também é delas construtora. Assim, o diálogo sobre o 

evangelho lido nas missas daquela comunidade revela de forma clara a construção 

dialética do ideal revolucionário entre aquela população que, incluindo o próprio 

Ernesto Cardenal, vai se radicalizando a partir de sua interpretação da Bíblia:  

 

(...) a revolução não teria chegado a ser um fenômeno massivo, em um povo 

tão religioso, se tivesse sido percebida como incompatível com o cristianismo 

ou tão somente alheia a ele. Daí a importância central que, na frente 

ideológica, corresponde à interpretação da fé. A leitura revolucionária do 

Evangelho chegou a ser para muitos cristãos a primeira motivação para seu 

compromisso revolucionário. (GIRARD, 1986, p. 164) 

 

A leitura revolucionária da “boa nova” anunciada por Jesus, no entanto, só foi 

possível em razão do contexto religioso experimentado pela América Latina a partir da 

década de 60, com a Teologia da Libertação. Nesse sentido, houve a compreensão de 

que o reino de Deus deveria ser construído na terra e que Sua palavra não era para ser 

ouvida, mas colocada em prática. Não podemos esquecer que Ernesto Cardenal é fruto 

desse contexto, cujo ideal religioso já havia sido amadurecido pelo contato com Merton. 

Foi de seus ensinamentos, portanto, que extraiu o método que aplicou nas leituras do 

evangelho em Solentiname: 

 

As falas de Merton a seus noviços eram repletas de muitas perguntas (...). 

Assim fazia que a verdade fosse algo que sai dentro de nós, não só uma coisa 

que se ouve de fora. E por mais que fosse tola a resposta, Merton fazia que 

víssemos nela algo positivo. E por mais equivocada que fosse ele fazia ver 

nela algum elemento de verdade, mas depois o enfocava de outro modo 

fazendo que se visse a completa verdade. (CARDENAL, 2005, p. 234) 

 

Para Jorge Pixley e Jandir Santin, a leitura do evangelho nas missas daquela 

comunidade foi uma “experiência de „descobrimento‟ porque antes a Bíblia se 

apresentava na experiência religiosa do povo como um livro distante” (PIXLEY; 

SANTIN in GIRARD, 1989, p. 207). Agora,  

 

em uma ilha do arquipélago de Solentiname no grande lago da Nicarágua, 

Cardenal entregou à comunidade cristã não apenas o texto da Bíblia, mas 

também a possibilidade e as condições para que ela se tornasse intérprete da 

palavra de Deus. (...) Aqui se pode detectar com facilidade a concorrência de 

outros elementos sócio-político-religiosos que vão mais além da influência da 

renovação bíblica impulsionada pelo Vaticano II. Há consciência da 

Revolução Cubana, no poder desde 1959, e isto amplia os horizontes e 
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orienta a imaginação cristã da comunidade. (PIXLEY; SANTIN in GIRARD, 

1989, p. 214) 

 

 

A presença de Ernesto Cardenal, em Solentiname, portanto, assim como o modo 

como conduziu a leitura do evangelho nas missas, contribuiu sem dúvida, mesmo que 

incialmente de forma inconsciente, para a formação cultural revolucionária dos 

camponeses que teriam uma atuação significativa na guerrilha armada que pôs fim à 

ditadura Somoza. A dessacralização dos personagens bíblicos, a comparação da 

realidade de Jesus com a história da Nicarágua, passou a despertar uma participação 

ativa daquela comunidade na interpretação daquela que, para eles, era a palavra de 

Deus. É interessante perceber que os comentários do evangelho dos camponeses de 

Solentiname estão impregnados por vários dos elementos que foram captados por 

Cardenal em sua vida e em suas obras. Essa é a maior prova de sua influência direta na 

formação da hegemonia cristã e revolucionária que conduziu a juventude daquela 

comunidade ao ingresso na Frente Sandinista de Libertação Nacional e à consequente 

guerrilha, na Nicarágua. Dessa forma, assim como Humberto Ortega afirma ter sido 

feito por Sandino, Cardenal conseguiu elevar a moral revolucionária de seu povo 

(ORTEGA, 1980, p. 52), tendo contribuído de forma decisiva na luta ideológica contra 

a cultura reacionária e entreguista propagada pelos Estados Unidos da América na 

Nicarágua: 

 

A política que ensinavam os ianques era de que (...) os “comunistas não 

acreditavam em Deus”. E que se “estávamos de acordo com esses 

guerrilheiros, íamos para o inferno”(Fala de Che). Mas quando Ernesto 

colocou a política no evangelho, nos fomos dando conta de que não, de que 

esse era um verdadeiro homem, que Che Guevara era melhor que um 

sacerdote, melhor que um bispo, melhor que o papa. (MANUEL, camponês 

de Solentiname, in RANDALL, 1985, p. 54) 

 

A comunidade de Nossa Senhora de Solentiname, assim, foi constituída com as 

bases fincadas no compromisso de libertação do povo. Dessa forma, é possível verificar 

uma relação direta do processo educacional pelo qual passavam os camponeses a partir 

da chegada de Cardenal, com seu envolvimento na luta revolucionária. Foi como 

consequência dessa nova percepção da Bíblia e da vida que muitos dos rapazes e moças 

que viviam ali formaram a consciência política e cristã que os levaria ao ingresso na 

Frente Sandinista de Libertação Nacional. Como bem afirma um deles, Laureano, a 

partir da construção da comunidade monástica “nós começamos a promover a juventude 

de Solentiname e, como jovens, a querer organizar a todos da região” (ALEJANDRO, 
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camponês de Solentiname, in RNDALL, 1985, p. 57). Isso, influenciados por Ernesto 

Cardenal que: 

 

(...) celebrava a missa e depois lia o evangelho. A cada um era dado um livro 

do evangelho, que se chama Deus chega ao homem que é um evangelho 

muito claro. Lia-se e depois se comentava ponto por ponto, versículo por 

versículo. E cada um dava a sua opinião. Chegávamos a uma conclusão de 

que o sistema atual era mal, e que tínhamos que mudá-lo. (MANUEL, 

camponês de Solentiname, in RNDALL, 1985, p. 51) 

 

No entanto, essa conclusão a qual chegavam os camponeses de Solentiname era 

fruto de várias reflexões e discussões promovidas especialmente nas missas que deram 

corpo ao Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006). Numa análise mais cuidadosa 

dessa obra, que reflete de forma muito clara o processo de formação da hegemonia 

cristã e revolucionária experimentada pelos jovens daquela comunidade de sentido, é 

possível perceber a presença de alguns temas centrais que não apenas conduziram à 

reflexão da realidade daquele povo, mas também à busca de alternativas para a 

promoção de sua libertação. Esses temas, se analisados meticulosamente, nos remetem à 

formação religiosa e política do próprio Ernesto Cardenal que, a partir de sua 

compreensão do Amor, propaga seus feixes não somente como religioso, mas como 

ativista político comprometido com a construção de uma nova cultura revolucionária na 

Nicarágua. Para tanto, ele percebeu que era necessário que os camponeses de 

Solentiname compreendessem sua própria realidade a partir do método comparativo 

com as passagens bíblicas. 

É nesse sentido, portanto, que em várias de suas intervenções aos comentários 

do evangelho nas missas daquela comunidade fez alusões à vida dos trabalhadores 

locais e à realidade de seu país, comparando-a a vida e ao contexto em que Jesus viveu. 

Nesse sentido, Fernando Cardenal chegou a afirmar que até aquele momento a Igreja 

vinha fazendo uma leitura errada do evangelho, sendo esta eminentemente espiritualista, 

“prescindindo de todas as suas circunstâncias políticas e sociais (...), abstraindo-o da 

realidade” (FERNANDO CARDENAL in CARDENAL, 2006, p. 45). Dessa forma, 

assim como seu irmão Ernesto, ele chama a comunidade a uma leitura histórica e 

concreta da Bíblia, fazendo surgir dela uma mensagem que dê conta da reflexão da 

realidade na qual estava inserida aquela população.  Ao introduzir a discussão, por 

exemplo, do evangelho que narra o nascimento de Jesus (Lucas, 2, 6-7), Cardenal 

aproveita o comentário de um jornalista de Manágua que afirma que “oxalá está imensa 
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dor de Manágua seja um parto” (PEDRO RAFAEL GUTIERREZ in CARDENAL, 

2006, p. 34), ao referir-se à pobreza, à tirania, à fome, e a todos os problemas sociais 

enfrentados na capital do país. Nesse contexto, Gutiérrez comparou as dores do parto 

que trouxe Jesus (o libertador) ao mundo, àquela experimentada pela população 

nicaraguense, na esperança de que essa mesma dor tivesse como fruto sua libertação. 

Aproveitando-se disso, Ernesto Cardenal agregou que não há referência às dores do 

parto apenas na narrativa sobre o nascimento de Cristo, mas também na passagem que 

fala da sua morte como um parto. Com isso, instigou os camponeses a refletir sobre o 

que significava esse “renascimento”, essa dor que por fim acabaria por trazer o fruto de 

Deus. Lembra, ainda, que “Jesus nasceu em um ambiente de repressão e terror” 

(CARDENAL, 2006, p. 40). Como consequência, a ditadura Somoza, assim como todos 

os demais problemas experimentados pelos nicaraguenses, passou a ser percebida como 

necessária: as dores de um parto que fariam germinar uma sociedade mais justa e 

igualitária a partir da mensagem trazida por Jesus. 

O evangelho que trata da matança dos inocentes, quando Herodes ordenou a 

morte de todas as crianças do sexo masculino, temendo a chegada do messias (Mateus, 

2, 12-13) é, também, um importante objeto de comparação da história bíblica à 

realidade da Nicarágua. Primeiro porque Cardenal afirma que, assim como na dinastia 

Somoza, houve o reinado opressor de três Herodes em Israel. A partir dessa premissa, 

os camponeses começaram a desenvolver uma linha de raciocínio que compara o 

nascimento de Jesus ao nascimento da consciência revolucionária, que estaria sendo 

reprimida pelas classes dominantes na Nicarágua e em todos os países explorados: “a 

consciência revolucionária nesses países ainda é uma criança. Ainda é pequena. E a 

perseguem para que não cresça” (LAUREANO in CARDENAL, 2006, p. 46).O que 

fazer, então, para mudar essa realidade? A conclusão óbvia a que eles chegaram é a de 

que a população explorada deveria se organizar e propagar a consciência política, como 

forma de luta contra o poder das classes opressoras. Essa ideia fica muito clara quando, 

ao discutirem a passagem que narra a pesca milagrosa de Jesus (Lucas 5, 1-11), os 

camponeses passam a perceber a si mesmos como sendo essa pesca: “porque a rede 

pode ter sido os ensinamentos dele, e a pesca pode ter sido nós, que entramos na rede” 

(Um dos rapazes da Ilha Fernando in CARDENAL, 2006, p. 72). O dever do povo 

agora, portanto, era propagar a mensagem de Cristo: “Aqui antes éramos apenas 

pescadores do lago, agora também podemos ser pescadores de homens, se nos 

desprendemos de nossos pertences” (DON JULIO in CARDENAL, 2006, p. 73). 
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A mesma imagem pode ser encontrada na leitura das discussões sobre a parábola 

do semeador (Mateus, 13, 1-13), quando Jesus conta a história de um camponês que 

saiu para semear, mas que acabou jogando parte de suas sementes em terra boa e a outra 

parte em terra ruim ao longo do caminho. Em todos os casos em que as sementes caíram 

fora do lugar apropriado, Cristo compara seus frutos com aquelas pessoas que não 

compreenderam ou que distorceram suas palavras. Ao contrário, aquelas sementes 

plantadas em terra fértil produziram bons e múltiplos frutos. Dessa forma, na percepção 

dos camponeses de Solentiname, “as palavras de Jesus são grãos que voam para dar 

alimentos a todos” (ÓSCAR in CARDENAL, 2006, p. 141), ou ainda a consciência de 

que “todos somos sementes. Sementes que produzem mais sementes” (WILLIAM in 

CARDENAL, 2006, p. 141). 

Cardenal, no entanto, chama a atenção para o fato de que “a semente tem que 

morrer para poder nascer” (CARDENAL, 2006, p. 142). Essa passagem de seus 

comentários é muito significativa em sua atuação como mediador da construção da 

cultura cristã e revolucionária que prosperou em Solentiname, após sua chegada, e 

encontra suas raízes não apenas nos ensinamentos de Thomas Merton, mas também nas 

várias leituras místicas que fez especialmente após a sua experiência religiosa. A ideia 

do esvaziamento do “eu” para permissão da entrada do “Outro” é uma constante no 

escrito daqueles que, como São João da Cruz e Santa Tereza D‟Ávila, afirmam ter 

experimentado a união íntima e extrema com Deus. Uma vez que a consciência 

revolucionária passou a ser vista por Cardenal como uma mensagem divina, é 

interessante perceber que ele a compara com a semente, com a necessidade de morrer, 

de se esvaziar de todo aprisionamento material, para, então, entregar-se à causa 

revolucionária. 

Causa essa que passou a ser percebida pela comunidade presente nas missas de 

Solentiname como o fruto bom, gerado pela boa semente plantada em terra fértil. 

Comentando, por exemplo, a parábola do semeador de trigo e o de ervadaninha (Mateus 

13, 31-35) uma das camponesas locais, Teresita, afirma: “Está muito claro agora: o trigo 

e a erva daninha são os que amam e os que não amam” (TERESITA in CARDENAL, 

2006, p. 148). E William conclui: “os revolucionários e não revolucionários” 

(WILLIAM in CARDENAL, 2006, p. 148). 

Ernesto Cardenal também aproximou a mensagem bíblica dos camponeses ao 

trazer à tona uma nova compreensão sobre o anúncio do reino de Deus. Esclarece, 

assim, que se “Mateus chama o reino de Deus de reino dos céus, o faz por causa de um 



 
 

180 
 

costume judeu de não mencionar o nome de Deus por respeito, mas não quer dizer que o 

reino seja „nos céus‟” (CARDENAL, 2006, p. 80). Demonstrando captar precisamente 

sua mensagem, o jovem camponês Laureano agrega: “Mas não há que se esquecer de 

que o reino é também aqui. Porque por pensar no céu os pobres muitas vezes não lutam” 

(LAUREANO in CARDENAL, 2006, p. 81). 

Note que o princípio segundo o qual a construção de uma sociedade justa e 

igualitária forma as bases sob as quais se constituirá o reino de Deus na terra é um dos 

principais pilares que sustentam o pensamento cristão revolucionário. Ora, se a 

mensagem de Jesus veio anunciar um reino em vida, cabe ao homem lutar por sua 

libertação e para a construção desse projeto de Deus. Cabe aos camponeses de 

Solentiname se libertar da opressão trazida pela ditadura Somoza e pela ingerência dos 

Estados Unidos em seu país. Só assim seria possível a concretização da “boa nova” de 

Cristo. 

É interessante perceber que essa ideia de que haveria um plano de Deus para a 

Nicarágua, bem como a de que Cardenal seria um dos instrumentos de sua 

concretização, surge em várias passagens dos escritos do próprio autor, quando este 

menciona, como já analisamos no capítulo 03, o que ele acredita ser a preferência e a 

condução de sua vida por Deus. Uma das várias fases do Amor experimentadas pelo 

sacerdote, portanto, é revelada no amor transcendido ao próximo e consubstanciada na 

ideia de que é possível a construção de uma sociedade na qual impera a igualdade e a 

justiça: o reino de Deus na terra. Para isso, no entanto, é necessário mudar todo o 

sistema: 

 

Muitas vezes também se diz na Igreja que antes de buscar a mudança na 

sociedade, devemos buscar a mudança a mudança do coração do homem. 

Cristo disse que primeiro é o reino e sua justiça, ou o reino da justiça, que é o 

mesmo. Não disse que primeiro busquemos a conversão religiosa e todo o 

resto se dará por consequência. Porque está provado que as conversões 

religiosas não acabam com um sistema explorador; ao contrário, a religião 

pode servir para explorar mais. (CARDENAL, 2006, p. 110) 

 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Fernando Cardenal, em um de seus 

comentários em Evangelio en Solentiname(CARDENAL, 2006), afirma: 

 

Alguns dizem que é mais importante mudar o homem que o sistema, mas a 

verdade é que há muitos homens que individualmente são bons em um 

sistema ruim, e o sistema os obriga a ser maus. Em um sistema de 

exploradores e explorados, muitos que não querem ser explorados se veem 
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obrigados a ser exploradores. Eu acredito que o homem é tão 

importantequanto o sistema e os dois devem mudar de uma só vez. O sistema 

bom produz um homem novo, mas também essa nova sociedade ou reino dos 

céus não vai cair do céu, mas surgirá do fundo de nós mesmos, como um 

fruto bom. (FERNANDO CARDENAL in CARDENAL, 2006, p. 188) 

 

O reino não vai cair dos céus. O desenvolvimento gradativo da percepção do ser 

humano como sujeito histórico concreto, capaz de mudar sua realidade, é outro tema 

recorrente em Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006) e que, sem dúvida 

alguma, contribuiu de forma decisiva para tirar aquela comunidade da passividade na 

qual se encontrava e a levou a ingressar na luta em favor da libertação de seu país. Jesus 

surge, agora, como o homem, filho de Deus, que não apenas traz a mensagem de seu 

reino, mas anuncia que ele deve ser construído pela própria humanidade. É, portanto, 

dever do ser humano combater a tirania, a desigualdade e a injustiça:  

 

É como Deus que se fez homem, agora o homem é Deus. Primeiro Deus se 

encarnou num indivíduo, Jesus Cristo, para encarnar depois em todos os 

pobres e oprimidos da história. A palavra agora é o povo. O povo é que faz a 

obra de Deus. (CARDENAL, 2006, p. 21) 

 

Assim, “o povo não pode ser libertado por outros, tem que se libertar” 

(WILLIAM in CARDENAL, 2006, p. 72). Para Cardenal, 

 

(...) Jesus teve que dizer sua mensagem a uns poucos, e pelas condições 

históricas daquele tempo essa mensagem não podia influenciar na política. 

Até agora se vinha praticando o evangelho apenas individualmente ou em 

pequenas comunidades (monastérios e conventos), mas víamos que era o 

tempo de torná-lo público: no político e no social. Agora as condições 

históricas permitiam que a mudança de atitude fosse da sociedade inteira. 

(CARDENAL, 2006, p. 21) 

 

É interessante notar que, nesse comentário, Cardenal deixa claro sua crença de 

que é possível desenvolver em seu país uma cultura hegemônica revolucionária, capaz 

de transformar completamente a realidade nicaraguense. Deixa, assim, transparecer, que 

acredita numa mudança de atitude de toda a sociedade, o que lhe motiva a participação 

nesse projeto de forma consciente enquanto esteve no Ministério da Cultura. Da mesma 

forma, a crença de que a classe oprimida poderia ser objeto de sua própria libertação é 

compartilhada por vários camponeses, caso de Elbis, para quem o evangelho de Lucas 

5, 17-26, que trata metaforicamente da cura de um paralítico, quer na verdade significar 

que o que Jesus “está dizendo é que vai haver uma grande mudança social, e que essa 
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mudança vai ser feita pela fé” (ELBIS in CARDENAL, 2006, p. 165) das classes 

exploradas. 

Outro tema muito importante, que surge sendo mencionado em várias das 

passagens dos comentários compilados em Evangelio en Solentiname (CARENAL, 

2006), diz respeito à valorização da pobreza. Logo quando menciona o evangelho em 

que o nascimento de Jesus é anunciado à Maria (Lucas 1, 26-36), o camponês Tomás 

Peña já afirma que “o anjo a felicita porque vai ser mãe do messias e felicita a todos 

porque quer dizer que o salvador não vai nascer dos ricos, mas de nós mesmos, os 

pobres” (TOMÁS PEÑA in CARDENAL, 2006, p. 23). E Félix agrega: “É que o 

libertador tinha que nascer dos oprimidos” (FÉLIX in CARDENAL, 2006, p. 23).  

Essa percepção provoca, sem dúvida alguma, uma imensa identificação dos 

camponeses para com a figura de Cristo, antes completamente distante de sua realidade. 

É importante ressaltar, no entanto, que a mensagem de libertação trazida por Jesus não 

está sendo anunciada apenas aos pobres, mas a toda a humanidade: “Os pobres vamos 

ser libertados dos ricos. Os ricos vão ser libertados de si mesmos, quer dizer, de sua 

riqueza. Porque eles são mais escravos do que nós” (OLIVIA in CARDENAL, 2006, p. 

23). Assim, embora Sua mensagem seja universal, é preciso a todo o instante lembrar 

que o filho de Deus nasceu pobrezinho, dando um exemplo a toda a humanidade para 

que se dispa completamente do apego aos bens materiais. É interessante observar que 

essa percepção acabou por desenvolver o senso crítico dos camponeses, inclusive em 

relação à Igreja Católica institucional, traço que sem dúvida alguma marca sua 

semelhança ao pensamento de Ernesto Cardenal. Quando analisaram o evangelho sobre 

a visita dos reis magos (Mateus 2, 1-12), por exemplo, Dom José afirma que eles 

sabiam que Jesus iria nascer pobre, entre a gente do povo. Mas 

 

eles estavam em Jerusalém convivendo com os poderosos e com os ricos e 

frequentando seus palácios. Assim ainda agora existem muitos dirigentes da 

Igreja que sabem que Jesus nasceu em Belém, e todos os anos pregam isto no 

natal, que Jesus nasceu em um estábulo, mas frequentam sempre as casas dos 

ricos e os palácios. (DON JOSÉ in CARDENAL, 2006, p. 42) 

 

Da mesma forma como a pobreza é vista como algo a ser enaltecido, para 

Cardenal toda a forma de riqueza é injusta. Esse traço de seu pensamento fica muito 

claro quando analisamos um de seus livros de poesias, dedicado exclusivamente a essa 

temática, As Riquezas Injustas (CARDENAL, 1977):  
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E quanto às riquezas, pois, justas ou injustas 

os bens adquiridos bem ou mal: 

                                Toda riqueza é injusta. 

 

Todo bem, 

           Mal adquirido. 

Senão por ti, pelos outros. 

Tu podes ter a documentação perfeita. Mas 

compraste a fazenda ao teu legítimo dono? 

E ele a comprou a seu dono? E o outro... etc, etc. 

Poderias retroceder a teu título até a um título real 

                                       Porém 

foi do Rei alguma vez? 

Não se desapropriou alguma vez a alguém? 

E o dinheiro que receber legitimamente agora 

de teu cliente, do Banco, do Tesouro Nacional 

ou do Tesouro dos USA 

não foi alguma vez mal adquirido? Mas 

tampouco penseis que no Estado Comunista Perfeito 

as parábolas de Cristo já estejam antiquadas 

e Lucas 16,9 já não tenha validez 

e que já não sejam INJUSTAS as riquezas 

e que já não tenhas obrigação de reparti-las! 

(CARDENAL, 1977, p. 111) 

 

A mesma ideia de que toda forma de riqueza é, em última instância, injusta, 

aparece quando Cardenal comenta o evangelho de Lucas mencionado no poema acima. 

Para ele,  

 

O rico que reparte suas riquezas não estará sendo muito honrado, porque elas 

não são suas, são do povo (...), mas ele estará sendo inteligente. Porque 

assim, será recebido no reino dos céus. De outra maneira será o povo que 

repartirá a força essas riquezas, e não será roubo porque elas eram do povo.  

(CARDENAL, 2006, p. 323) 

 

Perceba que, seguindo a premissa de que toda propriedade é usurpada, Cardenal 

lança as bases para a construção, entre os camponeses de Solentiname, da ideia de 

igualdade, que deve ser o fim último do processo revolucionário: “Cristo não é um 

nome próprio, mas uma palavra grega que quer dizer (...) libertador. E está dizendo que 

todos nós somos iguais e que não devemos ter mais mestres do que os que trazem o 

ensinamento da revolução” (CARDENAL, 2006, p. 364). Assim, influenciado por esse 

pensamento, para Marcelino, “uma sociedade (...) com classes sociais não pode ter um 

verdadeiro banquete, uma verdadeira festa” (MARCELINO in CARDENAL, 2006, p. 

77). 

E como construir uma sociedade sem classes sociais? A resposta que Cardenal 

dá a essa pergunta, especialmente depois que experimentou o que chamou de sua 



 
 

184 
 

“segunda conversão” é, sem dúvida alguma, o que para ele seria a revolução do amor, 

uma aliança entre cristianismo e comunismo: 

 

Toda a Bíblia é uma constante denúncia das injustiças, e uma constante 

defesa dos pobres, das viúvas dos órfãos, e a todo tempo está apresentando a 

meta da humanidade que é uma sociedade perfeita.  Essa é a diferença que há 

entre a Bíblia e as demais religiões pagãs, que consideram o mundo como 

acabado e incapaz de se transformar, que estão com o status quo, com a 

opressão. (...) O que disse Marx, que Deus aparece sempre ao lado do poder 

dominante é muito certo em relação ao Deus de todas as religiões, mas não 

do Deus da Bíblia. Jesus veio combater uma religião alienante, aliada ao 

poder. (CARDENAL, 2006, p. 254) 

 

Assim, os camponeses de Solentiname, sob sua influência, passaram a perceber 

que “o que o evangelho quer é o comunismo perfeito” (LAUREANO in CARDENAL, 

2006, p. 83). Para Cardenal, “Jesus quer que tenhamos uma sociedade na qual não haja 

ódio nem desprezo, nem ofensa para ninguém, ou seja, que não haja nenhuma injustiça, 

e só assim poderemos ter uma sociedade sem crimes” (CARDENAL, 2006, p. 93). 

Ainda segundo ele, “o maior insulto que pode sofrer um ser humano é a exploração: 

manter homens em classe social inferior...” (CARDENAL, 2006, p. 94). 

O espírito de comunhão que deve reinar entre os seres pode ser encontrado, na 

percepção dos camponeses, inclusive, em alguns trechos da oração ensinada por Jesus 

aos homens. Nos dizeres de Marcelino, ao rezarmos o pai nosso, “pedimos o pão nosso 

e não o pão meu. Da mesma forma, antes chamamos a Deus de pai nosso e não de pai 

meu. Pedir o pão nosso é pedi-lo para todos e que ninguém fique com fome nem hoje 

nem amanhã” (MARCELINO, 2006, p. 100). Em resumo, “esse é o mesmo pedido dos 

outros: que venha o reino do amor e o dia em que haja abundância de pão para todos” 

(CARDENAL, 2006, p. 100). É o pedido de que o amor reine entre os homens, de que 

eles possam construir uma sociedade verdadeiramente comunista. 

Como não poderia deixar de ser, a percepção do amor como centro ontológico 

do universo, como fim último para o qual se destina toda a humanidade, é também um 

dos temas centrais de Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006). Assim, para 

Elbis, Jesus “ensinou-nos como é Deus porque nos ensinou que Deus é amor, e que ter 

Deus na terra é ter união” (ELBIS in CARDENAL, 2006, p. 22). A ideia de que todas as 

coisas da natureza são o amor de Deus feito sensível pode ser encontrada já em Vida en 

el amor (CARDENAL, 1993a), livro em prosa que reflete todos os ensinamentos de 

Thomas Merton. É essa, pois, a origem da percepção de Cardenal sobre o amor 

transcendido ao próximo: “vemos então que esse é o mesmo pedido dos outros: que se 
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manifeste o amor entre os homens, que venha seu reino de amor, que se faça a vontade 

de Deus que é amor...” (CARDENAL, 2006, p. 99). Além disso, para ele,  

 

a única coisa de que trata a Bíblia é do amor ao próximo. Não de servir a 

Deus, do culto a Deus, de amar a Deus, mas de fazer com os outros o que 

queremos que façam com a gente. (...) Amar a Deus sem amar ao próximo 

não é amar a Deus e amar ao próximo sem amor a Deus sim, é amor de Deus. 

Quer dizer, então que o que conta é o amor ao próximo.  (CARDENAL, 

2006, p. 114) 

 

 

Note que, nesse trecho de seus comentários, Cardenal traz à tona uma visão bem 

ecumênica da sua percepção de Deus e do amor uma vez que, segundo ele, não é 

necessário ser cristão para fazer parte do amor de Deus. O simples fato de que se ama ao 

próximo, mesmo sem amor a Deus, é percebido como uma forma de amor que aproxima 

o ser humano da divindade, mesmo que inconscientemente. Esse traço especialmente 

revela os motivos pelos quais Ernesto Cardenal superou em seu pensamento todo e 

qualquer tipo de antagonismo existente entre cristianismo e marxismo. Para ele, ser 

marxista, mesmo que ateu, significava um profundo e sincero amor pela humanidade, o 

que os aproximava consideravelmente dos religiosos que também seguiam esse 

princípio. É essa profunda identificação entre cristianismo e marxismo que permitiu o 

desenvolvimento de uma cultura revolucionária entre a população cristã da Nicarágua, 

sem a qual a Revolução Sandinista não teria ganhado tanta força e apoio entre as classes 

populares e sem a qual dificilmente o pensamento e atuação de Cardenal poderiam ter 

contribuído para a formação dessa cultura hegemônica. É justamente a partir dessa 

ideia, que camponeses, como Manuel, passaram a intuir que “amar ao próximo é não só 

amar a Deus, mas a única maneira que temos de amá-lo” (MANUEL in CARDENAL, 

2006, p. 114). E isso significava definitivamente libertá-lo de qualquer tipo de opressão 

e injustiça social. 

Outra face do amor expressa na vida e nas obras de Cardenal, e que pode ser 

extraída dos comentários realizados nas missas de Solentiname, diz respeito à união 

íntima de Deus com a humanidade. Para ele, “ao nos unirmos aos demais nos unimos a 

Cristo e, como Cristo é Deus, nos unimos a Deus. E essa união é como a de dois 

esposos” (CARDENAL, 2006, p. 352). Como já analisamos no capítulo 03, a 

intimidade do amor transcendido é uma das faces do amor encontradas na literatura 

cardeliana e que, mais uma vez em Evangelio en Solentineme (CARDENAL, 2006), 

despertará o homem para a compreensão de que todas as coisas do universo estão 
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compostas na imensidão do amor, que é Deus. Assim, ao comentar o evangelho das 

bodas de Canaã, Óscar afirma que Jesus multiplicou o vinho como que simbolizando a 

multiplicação da alegria, do gozo, do amor. (ÓSCAR in CARDENAL, 2006, p. 77). E 

Olivia agrega: “o vinho une. E Ele [Jesus] vinha trazer a união entre os homens” 

(OLIVIA in CARDENAL, 2006, p. 77). União essa que seria como que um matrimônio 

com o amor, compreendido como sendo Deus: “Deus é amor. A humanidade vai se 

casar com o amor” (CARDENAL, 2006, p. 79). Ao nos unirmos aos demais nos unimos 

a Cristo, e como Cristo é Deus nos unimos a Deus. E essa união é como a de dois 

esposos. 

Para deixar bem clara a sua percepção de que a humanidade caminha para 

comunhão amorosa com Deus, que só será concretizada com a revolução, Cardenal 

comenta com os camponeses uma parábola que lhe foi contada no Chile por um 

religioso que pertencia ao Movimento de Esquerda Revolucionária: 

 

Quando estive no Chile veio me ver no hotel onde me hospedava um 

religioso que pertencia ao MIR (e andava armado e meio clandestino, ainda 

que fosse o governo de Allende) e me disse essa parábola: a humanidade é 

agora como uma criança de doze anos que já não quer brincar com bonecas, e 

quer ficar independente dos pais; este é o ateísmo ao qual está chegando toda 

a humanidade, e é positivo porque se deve a um processo de 

amadurecimento; a religião pertencia à infância da humanidade. Mas esta 

criança não está completamente madura; mais tarde será mulher, e se sentirá 

sozinha, sentirá falta de alguém. Então aparecerá Deus, seu noivo. Por hora 

ela não tem a necessidade do matrimônio. E não devemos falar-lhe muito 

disso para não perturbá-la. Mas às vezes tem que lhe falar um pouco para que 

não cresça egoísta ou queira suicidar-se. O papel do contemplativo é recordar 

às vezes a essa menina, que está destinada a seu casamento. Esse matrimônio 

de Deus com a humanidade já se realizou na pessoa de Jesus de Nazaré, mas 

depois vai se realizar com todos nós quando formemos juntos uma 

Humanidade unida e todos sejamos Cristo. Todos somos células do corpo que 

vai ter a união sexual com Deus. (CARDENAL, 2006, p. 355) 

 

Por isso, para Jesus “a salvação ou a perdição são do corpo e da alma juntas. 

Quer dizer, do homem total” (CARDENAL, 120) e, por isso, também todas as pequenas 

coisas da vida humana e da natureza estão interligadas ao amor divino: “a humanidade 

(...) é uma coisa muito preciosa já que Deus está apaixonado por ela, e se ela é tão 

preciosa para ele, deve ser também para nós. E é, portanto, muito importante fazer com 

que seja perfeita, que seja santa, e isso é a revolução” (ALEJANDRO in CARDENAL, 

2006, p. 79). 

Veja que Alejando interpreta a mensagem de Cardenal de que cada detalhe do 

universo tende à união cósmica com Deus de forma a instigar os homens a esse 
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casamento através da luta revolucionária. Somente assim, “a humanidade vai contrair 

matrimônio com o amor” (CARLOS ALBERTO in CARDENAL, 2006, p. 79). 

As várias faces do amor experimentadas por Ernesto Cardenal, portanto, estão 

expressas em cada um de seus comentários ao evangelho presentes em Evangelio en 

Solentiname (CARDENAL, 2006) e contribuíram de forma decisiva para construir uma 

nova mentalidade cristã e revolucionária entre os camponeses daquela região. Aos 

poucos, cristianismo e marxismo não apenas deixaram de ser vistos como 

incompatíveis, mas passaram a ser percebidos como complementares à realização do 

projeto de construção do reino de Deus na terra. Um elemento, porém, ainda angustiava 

os cristãos que pretendiam se comprometer com a luta de libertação de seu país: a 

aparente incompatibilidade entre sua religião e o uso da violência necessária para a 

derrubada da ditadura Somoza.  O desenvolvimento de uma mentalidade hegemônica 

cristã e revolucionária, portanto, deveria passar necessariamente pela desconstrução da 

ideia de que o uso da força em quaisquer circunstâncias havia sido terminantemente 

proibido por Jesus e, nesse sentido, Ernesto Cardenal teve um importante papel para 

essa comunidade de Nossa Senhora de Solentiname que, aos poucos, 

 

amadurece, através da leitura do evangelho e da análise da situação do país, 

uma consciência nacional: amadurece o convencimento de que é “pátria livre 

ou morrer”. Por isso, quando a comunidade, golpeada pela repressão 

somozista, se dissolve, muitos passam para a clandestinidade e para a luta 

armada. (GIRARD, 1986, p. 333) 

 

Dessa forma, como será analisado no próximo item, o pensamento cardeliano 

exerceria grande impacto sobre os jovens de Solentiname que, apenas alguns anos 

depois, ingressariam de forma ativa na guerrilha organizada pela Frente Sandinista de 

Libertação Nacional. 

 

4.2  COM UMA MÃO NA CRUZ E A OUTRA NO FUZIL : ESTAMOS PRONTOS! 

 

É certo que, como bem acentua o coletivo do Instituto Histórico Centro-

Americano,  

 

os anos 70, com o passageiro esgotamento da vontade imperialista dos 

Estados Unidos, depois da guerra e da síndrome do Vietnam, ofereceram uma 

conjuntura histórica favorável para que a luta política, cultural, econômica e 
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militar (...) se desenvolvesse sem uma resposta fulminante por parte da 

superpotência. (COLETIVO DO INSTITUTO HISTÓRICO CENTRO-

AMERICANO, 1986, p. 26) 

 

Ocorre, porém, que é impossível realizar uma análise das revoluções que se 

desenvolveram na América Latina, sem se levar em conta o fator religioso, elemento de 

fundamental importância na formação cultural do povo desse continente, em especial, 

dos nicaraguenses (COLETIVO DO INSTITUTO HISTÓRICO CENTRO-

AMERICANO, 1986, p. 24). A luta revolucionária que se desencadeou nesse país, 

portanto, não pode ser pensada de forma dissociada do cristianismo, religião 

predominante na Nicarágua desde os tempos da colonização espanhola. Desde essa 

mesma época, o ideário pacifista foi sendo incorporado pelas comunidades de sentido 

dos cristãos da região, que durante muitos anos rejeitaram a violência como instrumento 

de contestação ao sistema de opressão e de exploração que passou a lhes ser imposto 

por sucessivas nações estrangeiras. 

Com o advento da Teologia da Libertação, que lançou novas bases sob a 

religiosidade na América Latina, no entanto, houve a redescoberta do pobre como 

sujeito histórico concreto, responsável pela sua própria libertação das forças opressoras. 

Os métodos a serem utilizados para essa libertação, portanto, foram cada vez mais 

discutidos não apenas no interior das pequenas comunidades religiosas, mas também 

pelo próprio Vaticano, que passou a se posicionar sobre a questão. Assim, em um 

contexto em que “a crise das condições materiais e espirituais para a vida se tornou 

insuportável e instaurou o conflito político” (COLETIVO DO INSTITUTO 

HISTÓRICO CENTRO-AMERICANO, 1986, p. 26), o papa Paulo VI, em sua Carta 

Encíclica Populorum Progressio, passou a abrir uma prerrogativa para o uso da 

violência em alguns casos:  

 

(...) Não obstante, sabe-se que a insurreição revolucionária – salvo casos de 

tirania evidente e prolongada que ofendesse gravemente os direitos 

fundamentais da pessoa humana e prejudicasse o bem comum do país – gera 

novas injustiças, introduz novos desequilíbrios, provoca novas ruínas. Nunca 

se pode combater um mal real à custa de uma desgraça maior.(PABLO VI, 

1967) 

 

Note que, apesar de condenar a insurreição revolucionária de forma geral, o papa 

Paulo VI abre como exceção para a utilização desse método os casos em que ocorra 

tirania evidente e prolongada que ofenda gravemente os direitos fundamentais e 

prejudique o bem comum. Não podemos esquecer, portanto, que a Nicarágua da década 
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de 70 já experimentava a opressão da ditadura Somoza há três gerações, que não apenas 

entregava o país ao capital internacional norte-americano, mas também condenava a 

maior parte de sua população à extrema miséria e, assim, lhes tolhia as mínimas 

condições de sobrevivência digna. Nesse contexto, ganha cada vez mais força a ideia de 

que 

 

nenhuma capacidade de mobilização política (...) e nenhuma identidade 

cultural – por mais resistente que pareça – são capazes de contribuir 

decisivamente para a solução do conflito se não trabalharem em 

imprescindível articulação com o fator militar. Sem os eventuais êxitos 

militares – dependentes de um certo grau de equipe, treinamento e destreza 

militar – não se poderá sustentar nem a mobilização política, nem a 

identidade cultural dos sujeitos em confrontação. Em última instância, sem a 

presença dominante do fator militar, tampouco o fator econômico poderá 

consolidar-se para permitir as mínimas condições de sobrevivência (...). 

(COLETIVO DO INSTITUTO HISTÓRICO CENTRO-AMERICANO, 

1986, p. 23) 

 

A luta armada, porém, “não foi uma opção fácil para cristãos e sandinistas, mas 

decidida através de um longo processo de busca e análise” (GIRARD, 1986, p. 337). 

Mesmo Ernesto Cardenal que, como queremos demonstrar, exerceu especialmente na 

comunidade de Nossa Senhora de Solentiname uma forte influência nesse sentido, 

experimentou momentos de forte angústia até aderir à premissa de que a luta armada era 

o único meio de libertação do seu país. Isso, porque estava impregnado pelos 

ensinamentos de pacifismo de Merton. Em algumas notas do período em que foi noviço, 

chegou até a comentar sobre os constantes comentários que o mestre fazia sobre 

Gandhi: “Gandhi foi uma descoberta recente de Merton, que nos fez ver que com ele 

pela primeira vez se ensaiou em política a loucura evangélica. Um movimento político 

baseado no amor aos inimigos e em devolver o bem pelo mal” (CARDENAL, 2005, p. 

214). Apesar, portanto, de admirar Camilo Torres e sua luta contra a injustiça social na 

Colômbia, Cardenal ainda não podia aprovar seus métodos de guerrilha. Em Las ínsulas 

extrañas (CARDENAL, 2002), por exemplo, chega mesmo a afirmar que planejou um 

encontro com ele para lhe transmitir uma mensagem de não violência. A Divina 

Providência, porém, “fez com que eu não lhe dissesse asneiras” (CARDENAL, 2002, p. 

67). 

Ainda nesse livro de memórias, Cardenal conta que mesmo após seu retorno à 

Nicarágua, durante um bom tempo continuou rejeitando qualquer forma de violência 

como instrumento de transformação social. Menciona, assim, que durante as eleições de 

1967, lhe “encantou a ideia de uma revolução sem violência” (CARDENAL, 2002, p. 
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140) quando, no fim da campanha de Arguero em oposição à candidatura de Tachito 

Somoza, milhares de pessoas antissomizistas combinaram de chegar à capital em apoio 

a seu ato de rebeldia que conclamaria o povo a boicotar o pleito e o convocaria a 

permanecer na praça em que ocorreria o evento, em desobediência civil, até que essa 

família deixasse a Nicarágua. O resultado foi o massacre de milhares de pessoas que 

foram metralhadas pela Guarda Nacional. 

Mesmo durante o período inicial de seu contato com a Frente Sandinista de 

Libertação Nacional, ainda não estava convencido de que era necessário o emprego de 

meios violentos na luta contra a ditadura Somoza. Esse tema foi, inclusive, objeto de 

várias discussões com os comandantes sandinistas:  

 

Carlos me criticava por não escrever algo diretamente relacionado ao 

movimento guerrilheiro. Eu lhe explicava que não podia escrever poesia por 

obrigação, embora a verdade é que eu não estava preparado para escrever o 

tipo de coisas que ele queria. Mas ele ficou atrás de mim, e eventualmente eu 

estive pronto. Quando David Tejada foi assassinado, eu recordo que Carlos 

queria que eu fizesse uma denúncia a funda sobre a tortura. Que fosse a radio 

e que escrevesse algo a respeito. Eu não queria lhe prometer que o faria, mas 

ele era muito insistente, não me deixou escapar. Disse que se eu não fizesse, 

estaria defendendo a tortura.(CARDENAL entrevista ZIMMERMEN, 2004, 

p. p. 135) 

 

Assim, apesar de se reconhecer simbolicamente como um “Camilo Torres”, 

Cardenal 

 

(...) explicava a Carlos Fonseca e Tomás que coincidíamos nas metas, mas 

não nos métodos. O meu era o da não violência. E é porque minha formação 

com Merton era pacifista e gandhiana (até que mais tarde a Teologia da 

Libertação nos ensinou que poderia haver violência lícita, e em alguns casos 

necessária). (CARDENAL, 2002, p. 223) 

 

Aos poucos, portanto, na medida em que a situação política da Nicarágua se 

agravava, Ernesto Cardenal foi percebendo que naquele país a luta armada estava se 

tornando cada vez mais necessária, e que a doutrina da não violência gandhiana não 

podia ser aplicada ali. Descontruiria, assim, gradativamente em seu pensamento, aquela 

que para ele seria a irrefutável premissa cristã de que qualquer luta contra a injustiça 

social deve se ater a métodos pacíficos. 

Não podemos nos esquecer de que, mesmo antes de seu contato com Merton, 

Cardenal sofreu forte influência da luta de libertação empreendida por Sandino, bem 

como de seu pensamento:  
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é justo que a maior parte do povo não queira continuar sendo explorada, já 

que a vida na zona de Bluefields é muito cara e não está a altura do salário do 

diarista. Quase todos estão armados para defender-se? É claro. O da terra tem 

de se defender do ladrão estrangeiro... que o da terra acabe com o invasor do 

modo que puder. (ORTEGA, 1980, p. 53)  

 

Para Lawrence Ferlinghetti, porém, essa mudança de pensamento em Cardenal 

só ocorreu efetivamente após este ter sido condenado à morte em ausência pelo governo 

Somoza, por ter sido o idealizador de Solentiname, uma comunidade pró-sandinista 

(FERLINGHETTI, 1985, p. 103). A partir daí, como se observa em várias das 

passagens de Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006) e Las ínsulas extrañas 

(CARDENAL, 2002), Cardenal passou a tomar uma posição mais belicista em relação à 

reforma política pregada por Jesus no evangelho. Chega mesmo a mencionar passagens 

bíblicas nas quais desconstrói o mito de pregação de não violência por Cristo: “Jesus 

também usou de violência (...) quando toma o templo” (CARDENAL, 2006, p. 305). Ou 

ainda: “No Horto das Oliveiras tinham espadas. Quando Jesus disse a Pedro que 

guardasse a espada porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, não o diz por 

razões morais, mas por razões táticas. As espadas ali eram contraproducentes” 

(CARDENAL, 2006, p. 305). 

É interessante que, ao que parece ser uma tentativa de justificar o uso da 

violência em casos extremas, Ernesto Cardenal chega mesmo a afirmar a existência de 

dois tipos de agressão. Nos evangelhos que falam sobre “O reino dos céus e a violência” 

(Mateus 11, 12-19 e Lucas 16, 16-17), por exemplo, na passagem em que Jesus 

menciona que “desde que chegou João Batista até agora, o reino dos céus sofre 

violência, e os que usam a força pretendem arrebatá-lo”, ele lembra que existe uma 

interpretação individualista predominante. Segundo ela, a violência mencionada nessas 

passagens diz respeito à violência contra si mesmo, através do ascetismo, sacrifícios, 

jejuns ou penitências (CARDENAL, 2006, p. 328). Para ele, no entanto, essa é a 

interpretação 

 

dos que não querem interpretar o evangelho politicamente. A mim parece que 

está falando de uma violência politica: ou a violência politica do reino dos 

céus, ou a dos guerrilheiros, que de uma forma ou outra querem entrar nele, 

com as armas ou depondo as armas, ou a violência dos inimigos do reino dos 

céus: Herodes, os romanos... (CARDENAL, 2006, p. 329) 

 

Na realidade, segundo Cardenal,  
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Jesus fala das duas violências: A trazida por João Batista, que entende o reino 

dos céus de uma maneira distinta da que se entendia antes, e a dos que têm 

força, o poder das armas, o dinheiro, ou seja, a autoridade, e que se opõe à 

renovação que João Batista traz. (CARDENAL, 2006, p. 329) 

 

Note que, para ele, a violência trazida por João Batista é percebida como uma 

revelação do reino pregado por Jesus, que não deveria ser compreendida como uma 

realidade transcendente, mas que deveria ser construída da terra: a violência 

revolucionária. Em oposição, o outro tipo de violência compreendido por Cardenal, 

nesse evangelho, diz respeito a toda forma de reacionarismo: “Antes o evangelho não 

representava perigo; inclusive se acreditava que o reino dos céus era do céu. Mas com 

João e Cristo bem entendidos, já começa a violência, a violência revolucionária e a 

violência contra revolucionária” (CARDENAL, 2006, p. 331). Olivia, uma das 

camponesas da comunidade de Nossa Senhora de Solentiname agrega: “a violência do 

amor e a violência da injustiça. (...) Porque há uma violência justa, que quer acabar com 

a injustiça pelo evangelho, o amor entre os homens” (OLIVIA in CARDENAL, 2006, p. 

331). E Cardenal conclui: “Os profetas falaram dos reinos; só falaram. Agora é hora de 

atuar. (...) Mas a violência revolucionária é para acabar ao final de contas com a 

violência e realizar o reino do amor” (CARDENAL, 2006, p. 332). Para ele, no entanto, 

a justificativa para o uso de meios violentos está justamente na incessante busca pela 

paz trazida pela justiça social:  

 

É claro que enquanto haja uma classe opressora e uma classe oprimida, não 

se pode querer que haja paz entre opressores e oprimidos, porque isso é 

querer a opressão. Mas se nós queremos que a classe oprimida se liberte para 

que não haja oprimidos e opressores, então, sim, nós queremos a paz. 

(CARDENAL, 2006, p. 122) 

 

A raiz, porém, de grande parte do pensamento político de Cardenal, pode sem 

dúvida alguma ser encontrada em seu noviciado com Merton, quando este impregnava o 

noviço de perguntas sobre a situação da América Latina, ensinando-lhe que a vida 

religiosa não podia estar de forma alguma dissociada dos problemas sociais. É claro 

que, como já foi demonstrado, desde jovem o poeta se interessava pelos temas políticos 

de seu país tendo, inclusive, atuado em alguns atos de rebeldia contra a ditadura 

Somoza. O contexto experimentado por ele, assim, contribuiu de forma decisiva no 

desenvolvimento de sua ideologia revolucionária, bem como na sua atuação junto à 

Frente Sandinista de Libertação Nacional. O que queremos dizer, no entanto, é que, 
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para, além disso, o contato com Merton sem dúvida alguma contribuiu para formar as 

bases de um tipo autêntico de pensamento marxista revolucionário na América Latina, e 

que influenciou diretamente os rumos da Revolução Sandinista. 

A grande polêmica sobre a influência exercida por Thomas Merton em Ernesto 

Cardenal quando de sua atuação no processo revolucionário sandinista, diz respeito 

justamente ao apoio, especialmente ideológico, que seu noviço deu à luta armada, 

inicialmente em Solentiname e, depois, em toda a Nicarágua. Merton era um conhecido 

pacifista, o que fez com que Cardenal sofresse diversas críticas por parte de alguns 

religiosos do mundo. Depois da publicação da carta Lo que fue Solentiname 

(CARDENAL, 1978b), na qual fala do uso da violência como instrumento de realização 

do amor de Cristo, por exemplo, o padre Daniel Berrigan escreveu um artigo publicado 

na National Catholic Reporter acusando-o de ter contrariado todos os ensinamentos de 

Merton ao colocar uma pistola na mão de Cristo. Lembrou também que, embora os 

guardas que participaram do conflito do assalto do quartel de San Carlos não tenham 

sido odiados, ainda assim foram mortos. E, segundo Cardenal, termina dizendo que 

nenhum princípio, por mais elevado que fosse, justifica a morte de um só menino 

(CARDENAL, 2004a, p. 66). Apesar de não ter imediatamente respondido a essas 

provocações, após o triunfo da revolução, ao ser entrevistado por uma jornalista dessa 

mesma revista, Cardenal disse que estava de acordo com Berrigan: nenhum princípio 

justificaria a morte de um menino, mas a Frente Sandinista de Libertação Nacional não 

havia lutado por um princípio e, sim, para que não continuassem morrendo outros 

meninos, jovens, mulheres, homens... e nem o princípio da não-violência poderia ser 

considerado maior do que isso (CARDENAL, 2004a, p. 67). 

Note que, para ele, não há qualquer contradição entre a sua atuação prática na 

guerrilha junto ao processo revolucionário sandinista e a orientação recebida por 

Merton. Afinal, o fim último ao qual o uso das armas se destinava era justamente o 

alcance da paz e da justiça social. De fato, apesar da reconhecida postura pacifista do 

mestre, alguns de seus estudiosos reconhecem que, para ele 

 

uma teologia do amor não pode ser sentimental... nem servir aos interesses 

dos ricos e poderosos, justificando suas guerras, sua violência e suas bombas, 

e ao mesmo tempo exortando os pobres e favorecidos a praticar a paciência, a 

mansidão, e suportar o sofrimento. (BERTELLI, 2007) 
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Assim, apesar de Merton nunca ter abertamente aprovado o uso das armas, 

Cardenal “tinha razões para crer que não teria se oposto” (CARDENAL, 2004a, p. 66). 

Ora, se uma teologia do amor não poderia aceitar a passividade frente a situações de 

grave injustiça, nada mais natural que Ernesto Cardenal chegasse à conclusão de que, 

em alguns casos, a violência era o único instrumento de luta contra a opressão. Para ele, 

assim, apesar de inicialmente ter preferido uma revolução com métodos pacíficos, 

 

depois nós fomos dando conta que na Nicarágua atualmente a luta não 

violenta não é praticável. E mesmo Gandhi estaria de acordo com nossa 

causa. Na realidade, todo autêntico revolucionário prefere a não violência a 

violência, mas nem sempre tem a liberdade de escolher. (CARDENAL, 

1978b) 

 

Para tornar compatível, no entanto, os ensinamentos de Merton com sua 

experiência a favor da guerrilha, na Nicarágua, Cadenal lança mão, mais uma vez, da 

temática do Amor como centro ontológico do universo, do qual todas as coisas derivam 

e são derivadas. Essa parece ser a chave que desvenda toda a justificativa que faz com 

que Cardenal finalmente perceba a luta armada como único instrumento capaz de por 

fim à opressiva ditadura Somoza, na Nicarágua. No capítulo anterior, procuramos 

demonstrar, o quanto essa temática pode ser percebida como central em suas obras, 

sendo revelada em cada uma das faces experimentadas pelo poeta. Aqui, na sua 

compreensão política da realidade do seu país, a percepção do Amor como a verdadeira 

realidade cósmica e o amor transcendido ao próximo formam as bases sob as quais se 

assenta todo o seu pensamento revolucionário. Afinal, a revolução da qual Cardenal fala 

e para a qual justifica o uso da violência, é “a revolução do amor” (CARDENAL, 2002, 

p. 226)O uso das armas, portanto, é percebido por ele e pela comunidade de Nossa 

Senhora de Solentiname, da qual fazia parte, como um ato de amor. Essa visão também 

aparece de forma muito clara quando, em seu livro, Nicaragua, Nicaraguita 

(GOLDENBERG, 1987), no qual analisa o processo revolucionário na Nicarágua, 

Mirian Goldenberg chega a afirmar que “é difícil ser egoísta numa sociedade em que 

todos pegam as armas por amor” (GOLDENBERG, 1987, p. 27). 

O pensamento cardeliano une, portanto, revolução e amor, junção sem a qual 

dificilmente a comunidade cristã nicaraguense teria aderido à luta de guerrilha. Afinal, 

era preciso sacrificar-se pela construção do reino de Deus: “por essas injustiças que há 

aqui na Nicarágua muitos jovens e talvez eu seja o primeiro, teremos que morrer como 

Cristo” (CARDENALin RANDALL, 1985, p. 67). Para Giulio Girard,  
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a estrutura desta opção, fundamentalmente homogênea, apareceu no 

testemunho de muitos militantes. O amor cristão a Deus não existe se não a 

partir do amor para com os homens. Um amor que, para ser autêntico, não 

pode permanecer como puramente espiritual, mas deve identificar-se com 

toda a realidade do homem (...). (GIRARD, 1986, p. 339) 

 

Assim, para Cardenal o uso da violência passou a ser justificado pelo amor ao 

reino de Deus. Em carta ao povo da Nicarágua, quando Solentiname já havia sido 

destruída pela Guarda Nacional somozista, faz a seguinte análise do uso das armas pelos 

jovens da comunidade: 

 

Aconteceu que um dia um grupo de rapazes de Solentiname (...), e também 

moças, por profundas convicções depois de haver amadurecido a ideia um 

longo tempo, resolveram pegar em armas. Por que o fizeram? O fizeram 

unicamente por uma razão: por seu amor ao reino de Deus. Pelo ardente 

desejo de que se implante uma sociedade justa, um reino de Deus real e 

concreto na terra. 

E eu me congratulo que esses jovens combateram sem ódio, sobre tudo sem 

ódio aos guardas, pobres camponeses como eles, também explorados. É 

horrível que haja mortos e feridos. Quiséramos que não houvesse tido luta na 

Nicarágua, mas isso não depende do povo oprimido que tão somente se 

defende. (CARDENAL, 1978b) 

 

É com esse pensamento que Ernesto Cardenal, a partir de seu processo de 

radicalização política e conversão ao marxismo, passou a contribuir de forma decisiva 

para a construção da cultura cristã e revolucionária que fez com que vários jovens de 

Solentiname aderissem à luta armada como único meio de libertação de seu país, em 

favor da concretização do reino de amor de Deus na terra. 

É possível, inclusive, encontrar em seus livros algumas passagens que 

demonstram claramente o quanto a sua chegada naquela comunidade pode ser 

compreendida como um verdadeiro divisor de águas na formação do ideal 

revolucionário, especialmente nos jovens locais. O próprio poeta admite que, quando 

chegou à região, 

 

aquele Clube Juvenil estava embebido pela não violência. Dali sairia depois 

rapazes de garotas que assaltariam um quartel e se incorporariam na luta à 

guerrilha. Mas houve um tempo da não violência, como houve também um 

tempo de empunhar o fuzil. (CARDENAL, 2002, p. 226) 

 

Depois do triunfo da revolução, a camponesa Olivia, mãe de um dos rapazes que 

havia sido morto na guerrilha, chegou a recordar que, quando Cardenal chegou a 

Solentiname pela primeira vez, não havia nenhum revolucionário no arquipélago 
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(CARDENAL, 2004a, p. 264). Para o poeta, inclusive, a atuação de vários jovens na 

guerrilha está diretamente vinculada à sua presença nas missas e à sua pertença a todo 

aquele processo de conscientização política que se deu a partir desses encontros e do 

convívio no arquipélago. Referindo-se a um desses jovens, Gigi, chega a afirmar que 

 

por sua vinculação à Solentiname foi que pegou em armas na Nicarágua e na 

luta de libertação, e entrou triunfante em Manágua com todas as tropas 

sandinistas com Alejandro, Laureano e Bosco, que haviam lutado nas 

mesmas trincheiras. Nesse dia não haviam entrado Donald, Elbis e Felipe, 

que haviam morrido mártires. (CARDENAL, 2002, p. 209) 

 

Até mesmo o governo de Somoza reconheceu sua influência ideológica junto aos 

jovens daquela comunidade: “Os do Grupo dos Doze foram julgados e condenados em 

ausência, e também os de Solentiname que participaram do assalto ao quartel de San 

Carlos, inclusive eu, como „mentor intelectual‟” (CARDENAL, 2004a, p. 42). 

O trabalho intelectual realizado por Cardenal, no entanto, era acompanhado por 

uma efetiva participação na organização das ações de guerrilha da região. Ele mesmo 

faz diversas menções a isso quando afirma que, após seu longo processo de 

radicalização política e ao estreitamento de seus laços com a Frente Sandinista de 

Libertação Nacional, passou a assistir a umas reuniões em San José da Costa Rica 

“tratando de fundar uma nova frente guerrilheira” (CARDENAL, 2002, p. 406). Atuava, 

assim, como porta-voz da vanguarda sandinista junto aos jovens de Solentiname. Foi 

ele, por exemplo, quem transmitiu a mensagem de Humberto Ortega de que os jovens 

daquela região deveriam receber treinamento militar para o assalto a San Carlos: “Então 

eu os reuni e lhes expus: recebi esse aviso... e lhes expliquei do que se tratava” 

(CARDENAL in RANDALL, 1985, p. 65). 

A formação ideológica dos jovens cristãos revolucionários de Solentiname, no 

entanto, não se limitou à releitura do evangelho nas missas dominicais ou à 

desconstrução do princípio da não violência entre eles. Cardenal realizou, também, uma 

verdadeira revolução nas artes, que também passaram a ser percebidas como 

instrumentos para repensar a própria realidade e de valorização da cultura nativa. 
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4.3 O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA : EDUCAÇÃO, PINTURA PRIMITVA E 

POESIA EM SOLENTINAME 

 

É inquestionável a importância de Nossa Senhora de Solentiname como um dos 

principais expoentes da contracultura da América Latina na década de 60, em especial 

no que se refere à sua experiência comunitária de união entre cristianismo e revolução, 

inspirada Na Teologia da Libertação, que começava a se disseminar no continente. Para 

Júlio Valle-Castillo, por exemplo, ela representa “o projeto de maior importância do 

ponto de vista da libertação política” (VALLE-CASTILLHO entrevista PLAVIEJA, 

2013, p. 111). Em sua “Carta ao povo da Nicarágua”, Cardenal também menciona o 

reconhecimento, inclusive internacional, de Solentiname, quando afirma que na 

Alemanha se diz que essa comunidade “está em todas as partes, é o princípio de um 

mundo mais humano, é uma vida cristã, não apenas esperando um mundo melhor, mas 

preocupando-se com a paz do próximo, com a paz na natureza, com a paz da 

comunidade” (CARDENAL, 1978b). Ao mesmo tempo, na Venezuela, Solentiname era 

reconhecida como “algo tão de Deus e da terra que é um lugar onde a poesia, a 

semeadura e a colheita não dividem os homens em poetas, semeadores e aproveitadores, 

mas constituem atividades de uma mesma vida solidária” (CARDENAL, 1978b). 

O que tornou, no entanto, essa comunidade tão especial, reflexo da hegemonia 

cultural cristã e revolucionária da Nicarágua pré-Sandinista? Como já pudemos analisar 

nos itens anteriores, a chegada de Ernesto Cardenal àquele arquipélago contribuiu de 

forma substancial para a formação de uma nova consciência política entre os 

camponeses locais. Partindo da compreensão da realidade na qual estavam inseridos, 

instigou os camponeses à crítica social e à consequente transformação política através 

da luta revolucionária. Pela releitura do evangelho, buscou tornar a figura de Cristo 

mais humana, aproximar sua mensagem à experiência daquela população, que passou a 

percebê-la como instrumento de sua própria libertação. 

Entretanto, a importância do processo de conscientização política vivenciado em 

Solentiname não pode, de forma alguma, se limitar á nova interpretação da Bíblia nas 

missas dominicais dessa comunidade. O que Cardenal promoveu naquela região foi uma 

verdadeira revolução cultural, que se deu também através do desenvolvimento da 

educação e das artes.  Mais do que uma liderança religiosa, portanto, ele se tornou um 
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mestre. Sabia que a mudança política e social só se daria através da transformação 

cultural, projeto que passou a assumir não apenas em âmbito local, mas em toda a 

Nicarágua quando aceitou o cargo de Ministro da Cultura. Esse traço de seu ativismo 

político é fundamental para que possamos compreender sua atuação junto à Frente 

Sandinista de Libertação Nacional. Ernesto Cardenal era, antes de ter sido 

revolucionário, um religioso, um artista. Intuía, dessa forma, que a libertação política 

jamais seria completa se não fosse acompanhada por uma verdadeira libertação artística 

e educacional: 

 

Nosso sistema de educação é monopólio dos ricos. Por exemplo, aqui nesse 

lugar onde estamos, só há gente simples porque só há gente pobre. Mas o 

sistema de Deus é inverso ao nosso: sua sabedoria é dos simples e a oculta 

aos sábios e entendidos. E por isso que Jesus falava ao Padre: porque essa 

sabedoria é um ato de justiça. (CARDENAL, 2006, p. 127) 

 

 

Era preciso, no entanto, encontrar um método educacional que se adequasse às 

necessidades dos camponeses, que pudesse tocá-los em sua realidade. Em seu artigo A 

educação na América Latina: o desafio de teorizar sobre a prática para transformar, 

Oscar Jara descreveu de forma muito precisa a aplicação do método dialético à 

pedagogia de massas, que sem dúvida alguma inspirou Ernesto Cardenal no 

desenvolvimento da cultura em Solentiname e na Nicarágua Sandinista:  

 

Nossa concepção metodológica, isto é, nossa concepção sobre a lógica 

interna do processo da Educação Popular nós a baseamos na teoria dialética 

do conhecimento: partir da prática, teorizar sobre a mesma e voltar à prática. 

Partindo do concreto, realizar um processo de abstração e voltar de novo ao 

concreto. (JARA, 1984, p. 97-98) 

 

Antes mesmo de tocar em assuntos políticos, como já analisamos no capítulo 03, 

Cardenal preocupava-se nas missas dominicais em abordar diversos aspectos da vida em 

comunidade. Falava, portanto, de higiene, colheita, plantio, solidariedade. Sabia que, 

sem se ater às condições básicas de sobrevivência dos camponeses, jamais poderia 

promover qualquer tipo de transformação cultural por meio da educação. A vida, 

portanto, levou à teoria e à redescoberta da prática como reflexo de uma nova 

consciência revolucionária. 

Assim, além das discussões das passagens bíblicas, Ernesto Cardenal passou a 

dar aulas, nas quais se ensinava não apenas temas políticos, mas que tinham como 

objetivo a reorganização social daquela comunidade (CARDENAL intervew 
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RANDALL, 1985, p. 35). A partir daí, da compreensão e transformação de sua 

realidade, muitos camponeses passaram a se interessar por leituras de líderes 

revolucionários e, assim, começaram a se reunir em grupos de leituras nos quais se 

discutia os discursos de Fidel Castro, os diários de Che Guevara e tantos outros. Note, 

portanto, que o processo de formação cultural revolucionária e cristã em Solentiname se 

deu de forma dialética, como bem acentuou o método descrito por Oscar Jara: é a 

prática de sua vida comunitária e inserida num ambiente opressor que levou aquela 

população à teoria que os conduziu a percebera prática da luta armada como único meio 

de promover a sua libertação (JARA, 1984, p. 99). 

Inicialmente, porém, todas as ações práticas que se destinavam à discussão e à 

mudança social naquela comunidade eram destinadas aos adultos. Foi, então, que os 

jovens passaram a pedir que eles também fossem organizados, que houvesse algum 

programa que atendesse às suas necessidades específicas e, assim, é a partir dessas 

reivindicações que Alejandro Guevara e Ernesto Cardenal criaram o Clube Juvenil, um 

espaço de intimidade e convivência e no qual a juventude pudesse também desenvolver 

alguma atividade de ganho específica (PLAVIEJA, 2013, p. 73). Foram eles que, a 

partir da consciência de sua própria realidade,  

 

de maneira progressiva passaram a compreender a eucaristia, a refletir sobre 

o Evangelho, a interiorizar a vida de Cristo, e a analisar a luz de sua própria 

cotidianidade. Também desenvolveram as análises de conjuntura que lhes 

levaria a tomar consciência de sua repressão na Nicarágua. Igualmente, foram 

se formando por meio das leituras do diário opositor La Prensa, livros de Che 

Guevara, notícias internacionais proporcionadas pelo poeta, e aulas técnicas, 

por exemplo, matemática. (PLAVIEJA, 2013, p. 74) 

 

Para Ignácio Plavieja, “tão importante foi o peso de conscientização na comuna 

[como ficou conhecido o Clube Juvenil], que eles sentiam estar vivendo o Evangelho ao 

lutar para derrubar a ditadura para levar a todo país, por exemplo, a educação e a saúde” 

(PLAVIEJA, 2013, p. 75). Um importante instrumento de promoção desse caráter 

ideológico da comunidade de Nossa Senhora de Solentiname foi a imagem positiva de 

Cuba trazida por Cardenal, não apenas com as leituras dos textos de suas principais 

lideranças, mas com  a discussão de seu livro En Cuba (CARDENAL, 1972), um livro 

imensamente positivo sobre o país e sua revolução: “Então se abriu uma quantidade de 

mentes para o socialismo, o que é Cuba. Aqui não se conhecia nada de Cuba. Se falava, 

sim, da perseguição de Cuba, de Fidel (...). Esse livro abriu o caminho” (FERNANDO 

CARDENAL intervew PLAVIEJA, 2013, p. 108). 
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Como artista, no entanto, Ernesto Cardenal percebeu que, para além das 

discussões políticas, o desenvolvimento da arte em seu trabalho pedagógico seria 

indispensável para despertar nas pessoas algumas potencialidades desconhecidas por 

elas mesmas. Assim,  

 

mediante uma inteligente combinação de crítica construtiva, esforço, 

autoaprendizagem, transmissão de técnicas e busca de materiais e de novos 

artistas, junto com um mercado garantido, foi se organizando uma lista de 

artesãos que possibilitou a aparição da nova escola de Solentiname. 

(VALLE-CASTILLO, 1986, p. 67-68) 

 

Desta forma, Cardenal vê rapidamente as possibilidades do primitivismo como 

motor do desenvolvimento econômico e, constatada a insuficiência da agricultura e da 

pesca, seguiu fomentando naquela população a criatividade como alternativa. Seu 

surgimento, no entanto, segundo o próprio poeta foi uma causalidade: em visita ao 

camponês Eduardo Arana, foi servido de água em um copo que continha umas figuras 

da natureza local e naquele mesmo instante pensou que aqueles temas poderiam ser 

pintados pela população, na tentativa de desenvolver sua própria tradição. Dessa forma, 

pintar passou a ser um ato de “apropriação de seu espaço incontaminado, da fértil 

natureza com a qual conviviam, e de outros instrumentos de trabalho (...); para esses 

pintores camponeses não há diferença entre morar nas ilhas e morar nos quadros” 

(VALLE-CASTILLHO, 1986, p. 69). Aos poucos, portanto, Cardenal “levou o óleo, o 

pincel... e nos ensinou a preparar a tela. E assim surgiu... Chegou primeiro o pintor 

Eduardo Arana, depois Alejandro Guevara, depois María (...) e depois todas as famílias 

começaram a pintar” (MIRIAN GUEVARA intervew PLAVIEJA, 2013, p. 79). Ao 

poucos, a arte primitiva criada pelos camponeses de Solentiname passou a ser, 

inclusive, um importante instrumento de promoção econômica. Sobre isso, o camponês 

Silvio Espinosa conta: “Com o tempo, fomos vendendo nossa arte e, arrecadando um 

pouco mais de recursos, melhorando nossa situação econômica” (SILVIO ESPINOSA 

intervew PLAVIEJA, 2013, p. 85). 

Entretanto, “devemos assinalar que, enquanto os camponeses humildes 

potencializavam sua capacidade artística, esta incidia na consciência de sua própria 

autoestima” (PLAVIEJA, 2013, p. 83). Esse fato sem dúvida alguma contribuiu para 

que o processo educacional empreendido por Ernesto Cardenal pudesse alcançar seu 

ápice a partir do pleno desenvolvimento da consciência política e revolucionária entre 

aquela população. É por isso que, aos poucos, os temas das pinturas foram deixando de 
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ser exclusivamente o meio natural em que eles viviam para, também, abordar sua 

percepção cristã e revolucionária da realidade. Nas paredes da Igreja de Solentiname, 

por exemplo, imagens religiosas passaram a coexistir com a natureza e a vida social e 

política, um símbolo de que para muito além da arte, o que se produzia naquela 

comunidade era uma cultura hegemônica marxista que daria sustentação àquela que, 

alguns anos depois, viria a ser a Revolução Sandinista: “E as pessoas diziam: Esses que 

pintam são comunistas” (NATALIA apud RANDALL, 1985, p. 38). 

Apesar de a pintura ser o principal trabalho artístico realizado em Solentiname, 

em grande parte pela importância econômica que foi adquirindo ao longo dos anos para 

aquela comunidade, Cardenal instigou o desenvolvimento também da escultura e da 

poesia, duas das grandes paixões as quais teve que renunciar quando de seu ingresso na 

Trapa. Parecia que, com tudo isso, buscava resgatar naquele pequeno monastério 

completamente fora do tradicional, tudo aquilo que um dia havia considerado 

incompatível com a atividade religiosa.  Essa mudança de atitude, inspirada sem dúvida 

alguma nos ensinamentos de Thomas Merton, refletiu-se de forma decisiva na formação 

dos camponeses locais, que foram estimulados a criar com liberdade, sem um modelo 

pré-definido ou aprisionamentos a qualquer tipo de padrão estético. Afinal, como queria 

o mestre, “viver como um peixe na água” era viver em plenitude a comunhão com a 

natureza e com cada detalhe da criação divina que os rodeava. 

No entanto, não foi só Merton que teve uma significativa importância com 

relação ao modo como Cardenal promoveria o desenvolvimento artístico e cultural em 

Solentiname. Como já analisamos no capítulo 02, José Coronel Urtecho também 

exerceu uma forte influência no jovem poeta e no desenvolvimento da poesia 

exteriorista nicaraguense. Sua preocupação com a história, com a realidade contada de 

forma simples, com a liberdade estética, terão enormes reflexos não apenas na literatura 

cardeliana, como também nas poesias de todos aqueles camponeses que se dedicaram à 

literatura. Assim, as pessoas passaram a “aprender a amar mais a beleza das coisas, cada 

coisinha chamava mais a atenção” (OLIVIA apud RANDALL, 1985, p. 39). Mayra 

Jiménez conta que,  

 

a princípio os temas, sentimentos, sensações e pensamentos que surgiram nos 

poemas estavam vinculados ao viver e à sua percepção da ilha: a noite, o 

lago, as águas, os animais, lembranças de uma festa, a festa, as árvores, as 

cores e às frutas das árvores, enfim, ao seu existir camponês. Depois de seu 

magnífico assalto ao quartel em São Carlos (...) os temas passaram a girar 

sobre os problemas políticos e revolucionários. (JIMÉNEZ, 1980, p. 04) 
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Assim, ao mesmo tempo em que a poesia do camponês e futuro revolucionário 

Bosco Centeno canta temas cotidianos, traz também à tona versos sobre sua percepção 

da luta revolucionária e da guerrilha:  

 

Chubascos de febrero violentos 

lasgarzas y los patos buscan em vano un remanso donde pescar 

los botecitos aparecen y desaparecen 

- y las golondrinas volando sobre las olas sin mojarse 

O el vuelo de las garzas llevadas por el viento 

 y el cielo como um rastrojo lejano em llamas (BOSCO CENTENO in 

JIMÉNEZ, 1980, p. 06) 

Hermano guardiã perdoná que tenga que afinar 

Bien la puntería al dispararte, 

pero de nuestros disparos dependen los hospitales 

y las escuelas que no tuvimos, 

donde jugarán tus hijos com los nuestros. 

Sabé que ellos justificarán nuestros disparos 

Pero los hechos por vos serán 

vergüenza de tu generación. (BOSCO CENTENO in JIMÉNEZ, 1980, p. 07) 

 

Note que não apenas a liberdade estética ou a temática da realidade descrita de 

forma simples revelam a influência da concepção literária cardeliana nesses versos, mas 

também a maneira como ele concebia a revolução e a luta armada, vista como 

necessária para a execução do projeto de Deus na terra: a formação de um reino de 

Amor. Nesse poema, portanto, Bosco, morto em combate alguns anos depois, 

demonstra que, em sua comunidade de sentido, o combate que se trava através das 

guerrilhas e justifica por um bem comunitário maior. A maneira como pede perdão e 

chama os guardas contra os quais luta de “irmãos” revela de forma muito clara a ideia 

que o próprio Cardenal tem, e que justifica o uso das armas, de que é necessário lutar 

com amor para o alcance da paz e da justiça social. 

Ao mesmo tempo, sua percepção do universo, de que cada detalhe da natureza e 

da vida humana tende à união cósmica, pode ser encontrada, também no seguinte poema 

de Juan Agudelo: 

 

La Revolución es Fidel Castro jugando Basket-ball 

La Revolución es el Granma donde viajaron los héroes 

La Revolución es Sandino diciendo un discurso a su pueblo 

La Revolución es que todas las mamás cuiden bien a sus niños 

La Revolución es e llaga donde hay pescados para todos 

La Revolución es una pareja de enamorados 

La Revolución es la flor de sacuanjoche 
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La Revolución es Mario Avila poniéndole música a un poema 

La Revolución es una bola de cañón que dispara a los imperialistas 

La Revolución es vencer a los imperialistas 

La Revolución es Ernesto Cardenal escribiendo un poema para Solentiname 

La Revolución es una mariposa de colores que passa volando alrededor de 

Los héroes 

La Revolución son todos los cubanos aplaudiendo a Fidel 

La Revolución es mi papá haciendo una escultura con todos sus formones. 

(AGUDELO in JIMÉNEZ 1980, p. 05) 

 

Desse ponto de vista, a revolução é percebida de várias formas e se expressa em 

cada detalhe da vida humana ou natural. É, portanto, “vencer aos imperialistas”, é 

“todos os cubanos aplaudindo Fidel” ou mesmo “uma mariposa que passa voando ao 

redor dos heróis”; ou ainda “Ernesto Cardenal escrevendo um poema para 

Solentiname”. É interessante perceber que, em vários versos compostos pelos 

camponeses de Solentiname, a figura de Cardenal surge como revolucionária, seja 

conduzindo os comentários das missas ou escrevendo uma poesia. Isso demonstra de 

forma clara o reconhecimento de sua participação no processo de conscientização 

política que levou à formação da cultura cristã e revolucionária:  

 

Solentiname fue Julio Guevara com su vara de madroño y surisa, 

Sacando peces del lago. 

Fue las muchachas arregladitas em sus botes de remos, como ramos de 

flores 

yendo a lamisa. 

y lãs garzas em la costa que como dice Alejandro: De lejos se pueden 

confundir con una virgen. 

y las fiestas com los tragos bajo los palos de "mangos frente a La iglesia com 

El toca disco de Chono. 

Fue el pueblo discutiendo el evangelio los domingos. 

y las idas a coger tortugas y garrobos para nuestros almuerzos comunales. 

y la música de Elbis, William y Adancitolos domingos. 

(...) Solentiname fue nuestro juramento de Patria Libre o Morir. 

y Ernesto profetizando tiempos y tierras nuevas. 

y La Compañía monopolizando las tierras. 

y los cuadros llenos de vida de los pintores campesinos. 

Solentiname es Julio Guevara en el exilio com su sonrisa entreviendo el 

futuro. (BOSCO CENTENO in JIMÉNEZ, 1980, p. 07) 

 

Solentiname, assim, é percebida de forma totalizante, com sua pesca, suas 

muchachas, garças, festas... e com Ernesto Cardenal, “profetizando tempos e terras 

novas”. Fica, assim, muito claro que não apenas a poesia, mas toda a arte camponesa 

que se desenvolveu como parte do projeto educacional empreendido por Cardenal 

naquela comunidade, carrega consigo elementos peculiares não apenas de sua formação 

estética, mas também do que para ele representava a natureza, a religião e a política:  
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Ernesto e Solentiname são uma mesma coisa. Ernesto e Solentiname criaram 

um símbolo (...). Centenas e milhares de pessoas abrindo a consciência por 

Solentiname e por Ernesto. Bom, claro que foi um farol que iluminou muita 

gente (...). Isso é importantíssimo. (FERNANDO CARDENAL intervew 

PLAVIEJA, 2013, p. 103) 

 

Cardenal, sem dúvida alguma, contribuiu para a formação cultural da população 

de Solentiname, comunidade que representou, a seu tempo, o germe de todo o projeto 

cardeliano em favor da formação de uma cultura cristã e revolucionária na Nicarágua 

sandinista. Como afirma o próprio poeta:  

 

Quando a revolução triunfou e fui nomeado Ministro da Cultura, me ocorreu 

que, assim como havíamos promovido essa pintura coletiva em Solentiame, 

se poderia promover também em todo o país. Assim o fizemos, e se produziu 

massivamente, e se segue produzindo, com todo o tipo de temas, estilos e 

paisagens, em toda a geografia do país. (CARDENAL, 2002, p. 242) 

 

Para Myrian Jiménez, “o grande milagre de Solentiname foi ter sido um 

território livre à imagem e à semelhança do que no futuro ia ser um milagre perfeito, 

também conhecido como Pátria Livre” (JIMÉNEZ, 1985, p. 04). Foi, portanto, aquela 

comunidade cultural, que constituiu as bases sob as quais se assentaria todo o projeto de 

formação da cultura cristã e hegemônica nicaraguense empreendido por Ernesto 

Cardenal e percebido como essencial na luta ideológica travada contra o imperialismo 

norte-americano. 
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CAPÍTULO 05. O DIA SEGUINTE DE SOLENTINAME: QUANDO O 

AMANHECER DEIXA DE SER UMA TENTAÇÃO 

 

O projeto de construção de uma cultura hegemônica revolucionária na Nicarágua 

já pode ser encontrado nas raízes da consolidação da Frente Sandinista de Libertação 

Nacional e é expresso em vários de seus documentos oficiais, a exemplo do estabelecido 

em seu Programa Histórico, publicado dez anos antes da Revolução Sandinista, em 

1969: 

 

A Revolução Popular Sandinista assentará as bases para o desenvolvimento 

da cultura nacional, o ensino popular e a reforma universitária. Impulsionará 

uma campanha de forma massiva para exterminar de forma imediata o 

analfabetismo. (PROGRAMA HISTÓRICO DEL FSLN, 1969) 

 

Para compreender, no entanto, seu desenvolvimento prático após o triunfo 

revolucionário, é necessário que façamos uma análise do contexto político, econômico e 

social experimentado por aquele país após 1979, bem como das contradições inerentes a 

todo esse processo.  

A revolução socialista da Nicarágua, percebida por Ernesto Cardenal como a 

concretização da revolução do amor, da construção do Reino de Deus na Terra, tem uma 

série de peculiaridades se comparada às demais revoluções socialistas que eclodiram em 

todo o mundo no século XX. A compreensão do conjunto dessas excepcionalidades será 

fundamental para situar o sacerdote, poeta e revolucionário em seu cargo como Ministro 

da Cultura executor essencial do projeto de formação cultural hegemônica empreendido 

pela Frente Sandinista de Libertação Nacional. 

Na verdade, a própria compreensão do socialismo tal como experimentado pela 

Nicarágua já nos remete a vários traços do pensamento cardeliano revelado pelas tantas 

faces do Amor expressas em sua vida e em sua obra. Só a partir dessa percepção é 

possível proceder a uma análise concreta de sua atuação ministerial, bem como do 

impacto de suas ações na tentativa de formação de uma cultura pátria autêntica e 

legitimadora da ordem revolucionária estabelecida.  
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5.1 POR LO PAN Y POR LA BELLEZA : E O REINO DOS CÉUS SE FEZ 

REALIDADE  

 

Para compreender a atuação de Ernesto Cardenal enquanto mentor e executor do 

projeto de formação de uma cultura hegemônica cristã e revolucionária na Nicarágua 

Sandinista, é necessário ter em mente que, para ele, todo o processo que se desenvolveu 

após a queda da ditadura Somoza relaciona-se diretamente à construção do Reino de 

Deus na terra.  A própria análise de sua atuação em Solentiname, bem como dos 

comentários incentivados pelo sacerdote nas missas daquela comunidade, revela que em 

sua concepção marxismo e cristianismo não podem jamais ser vistos como 

contraditórios, mas apenas elementos complementares para a execução da palavra de 

Deus. Em seu livro de poemas Vôos de Vitória (CARDENAL, 1986), Cardenal já revela 

essa visão peculiar sobre o processo revolucionário, nos versos de “19 de julho”: 

 

(...) e já brilham as primeiras estrelas 

                           Sobre a Praça 19 de julho 

Elas com suas datas de outros calendários de outras órbitas. 

Haverá além um planeta sob uma chuva contínua? 

                 Ou já terá dinossauros? 

                              Ou já é o Reino dos Céus? 

E como nos verão de lá? 

                  Como uma dessas estrelas! 

Que bonito verão entre elas nossa Terra. 

(CARDENAL, 1986, p. 66) 

 

 

Para ele, portanto, a vitória sandinista em 19 de julho de 1979 representa não 

apenas uma conquista política, mas, sobretudo, ela está associada a sua visão mística da 

realidade, para a qual todo o universo tende ao encontro do Amor. Somente isso pode 

explicar sua total dedicação à causa revolucionária, mesmo antes do triunfo, em 

Solentiname. 

Compreender a adesão de Ernesto Cardenal ao projeto de construção do 

socialismo na Nicarágua, portanto, é compreender também que cada aspecto peculiar 

que caracteriza essa política revela, em sua concepção, uma das faces do amor divino 

sobre os homens. Daí a importância da participação popular, do pluralismo, da 

solidariedade.  Nos dizeres do próprio poeta, o traço mais original da Revolução 

Sandinista é que foi sem chefe. Ela teve, sim, uma forte liderança, mas coletiva, sem 

culto à personalidade (CARDENAL, 2004, p. 245). 
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Dessa forma, o poder político na Nicarágua, de 1979 até 1984, quando houve a 

primeira eleição democrática, era exercido pela Junta de Governo de Reconstrução 

Nacional, órgão executivo composto por cinco membros; e pelo Conselho de Estado, 

órgão legislativo. Ambos eram compostos por representantes de diversos setores, o que 

conferia à revolução um caráter administrativo não homogêneo, fiel ao princípio 

pluralista instituído pelo Programa de Governo da Frente Sandinista de Libertação 

Nacional, publicado em 1979 (PROGRAMA DE GOVERNO DA JGRN, 1979). Para 

Thomas Borge, 

 

uma importante característica do nosso processo revolucionário, já que 

falamos de nossas experiências concretas, é a conquista de uma direção 

coletiva, pouco compreendida por alguns e absolutamente incompreensível a 

outros. (...) Temos comprovado na prática que as decisões coletivas são mais 

sábias e mais objetivas. (BORGE, 1984, p. 05) 

 

Na Nicarágua, portanto, o povo estava efetivamente no poder: “um dos 

princípios básicos da FSLN é nada fazer de cima para baixo, mas criar as condições 

para que a própria sociedade decida seu futuro” (BETTO, 1980, p. 34). Dessa forma, 

“estabelecer (...) o Poder Popular não significa apenas criar estruturas de democracia 

direta (...), mas significa garantir-lhes funcionamento efetivo” (GIRARD, 1986, p. 150). 

E garantir esse funcionamento passava necessariamente por educar a população, por 

torná-la capaz de tomar decisões em favor do bem comum. 

Além do caráter democrático, outros aspectos da Revolução Sandinista 

contribuíram para que Cardenal a percebesse como um processo de concretização do 

amor anunciado por Jesus. Assim como o poeta, que enaltecia o fato de que os jovens 

de Solentiname haviam pegado em armas sem ódio, apenas como instrumento 

necessário à concretização da palavra de Deus, o mundo admirou a decisão da Junta de 

Governo de não enviar ao paredão tantos guardas, antes pertencentes à Guarda 

Nacional, que haviam cometido os piores crimes:  

 

A atenção do mundo estava colocada na Nicarágua. Todos ficaram 

assombrados com a abolição da pena de morte. Era de se esperar o contrário, 

sobretudo depois do Irã. A Rádio Sandino aconselhava compaixão pelos 

inimigos vencidos, e recomendava às embaixadas que tivessem as portas 

abertas para todos aqueles que quisessem se exilar. (CARDENAL, 2004a, p. 

227) 

 

Essa não foi, no entanto, apenas uma decisão unilateral da vanguarda sandinista. 

Ela foi abraçada por todo o povo numa demonstração clara de que, naquele país, o que a 
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nação estava buscando não era a vingança de todo o passado de opressão, mas a 

construção de um futuro amparado em princípios éticos que, naquele caso específico, 

relacionam-se diretamente à sua religiosidade. Por isso, na Nicarágua, não há que se 

compreender o processo revolucionário, ou mesmo o desenvolvimento de uma pretensa 

hegemonia sandinista, sem se levar em conta o fator cristão, base sob a qual se edificou 

toda a Revolução Sandinista. 

Todos esses são aspectos do que, para Mirian Goldenberg, compõe um modelo 

de socialismo único em razão do seu forte caráter democrático (GOLDENBERG, 1987, 

p. 58). Nem mesmo a luta armada, segundo ela, oferece qualquer tipo de restrição a esse 

aspecto da Revolução Sandinista, mas, ao contrário, o que constitui “um dos elementos 

da democracia (...) é o povo em armas” (GOLDENBERG, 1987, p. 80). 

Perceba que esses dois traços peculiares do processo revolucionário 

nicaraguense também não se apresentam como contraditórios em Ernesto Cardenal.  

Como já analisamos no capítulo anterior, a construção imediata do reino de Deus, de 

uma sociedade democrática e com justiça social, não exclui o uso das armas para a luta 

ou defesa de uma situação de grave opressão. Assim, ao mesmo tempo em que valoriza 

a construção da democracia, princípio coerente com a sua formação mertoniana, 

Cardenal percebe a luta armada popular como instrumento mesmo de manutenção dessa 

conquista. Por isso o socialismo implantado na Nicarágua pôde, para ele, ser 

experimentado a partir da perspectiva religiosa da construção do Reino de Deus na terra. 

Em seu livro La Revolución Perdida (CARDENAL, 2004a), inclusive, o poeta enaltece 

em várias passagens as discussões e eleições que eram realizadas em praça pública, bem 

como o pluralismo político, chegando a afirmar que foi justamente pelo fato de a 

Revolução Sandinista ter sido uma revolução muito popular é que teve apoio massivo 

dos cristãos (CARDENAL, 2004a, p. 246). Para ele,  

 

podia-se constatar o caráter democrático da revolução as concentrações de 

massa, que eram como grandes assembleias, e parecia que se estava na ágora 

grega. A oratória dos dirigentes era muitas vezes uma conversa com o povo, 

sempre desprovida de retórica, e às vezes até poética. (CARDENAL, 2004a, 

p. 395) 

 

Referindo-se à intensa participação popular no processo democrático 

nicaraguense, Ernesto Cardenal deixa registrado em um de seus vários poemas de Vôos 

de Vitória (CARDENAL, 1986) 
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(...) Uma intensa campanha de propaganda. 

O apoio de todos os organismos: Saúde, 

Transporte, Educação, Força Aérea... 

                 A participação dos trabalhadores, estudantes... 

E olho as caras sérias em volta da mesa 

onde há blocos para apontamentos, cinzeiros, 

e penso: que curioso, 

que curioso! É o amor: 

                  O gabinete reunido por amor ao próximo. (CARDENAL, 1986, p. 

13) 

 

Para ele, portanto, todo o processo revolucionário era, antes de tudo, um 

exercício de amor ao próximo e, por isso mesmo, estava diretamente relacionado à 

construção do Reino anunciado por Jesus na Terra. Sendo assim, não poderia comportar 

traço de culto à personalidade ou mesmo jamais deveria ser politicamente 

monopolizado por uma minoria. É por isso mesmo, por acreditar em uma liderança 

coletiva e efetiva participação popular, que Cardenal inseriu-se de forma tão profunda 

no projeto que visava a educação revolucionária de seu povo. Para ele, ensinar a 

revolução era também ensinar a palavra de Deus. Só assim Sua mensagem poderia ser 

feita realidade. 

É certo que alguns estudiosos da cultura (a exemplo, como já mencionamos na 

introdução deste trabalho, de Nestor Canclini) não apenas consideram a formação de 

uma hegemonia um projeto falho (dados os diversos conflitos culturais inerentes a uma 

sociedade), mas também acreditam que essa pretensão acaba por andar na contramão do 

ideal democrático inerente à sociedade do mundo ocidental contemporâneo. Interessante 

perceber, porém, que, na concepção cardeliana, o desenvolvimento de uma cultura 

majoritária cristã e revolucionária não só é possível (haja vista sua experiência em 

Solentiname), como lança as bases justamente para a consolidação da democracia na 

Nicarágua. Essa, portanto, só seria plenamente construída a partir dos ideais de amor ao 

próximo e de solidariedade, elementos indissociáveis do marxismo revolucionário 

sandinista. 

É justamente por isso que Cardenal, muitas vezes, é tolerante em relação a 

algumas medidas de relativo autoritarismo expedidas pela FSLN. Em relação à guerra 

ideológica travada pelos Estados Unidos, por exemplo, como, no início do processo 

revolucionário, havia plena liberdade de imprensa, o jornal de oposição La Prensa se 

servia constantemente da liberdade de expressão para se queixar de qualquer restrição 

que vulnerasse os interesses das elites interessadas em manter seus privilégios. Para 

Julio Cortázar, porém, 
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(...) lendo os artigos de La Prensa, onde tudo que não é “democrático”, 

conforme a sua terminologia se torna automaticamente “marxista”, só se 

pode admirar a decisão dos dirigentes de não impedir que a oposição interna 

se manifeste publicamente. Se o estado de emergência decretado pela ameaça 

de uma invasão iminente se estendesse obrigatoriamente a esse uso abusivo 

da liberdade de imprensa (...), ninguém poderia atribuir isso a uma vontade 

autoritária de calar a crítica. (CORTÁZAR, 1987, p. 46-47) 

 

E foi de fato o que aconteceu. À medida que a guerra ideológica norte-americana 

se acentuava, eram tomadas algumas medidas de caráter restritivo, o que não era visto 

como atentado ao ideal democrático pelas lideranças sandinistas. Assim, após 

incansáveis ataques ao governo e à Revolução, optou-se pelo fechamento do jornal de 

oposição La Prensa. Para Sérgio Ramírez, no entanto, essa medida não contradiz o 

caráter de democracia conferido ao governo uma vez que “quem antes não tinha 

liberdade de expressão agora tem e quem antes tinha de maneira exclusiva, agora tem 

restrita” (RAMÍREZ entrevista GOLDENBERG, 1987, p. 58). Para ele, nada disso 

constituiu um erro: “erro seria se nós estabelecêssemos como política negar 

sistematicamente o direito de expressão às minorias ou negar à Igreja Católica seu 

direito” (RAMÍREZ entrevista GOLDENBERG, 1987, p. 58). Seguindo a mesma linha 

de raciocínio, para Cardenal o simples “fato de que os opositores escrevessem que não 

havia liberdade, era prova de que havia” (CARDENAL, 2004a, p. 247). E declara: 

 

Não sou dos que consideram as limitações da liberdade de imprensa como 

um dos erros da revolução. Os Estados Unidos a utilizaram sempre que estão 

em estado de guerra. Agora a Nicarágua estava sendo atacada pelos Estados 

Unidos e o diário La Prensa fazia parte dos que a atacava. (CARDENAL, 

2004a, p. 408) 

 

Apesar das gradativas medidas de restrição à liberdade de imprensa, havia de 

fato na Nicarágua Sandinista uma pretensão de incorporar no governo, representantes 

dos diversos setores da sociedade.  Prova disso é que o próprio Programa, expedido 

logo após o triunfo revolucionário, prescrevia como três os princípios fundamentais que 

o norteariam: o pluralismo político; a economia mista; e o não alinhamento em política 

exterior (PROGRAMA DE GOVERNO DA JGRN, 1979).  

O socialismo nicaraguense, assim, constituía-se de forma excepcional em 

relação às outras experiências revolucionárias desse tipo ocorridas no século XX. 

Cardenal chega mesmo a mencionar que um dos primeiros intelectuais que ingressou na 

Nicarágua após a Revolução, Eduardo Galeano, chamou aquele processo peculiar de 
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“nicaraguização” (CARDENAL, 2004a, p. 266). A política de não alinhamento revelava 

de forma clara que, naquele país, haveria uma experiência autêntica e plenamente 

incorporada à realidade da Nicarágua, como já reivindicava o marxismo proposto por 

Mariátegui para a América Latina. Dessa forma, para seus líderes, “uma concepção tem 

que se basear em uma concepção dialética da realidade, e não em pressupostos teóricos 

radicais” (RAMÍREZ intervew GOLDENBERG, 187, p. 65), tais como ocorreu no caso 

da Revolução Russa. Ainda falando sobre essa excepcionalidade da construção do 

socialismo nicaraguense, Cardenal comenta que “a revolução na Nicarágua foi diferente 

da cubana. Prudência e moderação foram as características dessa nova revolução, e sua 

política se guiava pelo que era prático e possível” (CARDENAL, 2004a, p. 257). 

Aquele país, portanto, estava vivendo suas próprias experiências a partir do contexto 

político, econômico, social e cultural no qual estava inserido:  

 

O governo Sandinista surgiu na Nicarágua com características que poderiam 

aproximá-lo do cubano ou do chileno, conforme o prisma pelo qual seja 

olhado. Do ponto de vista do processo que o levou ao poder, 

indiscutivelmente o parâmetro para entendê-lo é a Revolução Cubana. 

Tratou-se de um processo insurrecional que derrubou uma ditadura apoiada 

pelos Estados Unidos e instaurou um poder revolucionário democrático e 

nacional. Porém, à semelhança do processo chileno, o sandinista também 

propôs um sistema político multipartidário, uma economia mista e uma 

política internacional de não alinhamento diante das duas grandes 

superpotências. (SADER, 1982, p. 55) 

 

Para Fidel Castro, inclusive, o modelo político nicaraguense não podia ser 

considerado socialista. Segundo ele, 

 

não há ali um regime socialista, há um regime de economia mista, há 

inclusive um regime pluripartidarista... Na Nicarágua há um novo projeto 

revolucionário, no sentido de que eles estabelecem a reconstrução nacional, 

com a colaboração de todos os fatores (CASTRO apud CÉSPEDES; CRUZ; 

RODRÍGUEZ, 1984, p. 236) 

 

De fato, talvez o argumento mais forte para Fidel não considerar a Revolução 

Sandinista um processo de construção do socialismo seja justamente o estabelecimento 

de uma economia mista, traço que mais uma vez revela o seu caráter democrático. 

Assim, a vanguarda da FSLN não apenas reservava aos diversos setores sociais, 

inclusive à burguesia, um lugar no governo, como também na economia. É claro que, 

para que o processo revolucionário triunfasse, era preciso 
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neutralizar  um setor da burguesia e atrair às camadas médias da população. 

Foi sobre essa base que desenvolvemos uma política de alianças não 

compreendida por alguns (...) que creem que a revolução se faz à margem da 

realidade. Essa política de aliança na Nicarágua se chama unidade nacional e 

se baseia na hegemonia dos interesses das classes mais revolucionárias da 

história, e na participação de outras classes sociais que completam o quadro 

de um processo democrático e popular. (BORGE, 1984, p. 04) 

 

Note, no entanto, que Thomas Borge não se refere à neutralização de toda a 

burguesia, mas apenas àquela pertencente ou ligada diretamente à família Somoza. 

Assim, tão logo chegou ao poder a FSLN determinou o confisco dos bens dessa família, 

com o objetivo de “resolver primordialmente o atraso, a miséria e a desocupação que 

sofrem as grandes maiorias” (PROGRAMA DE GOVERNO DA JGRN, 1979), através 

dos decretos nº 3 e nº 38, de 20 de julho de 1979. 

Ainda no decreto nº 3, foram criadas as Áreas de Propriedade do Povo nas 

propriedades confiscadas, que representavam cerca de 20% do total de terras cultiváveis 

da Nicarágua. Segundo Vilas, no entanto, não apenas as propriedades rurais foram 

transformadas em APPs, mas 

 

foram incluídos nelas bancos, companhias de poupança e empréstimo, 

entidades financeiras, companhias de seguro (...). Foi confiscado também o 

capital somozista na indústria têxtil, química e agroquímica, de materiais de 

construção, transporte aéreo, marítimo e de superfície; as empresas que 

operaram nos dois primeiros foram estatizadas. (VILLAS, 1987, p. 213) 

 

Veja que, inicialmente, a manutenção do direito à propriedade privada e o 

confisco apenas dos bens da burguesia ligada diretamente à família Somoza não se 

contrapôs aos interesses de parte da burguesia nacional que participou do governo 

sandinista. A economia mista, nesse sentido, se caracterizou pelo princípio da lógica das 

maiorias, priorizando as necessidades populares, mas ao mesmo tempo respeitou alguns 

valores da antiga lógica burguesa. Isso, porque a FSLN percebeu em sua aliança com 

essa classe um meio de agregar força à insurreição popular. Além disso, estava 

consciente da necessidade de desenvolver as forças produtivas e, portanto, de superar o 

atraso econômico experimentado pela Nicarágua. Para eles, a burguesia, o capital 

privado, cumpriria economicamente essa função de transformar economicamente o país 

através do incremento de divisas que seriam produzidas mediante os impostos e o 

dinamismo da economia de mercado, sobtutela do Estado: 

 

O elemento central dessa tarefa (de reconstrução e desenvolvimento) e da 

política da unidade nacional que a impulsiona, é o desenvolvimento de uma 
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economia mista que conjugava uma área de Propriedade do Povo (APP) e 

uma Área Privada (AP), orientada a superar o atraso econômico, romper a 

dependência e favorecer transformações na distribuição do ingresso nacional 

em benefício das maiorias populares. (VILAS, 1987, p. 212) 

 

Talvez, porém, um dos principais componentes do processo revolucionário 

democrático nicaraguense tenha sido o pluralismo político. É importante verificar que 

ele não se limitou a âmbito institucional, mas permitiu também o desenvolvimento de 

uma forte sociedade civil, configurando e assegurando um espaço de discussão fora do 

âmbito estatal, ao menos nos primeiros anos de Revolução. Para Salvador Martí i Puig, 

 

como em todos os processos revolucionários, a ruptura violenta com a antiga 

ordem não se fez sentir somente nas esferas jurídico-administrativas do 

governo, mas em todas e cada uma das instâncias do poder. Em sentido 

oposto, a questão chave das revoluções sociais não é só a construção de uma 

nova institucionalidade, mas também a transformação organizativa da 

sociedade civil – a partir de seu enquadramento e mobilização dos diferentes 

coletivos. (MARTÍ i PUIG, 2009, p. 18) 

 

 Assim, a Revolução Sandinista ampliou os direitos sociais, garantindo o direito 

à educação e à saúde, creches para os filhos de mães que trabalhavam fora de casa, 

cuidados com a saúde no trabalho, e tantas outras conquistas, mas, mais do que isso: 

todo esse processo de reconstrução da Nicarágua contou com a participação massiva da 

população, engajada como um só corpo na concretização de uma sociedade mais justa e 

igualitária. Isso, para Cardenal, significava de fato a liberdade: 

 

Comandante, 

quando visitávamos a Associação de Meninos Sandinistas 

e você disse uma frase em seu discurso, 

uma frase simples: 

                  “agora somos livres” 

                                (concatenada a outras frases) 

eu vi, no momento exato dessa frase, 

a agitação de alguns meninos nas escadarias, 

uns subindo e outro, pequenino, descendo com dificuldade, 

um tomando sorvete... 

havia muita agitação e até desordem na alegre aglomeração 

de meninos e jovens 

sob a voz amplificada pelos microfones e seu eco poderoso. 

Senti que todos esses meninos eram livres, e o sabiam; 

o de 7 anos, tomando seu sorvete, livre para sempre... 

crescerão livres, 

como o companheiro que me disse, quando íamos pela estrada, 

que antes achava que nunca poderia andar de carro numa estrada 

como via, do monte, passar a guarda 

                                      - a EEBI – 

que sempre estaria clandestino ou no monte; 

ou como o camponês de El Jacote, para lá de Palacaguina, 

que disse que agora ia às festas de noite sem temor, 
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sem temor àquele helicóptero que levava os camponeses  

que não voltavam... 

que antes se sentia como um pássaro engaiolado. 

Tudo isso eu vi, rápido, numa visão, quando você disse essa frase 

e já ia dizendo outras frases, Comandante. (CARDENAL, 1986, p. 49) 

 

Esse forte senso de que a população nicaraguense tinha, de fato, alcançado a 

liberdade, portanto, foi o que fez com que Cardenal não percebesse qualquer tipo de 

orientação educacional em prol do estabelecimento de uma hegemonia cultural como 

um aspecto antidemocrático. Assim, para ele, todos os problemas de ordem 

infraestrutural experimentados pela Nicarágua, naquele momento, só poderiam ser 

solucionados a partir de uma transformação cultural que inserisse a população no 

processo revolucionário: 

 

Os terríveis problemas da ignorância, a doença, a fome, a miséria, só podem 

ser solucionados por nossos países se desenvolverem suas economias em um 

tempo historicamente curto, e criando novas estruturas sociais. Isso é um 

assunto também eminentemente cultural, pois nossos países estão 

transformando rápido, não apenas as estruturas sociais tradicionais, mas 

igualmente os valores e necessidades culturais. (CARDENAL, 1984a, p. 13) 

 

Da mesma forma, a FLSN via que 

 

à diferença do pluralismo político burguês que aceita uma participação 

formal e restrita das massas no processo de condução do Estado, o pluralismo 

revolucionário se baseia na hegemonia do povo sandinista que derrubou, com 

sua vanguarda, a FSLN, o Poder das classes exploradoras e o imperialismo. 

(CÉSPEDES; CRUZ; RODRÍGUEZ, 1984, p. 309) 

 

A formação de uma hegemonia cultural cristã e revolucionária, portanto, não era 

vista como contraditória ao processo de construção da democracia na Nicarágua. Ao 

contrário, o próprio pluralismo político era garantido pela crença da FSLN em sua 

capacidade de hegemonizar politicamente a revolução, o que teria como principal 

consequência a garantia permanente de vitória nas eleições. 

A utopia do pluralismo político amparado no projeto de construção da unidade 

nacional, no entanto, alcançou limites logo nos primeiros anos do processo 

revolucionário. Um dos exemplos foi a discussão em torno do projeto de Reforma 

Agrária dirigido pelo Instituto Nicaraguense de Reforma Agrária. Embora que ainda 

bem limitado, uma vez que expropriava apenas as terras daqueles pertencentes ou 

diretamente vinculados à família Somoza, esse projeto acabou por gerar nos burgueses e 

nos Estados Unidos uma forte preocupação quanto à garantida da manutenção da 
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propriedade privada por parte do governo sandinista. Além disso, o governo em questão 

passou a ter controle absoluto sobre o setor financeiro a partir do intenso processo de 

nacionalização ocorrida logo após o início da revolução. Essas medidas contribuíram 

para tirar das mãos, especialmente do capital internacional, a capacidade de controlar 

financeiramente a economia. 

 Note, no entanto, que o enfrentamento inicial do processo revolucionário não se 

deu contra a propriedade capitalista, tendo recaído mais no âmbito antioligárquico e 

antiditatorial, visto que o alcance das transformações agrárias se concentrou em 

propriedades somozistas ou de seus aliados diretos, sobre bens, ociosos ou abandonados 

e em cima de propriedades exploradas de maneira não propriamente capitalista (VILAS, 

1986, p. 91-130). Mesmo a nacionalização do setor financeiro se deu muito mais como 

uma estratégia governamental de reaver o controle da economia do que um atentado 

contra as práticas capitalistas até então vigentes. Assim,  

 

dentro do projeto político sandinista tem um espaço a burguesia. Espaço no 

político, no econômico e no ideológico. Os capitalistas têm liberdade para 

continuar acumulando mais-valia, dentro, é claro, de um plano dirigido pelo 

Estado e dentro da base determinada pela revolução triunfante. (VALIENTE, 

1990, p. 288) 

 

De qualquer forma, o racha da unidade nacional foi inevitável a partir do 

enfrentamento da FSLN com a burguesia aliada, temerosa no processo de radicalização 

revolucionária. Essa, cada vez mais próxima dos interesses norte-americanos, passou a 

contar com aquele país para mantê-la no governo nicaraguense. Os Estados Unidos 

chegaram até mesmo a condicionar a concessão de empréstimos à manutenção da 

unidade nacional. Ao mesmo tempo, os líderes sandinistas entenderam que esse 

processo poderia arruinar o desenvolvimento da revolução e, portanto, passaram 

gradativamente a construir uma estrutura administrativa burocratizante que tinha como 

objetivo hegemonizar, também em âmbito institucional, o processo revolucionário. 

Dessa forma, a legitimidade para a construção e manutenção de uma hegemonia 

administrativa passou a ser cada vez mais garantida pelo pleno desenvolvimento de uma 

hegemonia cultural. Nesse sentido, as organizações populares deixaram de cumprir a 

função de ser um canal de aferir o poder do Estado e se tornaram instâncias de 

expressão desse poder. Para os burgueses, esse processo significava que seus acordos 

com os sandinistas estavam sendo rompido, o que provocou a dissidência de várias 
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lideranças liberais do governo. Muitas delas, inclusive, passaram a apoiar 

deliberadamente a guerra dos contra financiada pelos Estados Unidos. 

O ponto máximo dessa política hegemônica sandinista, no entanto, se deu com a 

publicação do decreto n˚ 374, no qual a Junta de Governo alterou de 33, para 47 o 

número de membros do Conselho de Estado. Dessa forma, o poder da FSLN foi 

substancialmente fomentado, o que lhe conferiu hegemonia política no processo 

revolucionário. Essa manobra foi entendida pela burguesia como um golpe de Estado, 

uma vez que “não responde a Unidade Nacional, mas sim aos interesses da FSLN” 

(COSEP, 1983, p. 6). 

Uma consequência do processo de hegemonização política foi a intensificação 

do projeto de formação de uma hegemonia cultural revolucionária que pudesse legitimar 

aquela. Por isso, Ernesto Cardenal se insere, enquanto Ministro da Cultura, como figura 

de grande importância estratégica para o governo sandinista. O partido passou a 

modelar as massas, doutrinando-as. Assim, percebendo que a ideologia é um dos 

aspectos essenciais a uma revolução, a FSLN forjou diversas organizações com 

capacidade de concentração em massa. 

Uma dessas principais organizações foi, sem dúvida alguma, o Exército Popular 

Sandinista, entidade militar, mas cuja capacidade ideológica era imensurável uma vez 

que, no imaginário da população nicaraguense, participar dele era ajudar a construir 

uma nação completamente oposta à herdada do somozismo. 

Além do EPS, houve a organização do Comitê de Defesa Sandinista, que era 

responsável direto pelo aparelhamento local das demandas sociais e foi a principal 

entidade responsável por coordenar a Jornada de Alfabetização. Essa acabou por 

definir-se como um grande Seminário Político que deveria chegar a todos os lugares da 

Nicarágua e contribuir para a formação de uma consciência revolucionária com 

dimensões de massa (VALLECILLO, 1987, p. 69). Nesse sentido, a educação 

constituiu-se como um dos principais instrumentos de formação cultural hegemônica: 

 

A educação deve servir para possibilitar o crescimento e o desenvolvimento 

de um novo modelo econômico, e deve ser uma base para se transmitir e fixar 

uma nova concepção política e ideológica no país. Assim, por outro lado, a 

educação contribui para tornar possível um novo modelo de desenvolvimento 

econômico em termos de preparação dos quadros que a sua realização exige. 

De outro lado, a educação responde também à transmissão de uma ideologia 

revolucionária. (VALLENCILLO, 1987, p. 63-64) 
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É importante perceber que, na visão utópica de Ernesto Cardenal, estimulada por 

sua experiência na pequena comunidade de Nossa Senhora de Solentiname, a Jornada 

de Alfabetização, bem como todo o processo educativo e revolucionário empreendido 

pela FSLN, é percebida indissociavelmente da perspectiva poética e religiosa inerente a 

seu pensamento: “Chegou o dia em que essa metade do povo da Nicarágua inicialmente 

analfabeta aprendeu a distinguir as vogais da palavra geradora La Revolución” 

(CARDENAL, 2004a, p. 294). Nesse comentário, Cardenal vai muito além da 

literalidade da conquista do aprendizado gramatical, mas quer dar a entender que o povo 

nicaraguense aos poucos foi compreendendo e se incorporando à revolução, a partir do 

processo de aprendizagem. Isso, tal como já havia ocorrido em Solentiname. Para ele, 

portanto, a transformação cultural estava diretamente relacionada à construção do Reino 

de Deus na terra. Assim como naquela comunidade, educar significaria conscientizar a 

população para a busca do bem comum através do amor ao próximo e isso, sem dúvida 

alguma, teria implicações práticas no desenvolvimento do setor produtivo e na 

organização social. Como bem acentua Giulio Girard, a educação “supõe, nos mesmos 

cidadãos, uma nova consciência e vontade política que implique o desejo da iniciativa 

política e o desejo de exercê-la” (GIRARD, 1986, p. 151). Daí ter “importância decisiva 

a ação educativa e o método com o qual está orientada. Existe, pois, um nexo muito 

estreito entre poder popular e cultura” (GIRARD, 1986, p. 151), mas Cardenal vai mais 

além: para ele, existe um nexo muito estreito entre poder popular, cultura, e a 

construção do reino de Deus na terra. Por isso, como veremos agora, Cardenal percebeu 

no projeto sandinista de formação de uma hegemonia cultural cristã e revolucionária na 

Nicarágua, um meio de concretização da “boa nova” que Jesus veio anunciar há mais de 

dois mil anos atrás. 

 

5.2 E DEFINTIVAMENTE SOMOS LIVRES: O PAPEL DO MINISTÉRIO DA 

CULTURA E DE ERNESTO CARDENAL NA TENTATIVA DE FORMAÇÃO DA 

HEGEMONIA REVOLUCIONÁRIA SANDINISTA 

 

Após o triunfo revolucionário Ernesto Cardenal preparava-se para retornar à 

Solentiname quando o convite para assumir o Ministério da Cultura lhe foi feito. 

Embora seu desejo após a vitória da Revolução Sandinista fosse reconstruir sua 

comunidade e se dedicar à vocação monástica, percebia que sua missão ainda não havia 
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sido cumprida completamente. Sabia que poderia iniciar projetos interessantes como 

ministro, embora mais uma vez tivesse que abdicar de suas paixões: “Sendo ministro da 

cultura eu havia tido que deixar de escrever para que os outros escrevessem, e para que 

fizessemmúsica, teatro, pintura e dança” (CARDENAL, 2004a, p. 339). Iniciou, assim, 

outra revolução em seu país, a revolução cultural: “A revolução produziu um povo que 

criou uma nova cultura. Ou criou uma nova cultura que produziu um novo povo” 

(CARDENAL, 2005, p. 360). 

A formação dessa cultura revolucionária hegemônica, como nós já analisamos 

anteriormente, constituía um dos principais pilares sob os quais se sustentava a 

legitimidade do governo sandinista, especialmente após a quebra da unidade nacional 

advinda do rompimento com a burguesia nacional. Como bem acentua o Instituto 

Histórico Centro –Americano,  

 

a construção de sua nova identidade cultural – através do resgate de sua 

dignidade e da melhor compreensão de sua crise – tem podido dar-se formas 

políticas de organização popular autônoma. Por isso estão vencendo, por isso 

estão em vias de romper a injusta vontade política do império, porque o fator 

político-cultural, o fator subjetivo, é o decisivo em uma guerra prolongada 

(...). (INSTITUTO HISTÓRICO CENTRO-AMERICANO, 1986, p. 27-28) 

 

Para Fernando Cardenal,  

 

a educação num país capitalista tem por função reproduzir a força de 

trabalho, reproduzir as relações sociais e reproduzir as relações sociais 

e a cultura dominantes. A educação na época do Somozismo, assim 

como em qualquer outro país que viva atualmente no sistema 

capitalista, embora não tenha um Somoza, cumpre a função de 

reproduzir a nova mão-de-obra adequada ao processo de reprodução 

capitalista. Não é só formar novos técnicos, novos operários 

capacitados para o trabalho, mas formá-los de tal maneira que eles 

aceitem como uma coisa normal, justa, o papel que estão ocupando 

nesse processo (...). (CARDENAL, Fernando, 1984, p. 47-48) 

 

Assim, “a parte mais importante da educação é reproduzir a ideologia” 

(CARDENAL, Fernando, 1984, p. 49), é não ser neutra. Por isso a necessidade do 

governo revolucionário de desconstruir a antiga cultura capitalista e opressora, em vigor 

até 1979, para resgatar uma cultura nacional que desse suporte ao novo processo de 

socialização do capital experimentado na Nicarágua. Sua formação, portanto, ia muito 

além da legitimidade do governo sandinista, mas constituía-se como uma das bases sob 



 
 

219 
 

as quais se sustentaria a reconstrução de cada setor da sociedade nicaraguense, 

inclusive, o econômico. 

Vários foram os meios empregados pela Frente Sandinistas de Libertação 

Nacional para atingir esse fim. Como nós já mencionamos, tanto o Exército Popular 

Sandinista como o Comitê de Defesa Sandinista constituíram importantes instrumentos 

de mobilização popular em prol da formação de uma ideologia revolucionária que desse 

suporte ao projeto de reconstrução nacional, mas não foram os únicos: o Ministério da 

Cultura, tendo à frente o comando de Ernesto Cardenal, foi também, sem dúvida 

alguma, um dos principais caminhos de formação da insipiente hegemonia cultural que 

se estabeleceu na Nicarágua, nos anos imediatamente posteriores à Revolução 

Sandinista: “Os poetas de hoje (...) são os que desenham amanhã, os artistas estão 

construindo com palavras, com argila, com aquarelas, as maquetes que vão servir de 

base à sociedade do futuro” (BORGES apud GOLDENBERG, 1987, p. 7). 

Assim, o Ministério da Cultura foi planejado como “o ministério ideológico da 

Revolução. E é significativo que esse Ministério seja ideológico, que representa tanto 

para a Revolução, seja entregue a um sacerdote” (CARDENAL, 1983, p. 24). Isso, 

porque o governo sandinista, atento à preservação das tradições culturais pátrias, não 

delegou ao fator religioso cristão um segundo plano, mas percebeu ser esse um dos 

principais elementos sob os quais se daria o resgate e revalorização da cultura nacional. 

Nesse sentido, Ernesto Cardenal – o poeta, o sacerdote e o revolucionário - insere-se 

como peça chave na condução desse processo. Afinal, para ele havia uma forte 

identificação entre religiosidade e compromisso político. E justifica: “(...) Disseram-me 

que ser Ministro de um governo significa o mesmo que ser Ministro religioso, isto é: 

servidor” (CARDENAL, 1983, p. 24). 

Assim como havia feito em Solentiname, portanto, Cardenal se dedicou ao 

renascimento cultural de seu povo, através não apenas da arte, mas de uma religiosidade 

que os aproximasse do compromisso político e social: “Se, àquela época, tudo parecia 

coerente com a minha condição sacerdotal e, sobretudo, monástica, pois agora me toca, 

como Ministro da Cultura, fazer isso, mas em maiores proporções, em todo o país” 

(CARDENAL, 1983, p. 26). 

Sua atuação como ministro, portanto, assim como na pequena comunidade de 

Nossa Senhora de Solentiname, deixou profundas marcas no povo nicaraguense. Mais 

uma vez, todas as faces do amor já antes experimentadas na poesia e vida religiosa do 
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poeta lançaram seus feixes sob aquele país, antes tão marcado pela opressão: “Antes 

tivemos uma cultura de opressão, agora de libertação” (CARDENAL, 1984a, p. 28).  

Para Cardenal, o amor e a arte são o mesmo (CARDENAL, 2005, p. 382). Ora, 

se amor e arte são o mesmo e “a revolução é o triunfo do amor” (CARDENAL, 1984a, 

p. 46), nada mais natural do que concluirmos que ela também pode ser compreendida 

como arte. Por isso, o Ministério da Cultura constitui-se como um dos pilares sob os 

quais ela se sustenta. As transformações culturais, dessa forma, têm como principal 

objetivo criar uma sociedade livre de todo e qualquer tipo de violência (CARDENAL, 

1984a, p. 31). A cultura não é um campo separado do desenvolvimento social, mas 

representa tudo o que o homem acrescenta à natureza (CARDENAL, 1984a, p. 35).  

Desse conceito de cultura, depreende-se o grande valor atribuído por Cardenal, 

assim como já havia ocorrido em Solentiname, à arte do cotidiano, expressa a partir da 

experiência e da realidade humana. Assim, para ele, a redescoberta cultural de seu povo 

deveria estar associada, necessariamente, ao resgate de sua identidade nacional, de 

temas que se revelassem no dia a dia das comunidades de sentido de seu povo. Assim, 

ao falar da criação de vários museus e centros culturais, após o triunfo revolucionário, 

ressalta que todas as peças selecionadas relacionam-se a temas da vida: “Museus não 

que sejam somente para mostrar lembranças do passado, mas também as necessidades 

do presente e os sonhos do futuro. Para que o povo nele se aproprie de sua cultura” 

(CARDENAL, 1984a, p. 38-39). Para isso, é necessário que os artistas participem 

ativamente das transformações sociais, refletindo em suas obras traços dessa nova 

ideologia. E Cardenal confirma sua prerrogativa com o exemplo de uma camponesa de 

Solentiname que havia pintado um quadro de Cristo crucificado com calças e camisa de 

camponês nicaraguense: “Pintei o Cristo como um de nós, um homem, quer dizer, um 

companheiro guerrilheiro que saiu da montanha e o inimigo prendeu” (CAMPONESA 

DE SOLENTINAME apud CARDENAL, 1984a, p. 40). 

Veja que esse pensamento colocado em prática no desenvolvimento da arte, a 

partir do Ministério da Cultura, já encontra estreitos laços com a percepção cardeliana 

do Amor como centro ontológico do universo e transmitido ao próximo. Se Deus está 

em todas as coisas, a arte cumpre a função de revelar Sua face e sua mensagem, que 

culminariam na concretização de construção do Reino de Deus na terra. É muito 

interessante perceber que esse projeto de transformação política e social da Nicarágua já 

pode ser encontrado nos primeiros poemas de Cardenal, dedicados aos temas históricos. 

É claro que ao longo dos anos poderemos perceber uma evolução das suas obras, já que 
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o tema político passa a ser constantemente associado à sua religiosidade. De qualquer 

forma, o que queremos demonstrar é que sua atuação como ministro nada mais 

representa do que a concretização de uma compreensão da vida e do cosmos que vinha 

se lapidanda desde sua adolescência:  

 
                                           Devemos fazer aqui um país. 

Estamos na entrada de uma Terra Prometida 

que emana leite e mel como uma mulher 

mel et lac sub língua tua 

o beijo chega a seu tempo e, logo, a seu tempo beijos 

„Na terra que te darei não mantenhas analfabeto teu irmão  

para que corte o teu algodão ecolha o teu café‟. Fala Yavé. 

(CARDENAL, 1973b, p. 24) 

 

A simplicidade como percebe a arte, estreitamente vinculada ao cotidiano, acaba 

por produzir também uma nova compreensão do conceito de intelectual. Como nós já 

analisamos anteriormente, a arte cardeliana não é preocupada com a forma, mas com a 

linguagem, que deve ser veiculada de forma clara para expressar uma mensagem. Não é 

por acaso que Ernesto Cardenal foi um dos pioneiros no desenvolvimento da poesia 

exteriorista na Nicarágua. Para ele, intelectual não é aquele homem dedicado às letras, 

possuidor de uma cultura geral vasta, mas simplesmente o que, mesmo sem saber ler, é 

consciente de sua exploração. Assim como para Carlos Fonseca, para quem o 

guerrilheiro, antes de tudo, devia ser um intelectual (TORRES, 1992, p. 132), também 

acreditava que a educação era um fator essencial para o desenvolvimento da consciência 

política.  

Note, portanto, que todo projeto de formação cultural revolucionária 

hegemônica, empreendido pelo Ministério da Cultura, se sustenta justamente nessa 

premissa. Por isso, para Cardenal, educar em favor do desenvolvimento de uma 

consciência política jamais pode ser percebido como algo antidemocrático. Ao 

contrário: a libertação do povo, sua redescoberta cultural, estariam necessariamente 

associados à percepção da exploração da qual eram vítimas antes do triunfo 

revolucionário. Somente assim os nicaraguenses poderiam transformar sua realidade e 

conquistar a democracia plena.  

 É importante perceber que, aqui, a palavra democracia relaciona-se muito mais 

estreitamente com a conquista da igualdade social do que com a democracia política. 

Com isso, não estamos querendo de forma alguma dizer que Ernesto Cardenal fez, em 

algum momento de sua carreira como poeta, religioso ou revolucionário, apologia à 

ditadura, mas para compreender sua atuação enquanto idealizador e executor de um 
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projeto de formação cultural hegemônica e revolucionária é preciso, antes, fazer bem 

essa distinção. A conquista do Reino de Deus, para ele, está muito mais associada à 

igualdade social entre os homens. Prova disso é que, em favor dela, concebe a 

doutrinação ideológica como um componente da democracia, mais do que isso: 

consegue perceber em algumas medidas de caráter autoritário, como o fechamento do 

jornal de oposição La Prensa, um instrumento sem o qual dificilmente o projeto 

revolucionário sandinista se concluiria de forma plena: “A reestruturação da nova 

sociedade é um trabalho político da nova cultura, o que também significa o encontro 

com a nossa identidade de povo livre. Para nós tudo isso é cultura democrática e 

democracia cultural” (CARDENAL, 1984a, p.45). 

Assim, após anos de dominação econômica e cultural em relação aos Estados 

Unidos, o poeta acreditava que o povo nicaraguense estava “vivendo em outro país” 

(CARDENAL, 2004a, p. 250). Havia uma necessidade urgente de resgate daquela 

cultura, o caminho para o desenvolvimento da igualdade social, mas como reacender a 

atividade cultural naquele lugar tão maltratado pela miséria e cuja maior parte da 

população ainda sofria com o analfabetismo? 

A resposta a essa pergunta, na verdade, representa um dos maiores trunfos da 

Revolução Sandinista e, ironicamente, para o propósito que queremos demonstrar aqui, 

não partiu imediatamente do Ministério da Cultura, mas do Ministério da Educação, 

presidido pelo irmão de Ernesto, Fernando Cardenal. Durante cinco meses, em uma 

esplêndida demonstração de solidariedade, milhares de jovens de classe média e alta 

partiram para o campo em busca da “libertação” daquela maioria de seus compatriotas 

que não tinham acesso à leitura e à escrita. Mesmo sob a ameaça dos Contra
31

, 

abandonaram suas casas e aderiram àquela outra revolução, cultural, promovida em seu 

país. Eles percebiam o quanto essa atitude era necessária para que a Nicarágua rompesse 

de uma vez por todas os laços que a prendiam à pobreza e ao atraso. A alfabetização 

faria com que “os indivíduos fossem conscientes da realidade social e de que a podiam 

transformar” (CARDENAL, 2004a, p. 282). 

Nesse sentido, a revolução da Nicarágua, foi “a conjunção de Sandino y Darío” 

(CARDENAL, 2004a, p. 372) e, por isso mesmo, é possível encontrar diversos traços 

do pensamento cardeliano, mesmo na “Jornada de Alfabetização”.  Em primeiro lugar, 

                                                           
31

Força antirrevolucionária, cuja atuação mergulhou a Nicarágua numa desgastante guerra civil nos anos 

que se seguiram após a vitória da Revolução Sandinista. 
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não podemos esquecer que Fernando Cardenal era irmão de Ernesto e conviveu com ele 

em Solentiname, tendo, inclusive, participado ativamente de vários dos comentários que 

foram compilados em Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006). Dessa forma, 

em vários de seus textos é possível encontrar uma forte influência do pensamento do 

irmão:  

 

(...) Esta Cruzada Nacional de Alfabetização é um compromisso da Frente 

Sandinista de Libertação Nacional. Deste ponto de vista, não se pode vê-la 

apenas como um ato humanitário. Algo como cumprir o dever elementar de 

ensinar a ler-e-escrever, mas, para, além disso, um ato político e um 

compromissode nossa revolução para com o nosso povo. (CARDENAL, 

Fernando, 1984, p. 51) 

 

Assim, para ele, assim como para Ernesto Cardenal, o analfabetismo ajuda na 

exploração. Quem não sabe ler, não vê. Quem não enxerga, não se move (CARDENAL, 

Fernando, 1984, p. 49). E enxergar para eles, como já vimos, é ter consciência de seu 

passado de exploração, condição essencial para a transformação social. 

Entretanto, não é somente em razão dessa premissa que a presença de Cardenal 

se faz sentir no desenvolvimento do projeto de alfabetização do povo nicaraguense, 

empreendido pelo Ministério da Educação. O método utilizado nesse processo, se 

observado de perto, é muito semelhante àquele antes colocado em prática por Ernesto, 

em Solentiname. Assim como naquela comunidade, a proposta pedagógica da “Jornada” 

era partir da prática, para teorizar e voltar à prática (JARA, 1984, p. 84-103). O método 

de educação popular, portanto, consistia na teoria dialética do conhecimento, a qual 

partia da experiência cotidiana da população para, então, desenvolver a discussão 

revolucionária. Para Frei Betto, esse método multiplicador tinha como um dos 

principais objetivos o “desaburguesamento” dos jovens que, através da cartilha de nome 

bem sugestivo, Amanhecer do Povo, eles discutiam temas relacionados à realidade do 

país, reforma agrária, saúde e tantos outros: 

 

A jornada permitiu à nação sandinista recuperar sua identidade própria. Mais 

do que uma simples campanha para ensinar a ler e escrever, ela representou 

uma verdadeira revolução cultural, reconhecida pela UNESCO ao premiar, 

em agosto de 1980, o Ministério da Educação. (BETTO, 1980, p. 76) 

 

É interessante perceber, portanto, que assim como foi feito em Solentiname, 

educar em favor da criação de uma cultura revolucionária hegemônica não se relaciona 

exclusivamente à doutrinação política, mas diz respeito a todos os aspectos da vida 



 
 

224 
 

humana: “Com nossa democratização do alfabeto, os camponeses não somente 

conhecem as letras, como também conhecem a realidade, e conhecem a si mesmos” 

(CARDENAL, 1984a, p. 37). O trabalho de educação, dessa forma, estava também 

diretamente associado à reativação econômica e à defesa, cada dia mais críticas em 

razão da guerra com os Contra. Assim, parafraseando Paulo Freire, para Fernando 

Cardenal esse tipo de cruzada não é um fato pedagógico com implicações políticas, mas 

um fato político com implicações pedagógicas (CARDENAL, Fernando, 1984, p. 47). 

Outro elemento peculiar presente no projeto da “Jornada de Alfabetização”, e 

que se coaduna estreitamente com o pensamento cardeliano, é o fato de que aqui, assim 

como ocorreu em relação aos combates travados pelos jovens de Solentiname, esse foi 

um processo amparado pelo amor.  Esse amor, por exemplo, era manifestado 

especialmente na inclusão de todos os nicaraguenses, que tiveram a mesma 

oportunidade de aprender a ler e a desenvolver sua consciência política. Isso porque, ao 

contrário do que muitos pensavam que seria feito, o conhecimento foi também levado a 

todos os presos políticos que de alguma forma haviam lutado contra os sandinistas antes 

do triunfo revolucionário: “A mão do sandinista posava fraternalmente sob a mão do 

preso, ajudando-o a traçar as letras” (CARDENAL, 1984a, p. 38). Para Cardenal, 

portanto, a construção do Reino de Deus não deveria se dar com a exclusão de parcela 

da população, mas, ao contrário, só poderia ser concretizada a partir da união amorosa 

entre todos os seres. Afinal, esse era o projeto de amor anunciado por Jesus Cristo. 

Outro aspecto peculiar que demonstra a real preocupação do governo sandinista, 

especialmente na figura de Ernesto Cardenal, com a formação de uma cultura 

revolucionária hegemônica que, ao mesmo tempo, incluísse e preservasse todas as 

comunidades de sentido presentes na Nicarágua diz respeito ao projeto do Ministério da 

Cultura em relação aos índios. 

Como exemplo, podemos citar a atuação do Ministério da Cultura junto aos 

Miskitos, povo originário da Costa Atlântica da Nicarágua, e que puderam resistir à 

dominação espanhola com certo êxito, não tendo sido integrados ao capitalismo agrário 

colonial por meio da conquista militar direta, que levou à escravidão das populações do 

Pacífico: “As rivalidades intercoloniais entre Espanha e Inglaterra que se 

desenvolveram na região, combinadas com a rebeldia aborígene, fizeram possível um 

processo singular de resistência e adaptação que diferenciou essas comunidades étnicas” 

(CÉSPEDES; CRUZ;CRUZ;1984, p.295). 
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Ao contrário do que havia ocorrido com as demais populações indígenas da 

Nicarágua, os Miskitos conseguiram, de forma mais ou menos plena, preservar 

inúmeros traços de sua cultura nativa. Dessa forma, um dos grandes desafios do 

governo sandinista era inseri-los dentro da perspectiva de formação cultural 

revolucionária hegemônica, mas ao mesmo tempo respeitar e preservar suas 

características culturais nativas.  Para isso, era necessário que o governo elaborasse 

formas de “participação das massas no novo poder, baseadas em uma linha de respeito 

as suas tradições” (CÉSPEDES; CRUZ;CRUZ; 1984, p. 296). Isso, porque 

 

o triunfo revolucionário mudou a essência do Estado na Nicarágua e o lugar 

das diversas comunidades da Costa Atlântica na relação com o Poder. O 

Estado sandinista deixou de ser dócil instrumento da oligarquia para 

converter-se em aparato de governo a serviço de todo o povo trabalhador e 

explorado. (CÉSPEDES; CRUZ; CRUZ; 1984, p.309) 

 

E isso, claro, envolvia diretamente o respeito aos indígenas, cuja tarefa 

primordial relacionava-se ao Ministério da Cultura. Presidindo esse Ministério, 

portanto, caberia a Cardenal opor-se ao “etnocídio cultural” ao qual estavam submetidas 

essas comunidades, na Nicarágua (CARDENAL, 1984a, p.25):  

 

Para mim sua importância é que ali vi como eles acabavam de se dar conta de 

que o Ministério da Cultura era especialmente um Ministério para eles, 

explorados por vários séculos, já não tinham nada se não sua cultura e sua 

língua (e issoo tinham já a ponto de ser perdido). Mas também eu, como 

Ministro da Cultura, estava me dando conta nesses momentos que o meu 

ministério era para eles; e para todos os segregados como eles (...). 

(CARDENAL, 1984a, p. 11) 

 

Um dos principais aspectos da preservação cultural dos Miskitos foi justamente 

o respeito à sua língua. Ao mesmo tempo em que a eles, também foi levada educação e 

conscientização revolucionária através da alfabetização, todo processo foi realizado em 

língua nativa, preservando esse traço peculiar da cultura comunitária: 

 

Nós os alfabetizamos em sua língua. Cremos que eles enriquecem nossa 

identidade cultural. E queremos que eles evoluam dentro de sua cultura, sem 

ficar estancados nela, mas tão pouco perdê-la. Uma língua que se perca é 

uma perda irreparável para a humanidade, pois é uma visão particular do 

mundo de um grupo que se perde. (CARDENAL, 1984a, p. 11) 
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Como nós já vimos nos capítulos anteriores, o interesse pelos indígenas é um 

dos traços marcantes na vida e na obra de Cardenal, e que foi incentivado por Thomas 

Merton ao longo dos vários anos em que eles conviveram.  Merton chegou, inclusive, a 

ressaltar esse aspecto da vocação do noviço, afirmando que ele deveria ser um grande 

defensor dessas culturas na Nicarágua. A grande questão que se coloca aqui, no entanto, 

é como desenvolver um projeto de formação cultural hegemônica sem macular de 

alguma forma a cultura nativa dos índios? 

Não podemos esquecer que, naquele momento, a Nicarágua estava envolvida em 

uma guerra civil, o que dificultou ainda mais o relacionamento do governo sandinista 

com as comunidades indígenas locais. Isso porque, tendo como prioridade a defesa 

nacional, a FLSN promoveu uma verdadeira evacuação, não apenas dos Miskitos, mas 

de vários outros povos originários da costa do Caribe:  

 

Sobre a política de migração forçosa realizada pelo governo da revolução 

houve e segue havendo diversas interpretações (...). Foi uma política que, 

todavia, teve consequências. Grande parte dessas  populações evacuadas não 

puderam voltar a seus territórios originários. Foram criados novos povoados 

que se assentaram sobre terras expropriadas. O problema desses movimentos 

de populações (...) teve sérias consequências desde que os conflitos 

terminaram. As áreas de guerra permaneceram repletas de minas (...) que 

eram um perigo para as pessoas que tentavam recuperar suas terras ou 

assentar-se em zonas que haviam sido desalojadas pela guerra. 

(ANTOGANAZZI; LEMOS, 2006, p. 222) 

 

Dessa forma, por razões práticas, a política de hegemonização revolucionária 

cultural promovida com respeito às tradições indígenas, por si só já se constituiu num 

verdadeiro fracasso. Afinal, como preservar os elementos culturais próprios de uma 

população alijada de sua terra natal? Apesar, portanto, do amor ao próximo inerente ao 

pensamento cardeliano ter como base essencial o respeito à dignidade humana e aos 

valores tradicionais das várias minorias culturais, o que se percebe em relação às 

comunidades indígenas nicaraguenses é o completo fracasso dessa política, mesmo nos 

anos iniciais do processo revolucionário sandinista. Nesse caso especialmente, a utopia 

de Ernesto Cardenal não durou mais do que um sonho. 

Porém, nem tudo estava perdido. O desenvolvimento da arte típica nicaraguense 

promovida pelo Ministério da Cultura pode ser considerado um fato político que 

contribuiu decisivamente para a formação da hegemonia cultural revolucionária que, 

durante dez anos, teve como principal consequência a legitimação do governo 
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sandinista. Nesse aspecto, Ernesto Cardenal teve uma contribuição direta como Ministro 

da Cultura: 

 

Se os vietcongs ganharam a guerra dos Estados Unidos com arroz integral e 

armadilhas de bambu, os nicas estão enfrentando o mesmo inimigo com 

violão, poesia e o balanço malemolente dos trópicos. E, claro, com uma boa 

ideia na cabeça e um fuzil na mão. (BOND, 1987, p. 127) 

 

Da mesma forma como havia sido feito pelo governo cubano (e talvez por isso 

mesmo tenha exercido influência na execução do projeto cultural na Nicarágua), a arte 

defendida pelo seu Ministério deveria ser aquela com a qual o povo se identificaria para 

servir à revolução (VILAÇA, 2007, p. 48). Como bem afirma Giulio Girard, para 

Cardenal 

 

a formação do homem novo, finalidade da revolução, não se caracteriza 

unicamente pelo amor, mas também pela criatividade política e cultural, que 

lhe permite chegar a ser sujeito da história. Por isso com frequência a 

formação do homem novo está associada (...) com o tema da reconquista da 

identidade nacional, da qual o povo havia sido despojado por séculos (...). 

(GIRARD, 1986, p. 165) 

 

Reconquistar a identidade nacional através da cultura, no entanto, significava, 

para ele, parte do processo que levaria à melhoria das condições sociais: “Não 

concebemos o bem estar material se não é acompanhado do bem-estar espiritual” 

(CARDENAL, 1983, p. 25). Por isso, como parte do projeto de formação de uma 

ideologia hegemônica e revolucionária, na Nicarágua, o resgate e incentivo à poesia 

mostraram-se como elementos essenciais. Para tanto, houve a criação de diversos 

talleres de poesia, nos quais o povo era chamado a ler e a criar sua própria arte, que 

acabaria por refletir o ideal revolucionário sandinista. Nesse sentido, Giulio Girard 

lembra que “o projeto cultural sandinista tem como raiz a fé no povo, em suas 

capacidades culturais e artísticas” (GIRARD, 1986, p. 185). Como bem acentua Joaquín 

Sosa,  

 

podemos afirmar que com a Revolução Sandinista foram socializados, pela 

primeira vez, os meios de produção poética. (...) O povo começou a fazer-se 

dono da poesia da Nicarágua, não porque lia mais e em edições baratas, mas 

porque ela a produz. (SOSA apud CARDENAL, 1984, p. 41) 
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Assim, Cardenal demonstra enorme alegria com os avanços de seu Ministério no 

que diz respeito ao desenvolvimento cultural nicaraguense:  

 

Eu me alegro muito quando vejo os poemas dos poetas novos, quando vejo 

quadros de novos pintores, quando vejo os grandes progressos que estamos 

fazendo no artesanato, nas artes populares, quando vejo que o povo não só 

recebe cultura, mas participa – cria sua própria cultura. (CARDENAL, 1983, 

p. 25) 

 

Tudo isso, 

foi para criar a consciência do valor do que é nosso. Antes se acreditava que 

somente o “estrangeiro” podia ser bom. Não se trata de favorecer a sociedade 

de consumo, no sentido de como sempre ela é entendida: sociedade de 

consumo inútil e de desperdício. Pelo contrário, queríamos o bom consumo 

para o nosso povo. Isso também está dentro do campo da cultura e não 

somente da economia: no campo da nossa cultura, a cultura de um povo 

pobre. (CARDENAL, 1984a, p. 41) 

 

Dessa forma, a revalorização dos poetas nacionais era concebida como aspecto 

elementar do resgate cultural do povo nicaraguense. Só assim ele poderia não apenas 

conhecer suas tradições, mas valorizá-las e identificá-las com a revolução que se 

desenvolvia em seu país. Afinal, para a FSLN e para Ernesto Cardenal, cultura popular 

significa essencialmente cultura do povo enquanto povo revolucionário (GIRARD, 

1986, p. 181). Por isso mesmo, resgatar os valores pátrios fazia parte elementar do 

projeto de construção de uma hegemonia revolucionária na Nicarágua Sandinista: 

 

O projeto cultural sandinista supera a visão mecanicista das relações entre 

cultura e base econômica, reconhecendo a autonomia relativa da cultura e 

fazendo dela um terreno privilegiado de resistência e insurreição durante o 

longo período de escravidão. (GIRARG, 1986, p. 170) 

 

Como nós já vimos anteriormente, ativismo e a poesia jamais podem ser 

considerados como antagônicos em Cardenal. Já em suas primeiras obras poéticas, o 

tema da política ocupa um lugar de destaque e, mesmo após sua experiência na Trapa, 

nunca pôde ser abandonado. Ao contrário, torna-se ainda mais sólido e profundo sob a 

nova concepção do mundo inspirada pelas conversas com Thomas Merton. Assim, o 

idealismo político do poeta aos poucos assumiria outro tom, revelado por sua face 

espiritual. Se todas as coisas do mundo são Deus, fazem parte do Real, também a 

política passa a ser concebida como inserida nesta Totalidade: 

 

Bienaventurado el hombre que no siguelas consignas del Partido 

ni asistí a sus mítines 
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ni se sienta em la mesa com los gángster 

ni com los Generales em el Consejo de Guerra 

Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano 

Ni delata a su compañero de colegio 

Bienaventurado el hombre que no lee los anúncios comerciales 

Ni escucha sus radios 

Ni cree em sus slogans 

 

Será corno um árbol plantado junto a una fuente.(CARDENAL, 2007, p. 

164)
 

 

Cardenal tinha como plano de seu Ministério “simplesmente levar a cultura ao 

povo” (CARDENAL, 2004a, p. 380). É, portanto, a união de sua paixão pelos versos e 

pela política, que inspira a organização dos ateliês de poesia espalhados por todo o país. 

Para ele, a poesia seria um importante pilar sobre o qual uma revolução, seja ela política 

ou cultural, se apoiaria. Como em Solentiname, incentivou a leitura e escrita, 

percebendo que isso daria um grande estímulo a toda criação cultural da Nicarágua. Isso 

não quer dizer, no entanto, que a formação dos talleres de poesia, tal como foram 

concebidos estando inseridos no projeto de formação de uma cultura revolucionária 

hegemônica na Nicarágua sandinista, não tenha sofrido quaisquer críticas. Para Narciso 

Urbina, por exemplo,  

 

as principais críticas que se tem feito a esse projeto são, por um lado, sua 

aderência ao exteriorismo, inibidor de outras formas de expressão poética e, 

por outro lado, a falta de liberdade ideológica que favorecia claramente um 

tipo de poesia a serviço da revolução. O governo sandinista rapidamente se 

revelou como uma ditadura de esquerda altamente militarizada, em cujo seio 

não se permitia a menor distensão, e os Ateliês de Poesia passaram a ser mais 

uma forma de educação política e doutrinamento ideológico. Por outro lado, 

os meios de difusão editoriais, em mãos sandinistas, não favoreciam a 

publicação de poesia apolítica e, menos ainda, de qualquer manifestação 

poética contrária à hegemonia sandinista. (URBINA, 1991, p. 912-913) 

 

Cardenal, no entanto, não percebia dessa forma seu projeto de desenvolvimento 

cultural revolucionário hegemônico. Para ele, a política é apenas uma das faces de 

propagação do Amor, que seria plenamente experimentado a partir da democratização 

social. E amor significava essencialmente, Revolução. O incentivo à criação poética, 

portanto, não pode ser compreendido sem que se mensure seu real alcance. Muito mais 

do que uma ação isolada, esse incentivo representou apenas parte da estrutura sobre a 

qual se deu uma verdadeira revolução cultural, base sob a qual se construiria o Reino 

dos Céus anunciado por Jesus. Assim, o florescimento de todas as artes, para o poeta, 

mesmo que sendo um projeto inserido num contexto político próprio, a serviço de um 

governo, não podia ser percebido como antidemocrático. Afinal, como nós já vimos, a 
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percepção que Cardenal tem do conceito de democracia tem como elemento de 

sustentação principal a igualdade social, que deve ser alcançada tomando-se como base 

a cultura popular. Em outras palavras, a cultura revolucionária. 

Cultura essa que se manifestou não somente na criação dos ateliês de poesia, 

mas também em vários outros aspectos da vida artística. Segundo Cardenal, o 

Ministério da Cultura também salvou o artesanato da extinção (CARDENAL, 1984a, p. 

14).  Dessa forma, assim como havia feito em Solentiname, procurou atender às 

necessidades do artesanato “por questões culturais, econômicas e políticas” 

(CARDENAL, 1984a, p. 14). 

Como outro traço inerente a seu pensamento, Ernesto Cardenal percebeu que a 

cultura nicaraguense jamais poderia ser fomentada sem que se desse o devido valor à 

religiosidade popular. Assim, uma das ações do Ministério da Cultura foi o incentivo às 

práticas religiosas e, especialmente, às festas dos santos de devoção local: “a festa, 

podemos dizer, é como uma utopia concreta onde todas as necessidades da comunidade 

e dos que a integram parecem, pelo menos desta vez, sanadas” (CARDENAL, 1984a, p. 

5). Não deve, portanto, ser instrumento de propaganda capitalista, por isso fica proibido 

em todo evento religioso qualquer 

 

tipo de anúncios e promoções por meios impressos , televisão ou rádio, assim 

como qualquer outro tipo de instrumentos publicitários que utilizem ou 

invoquem o Natal e tudo o que se relacione com a data do nascimento de 

Cristo, para promover a venda de artigos e serviços. (CARDENAL, 1984a, p. 

14) 

 

O esporte, inserido como responsabilidade do Ministério da Cultura, também foi 

percebido como um meio de desenvolvimento da cultura revolucionária hegemônica, 

uma vez que sua massificação acabou por se tornar “um objetivo estratégico” 

(CARDENAL, 1984a, p. 18). Afinal, ele produz não só o condicionamento físico, mas 

também a “superação, emulação, trabalho coletivo, fraternidade, saúde” (CARDENAL, 

1984a, p.18), traços essenciais ao revolucionário atuante na reconstrução de seu país. 

O projeto de formação cultural hegemônica, na Nicarágua sandinista, portanto, 

ia muito além da questão ideológica, mas tocava vários aspectos da vida social e 

econômica. Assim, coube também ao Ministério da Cultura promover feiras que tinham 

não apenas como objetivo o reencontro com as origens da tradição pátria, mas também 

inserir o povo no compromisso do resgate da economia local. Um exemplo disso foi a 

organização da feira do milho, quando da negativa norte-americana de vender trigo para 
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o abastecimento da Nicarágua. A necessidade, portanto, de substituir essa matéria-prima 

em escassez, foi um meio, também, de fazer com que o povo apreciasse a sua própria 

comida, aquilo que é parte de sua própria cultura: “(...) nossa cultura da revolução tem 

sido o encontro com as origens. E esse reencontro, a criação de uma vida nova” 

(CARDENAL, 1984a, p. 1984). 

Nova vida que se manifestava também na mudança de tratamento conferida às 

mulheres. Refletindo o enorme respeito e admiração que nutria por elas, o governo 

revolucionário, na figura do Ministério da Cultura, fez publicar uma lei que proíbe usar 

sua imagem como objeto sexual (CARDENAL, 1984a, p. 42). É interessante perceber 

que já em suas manifestações poéticas da juventude, a mulher, para Cardenal, é vista 

como algo sagrado, idealizado. Tanto é assim, que já escrevia à Marlyn Monroe, 

opondo-se a tudo que ela simbolicamente representava enquanto figura feminina 

produzida por uma sociedade capitalista e fútil. Em oposição, a mulher revolucionária 

devia ser respeitadaem sua singeleza e feminilidade. Em sua força, essencial para a 

condução do processo revolucionário. 

Compreender, portanto, a atuação de Ernesto Cardenal no projeto de formação 

de uma cultura hegemônica cristã e revolucionária, na Nicarágua sandinista, é percebê-

lo como reflexo de cada uma das faces do amor manifestadas por sua vida e obra: 

 

Ouvi um jovem alfabetizador na Nicarágua falando das futuras gerações. Isso 

era o que lhe interessava. O que me fez pensar como a humanidade se dirige 

cada vez mais rapidamente – o que vemos nos jovens – para uma união, para 

o amor. (CARDENAL, 1984a, p. 19) 

 

A valorização e o respeito à mulher, a visão de que Deus, o Amor, é o centro 

ontológico do universo, para o qual convergem todos os seres; o amor manifestado na 

compaixão pelo próximo; o casamento cósmico com o Amado que, enfim, culminaria 

no equilíbrio de todas as forças presentes do mundo; todos esses aspectos, se 

cuidadosamente analisados, compõem parte da atuação de Cardenal como 

revolucionário comprometido com a formação cultural hegemônica e revolucionária de 

seu povo no Ministério da Cultura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisarmos a trajetória literária de Ernesto Cardenal, foi possível identificar 

aquelas que consideramos “as quatro faces do Amor” em seus escritos. Esta proposta, 

no entanto, revestiu-se de um instigante desafio, já que todas as faces do amor irradiadas 

por ele jamais podem ser consideradas excludentes umas das outras, mas, ao contrário, 

formam indissociavelmente a rede na qual se sustenta sua vida política e produção 

literária. 

Já em “Epigramas”, livro de poesias dedicadas majoritariamente ao canto do 

amor humano e à beleza das mulheres, é possível perceber, com olhos atentos, os 

conflitos de outra natureza experimentados pelo jovem poeta. A angústia da forte 

presença insaciável de Deus já mostra sua face, quando Cardenal canta sua eterna busca 

pelo Amado. Nele, assim, ao mesmo tempo em que estão inseridos poemas dedicados às 

suas muchachas, como os tantos versados à Cláudia ou à Myrian, ou ainda à sede pelo 

amor divino, é possível encontrar fortes elementos do despertar de um poeta político, 

crítico e preocupado com a então situação de seu país. Da mesma forma, mesmo depois 

de sua experiência religiosa e, portanto, de sua opção por entregar-se plenamente ao 

amor de Deus, jamais deixará para trás a atração que sente pela beleza das mulheres, 

vistas agora, como reflexos limitados da face do Amado: “A razão de ser do amor é 

porque o rosto do homem é a imagem e semelhança do rosto de Deus. Amamos a Deus 

no rosto dos demais. (...) Em toda coisa bela, em todo rosto belo de mulher está a face 

de Deus” (CARDENAL, 1993a, p. 29). O que Cardenal parece fazer, portanto, não é 

abandonar o amor humano, mas apenas interpretá-lo sob a ótica dessa nova experiência 

que mudou radicalmente os rumos de sua vida.  

Como não poderia deixar de ser, Guethsemani, ky (CARDENAL, 1985) revela, 

também, um poeta ativista e atento à situação política de seu país. Embora tenha optado 

pela vida monástica longe de casa, Cardenal nunca pôde deixar o amor que sentia pela 

sua nação. Essa é uma interessante pista que nos levou a compreender seu retorno para a 

concretização da comunidade de Nossa Senhora de Solentiname. Não havia lugar mais 

adequado a essa experiência do que sua terra, repleta com seus lagos e vulcões. E é 

justamente nessa paixão pela natureza, na compreensão de que todas as coisas são Deus, 

que Ele toca cada detalhe do universo, que está, também, o amadurecimento da 

personalidade política do poeta. Assim, mais uma vez torna-se impossível dissociar a 

essência do homem místico e do revolucionário, já que elas se complementam e se 
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tornam imprescindíveis uma a outra. É a perspectiva mística da inserção do homem e de 

seu papel na humanidade que molda a consciência política de Cardenal. Ao mesmo 

tempo, a percepção da necessidade de concretização de uma reforma social apoia-se de 

forma substancial em sua teoria mística, segundo a qual todas as relações que unem os 

seres danatureza são relações de amor. 

Assim, nos deparamos com a necessidade de uma leitura totalizante da obra e da 

vida de Ernesto Cardenal para que tivéssemos podido compreender a motivação não só 

de seus escritos, mas de sua atuação política junto à Frente Sandinista de Libertação 

Nacional, em prol do projeto de formação de uma cultura hegemônica revolucionária, 

na Nicarágua sandinista. Em Solentiname, na celebração das missas, na postura dialogal 

com os camponeses, nada temos mais que a manifestação da consubstanciação de todo o 

amor experimentado por Cardenal, materializado agora naquela experiência 

comunitária.  Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006), portanto, contém todas 

as faces desse amor que vinha sendo construído ao longo de toda uma vida e que, nesse 

momento, está canalizado para o amor ao próximo. 

A atuação política de Ernesto Cardenal, tanto como articulador da Revolução 

Sandinista, como posteriormente como Ministro da Cultura, jamais pode ser 

compreendida sem que nos remetamos à origem de sua formação política e ela, sem 

dúvida alguma, está diretamente relacionada à sua compreensão mística do universo. 

Está vinculada a todo um processo que foi sendo construído desde sua infância, quando 

descobre a poesia, até a juventude e maturidade. Seria um erro, no entanto, acreditar que 

todas as faces do amor em Cardenal seguem em sua essência uma estrutura evolutiva. A 

dificuldade de trabalhar com suas obras está justamente na relação dialética que cada 

manifestação amorosa de sua alma é refletida em seus escritos. O poeta da juventude, 

apaixonado pela beleza das mulheres, já carrega consigo traços do ativista político e do 

místico em busca da união conjugal com Deus. 

O sacerdote reformador de Solentiname reflete em suas ações nada mais que 

suas antigas preocupações sociais, amadurecidas pelo relacionamento com Thomas 

Merton. O Ministro da Cultura revela, na prática, a esperança da concretização de um 

mundo por ele idealizado quando escreve Vida en el Amor (CARDENAL, 1993a). O 

poeta maduro que compõe Cântico Cósmico (CARDENAL, 1996) e Telecopio en La 

noche oscura (CARDENAL, 1993) só faz versar, numa linguagem mais livre e íntima, 

todas estas faces do amor que o acompanharam em sua vida. 
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A escrita poética do autor, portanto, apresenta-se como objeto de materialização 

das tantas faces do amor que emanam de sua alma. No estudo das obras de Ernesto 

Cardenal, encontramos, assim, “um poeta que iadesenvolvendo sua poesia para uma 

união temática com a sua profecia” (DERUSHA, 1993, p. 180).  

A poesia de Cardenal, dessa forma, representa a prática de sua própria vida e 

experiência expressa em versos. O poeta canta, assim, em cada palavra sobre a beleza 

das mulheres, a beleza maior representada pelo Amado. Em cada frase de conotação 

política, o amor que interliga todos os seres da natureza. Em cada verso de intimidade 

profunda com Deus, o lamento pela carência do amor humano, tão importante em sua 

juventude. 

É claro, no entanto, que cada uma dessas tantas faces do Amor experimentadas 

por Ernesto Cardenal devem ser devidamente contextualizadas, para a compreensão de 

sua real dimensão política. Por isso foi tão importante analisar o contexto de forte 

opressão vivido pela Nicarágua e ocasionado pela ditadura Somoza. Ao mesmo tempo, 

considerando ser esse um país eminentemente cristão, fez-se mister situar o pensamento 

do poeta no âmbito da Teologia da Libertação, corrente teológica disseminada na 

América Latina a partir da década de 70, e que une indissociavelmente religiosidade e 

ativismo político. 

Somente assim pudemos chegar à conclusão de que Ernesto Cardenal não apenas 

articulou o projeto de formação cultural hegemônica e revolucionária em seu país, como 

também deixou marcas de sua compreensão do Amor em suas ações como sacerdote em 

Solentiname e como Ministro da Cultura do governo revolucionário. Isso, porque o 

entrelace de todas essas faces do Amorderam corpo à sua concepção de Reino de Deus, 

mensagem anunciada por Jesus Cristo através do Evangelho. 

É certo que essa pretensão de hegemonizar ideologicamente a população 

nicaraguense encontrou uma série de entraves concretos e históricos. Decididos a 

destruir a Revolução Sandinista, os Estados Unidos dispuseram de vários artifícios, 

dentre os quais um forte bloqueio econômico, um boicote comercial, o ataque de 

maneira geral a tudo o que representava a infraestrutura do país. Com o objetivo de 

desestabilizar a força popular nacional e conduzir a opinião pública internacional sobre 

o movimento, lançou mão de uma forte e massiva propaganda, mas o mais importante 

foi a atuação militar com a criação de um exército mercenário, a ocupação de Honduras 

e a espionagemcom objetivos econômicos. Para Cardenal, “a guerra dos Contra era para 
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fazer a vida mais miserável, e em grande medida eles lograram” (CARDENAL, 2004a, 

p.432). 

Dessa forma, foi travada uma luta ideológica contra o governo revolucionário 

sandinista, cujos principais postulados segundo, a FSLN, eram:  

 

- Que na (...) Nicarágua, os EUA tentam “deter o expansionismo soviético, 

que se vem desenvolvendo através de Cuba (...). 

- Que os países “democráticos da área centro americana (...) encontram-se em 

perigo diante do mencionado expansionismo e que, por isso, é preciso 

fornecer-lhes os recursos materiais e militares para a sua defesa”. 

- Que os sandinistas não cumpriram o seu programa original e acabaram no 

“totalitarismo”, atentando contra os princípios da democracia ocidental. (...) 

- Que, pela situação na América Central, a segurança dos EUA estaria em 

perigo e é preciso que seja defendida. 

- Que os EUA são favoráveis à libertação e que por isso ajudaram os grupos 

contrarrevolucionários (...). 

- Que na Nicarágua são violados os direitos humanos e que, particularmente, 

pratica-se o genocídio contra a população indígena. (A OFENSIVA 

IDEOLÓGICA: BASE DA AGRESSAO MILITAR DOS ESTADOS 

UNIDOS À NICARÁGUA, apud TRIBUNAL PERMANENTE DOS 

POVOS, 1985, p. 67 e 68) 

 

Contribuindo para dar corpo a essa luta ideológica, o que se configurou no 

cenário institucional católico, a partir do final da década de 80, é o real crescimento das 

correntes teológicas que se opõem a uma prática libertadora. O fim da Guerra Fria 

mergulhou a América Latina em um novo período de sua história e da relação que se 

estabelece entre cristianismo e política, inerente a ela.  

A Conferência de Santo Domingo (1992), na República Dominicana, seguiu essa 

mesma linha de tendência conservadora, sendo destinada pelo Vaticano a afastar-se 

substancialmente de Medellín e Puebla, na direção de um realinhamento com Roma. 

Embora em seu documento final tenha havido a manutenção da tradição de Medellín e 

Puebla em relação à opção pelos pobres, o texto dá sinais de que a Igreja no Continente 

vinha se moldando por uma tendência crescentemente conservadora e restauradora.  

Essa tendência revelou-se especialmente no projeto da “Nova Evangelização”, 

defendido pelos setores mais reacionários do clero. Segundo eles, os últimos anos da 

Igreja são caracterizados por uma grande crise, que só pode ser superada pelo 

centralismo. Criticam, portanto, as reformas litúrgicas que haviam sido realizadas pelos 

dois últimos concílios, acusando-as de superficialidade e subjetivismo. Ao mesmo 

tempo, convocam os fieis a um duplo movimento de revigoramento da própria fé e de 

testemunhá-la aos outros, anunciando o evangelho da salvação de Jesus Cristo 

(LIBÂNIO, 2000, p. 164). 
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Para responder a esse momento de insegurança, no qual se constata o aumento 

da secularização, do ateísmo e do materialismo, os chamados “neoconservadores” 

elaboraram um programa em três movimentos. Primeiro, buscou-se um ponto 

dogmático central a partir de um caráter cristocêntrico. Logo após, elaborou-se um 

Catecismo da Igreja Católica, de cunho universal, que sintetiza todo o ensinamento 

fundamental de sua fé. Nesse sentido, houve uma necessidade de organizar as estruturas 

e disciplinas no interior da Igreja, movimento chamado por Libânio de “volta à grande 

disciplina” (LIBÂNIO, 2000, p. 165). Em terceiro lugar, a Igreja dirigiu-se para fora 

adotando posição destemida e intransigente em relação aos direitos humanos 

(LIBÂNIO, 2000, p. 166). 

Nesse sentido, Cardenal menciona José Coronel Urtecho que ressaltava que um 

dos principais aspectos da Revolução Sandinista é que ela tinha como principais 

adversários Reagan e o Papa (CARDENAL, 2004a, p. 319), ambos importantes polos 

de poder no mundo: o político e o religioso. Os americanos vivenciavam o contexto 

histórico da Guerra Fria, uma ameaça constante à sua hegemonia já abalada pela vitória 

da Revolução Cubana, na América Latina. O Vaticano, por sua vez, enfrentava a 

incômoda realidade da dissidência católica através da Teologia da Libertação. 

A compreensão das agressões ideológicas sofridas pela Nicarágua, além, é claro 

daquelas de caráter econômico e militar, são de fundamental importância quando 

buscamos analisar o projeto de construção de uma cultura revolucionária hegemônica 

idealizada pela Frente Sandinista de Libertação Nacional e colocada em prática por 

Ernesto Cardenal em Solentiname e no Ministério da Cultura. Ambos percebiam sua 

importância como um dos principais instrumentos de combate ao imperialismo ianque. 

Afinal, a reconstrução democrática do país, para eles, só seria possível a partir da 

contribuição massiva da população, o que de fato chegou a ocorrer durante os primeiros 

anos pós-revolução. A principal luta travada pelo governo sandinista, portanto, muito 

mais do que econômica e política, seria definitivamente ideológica e foi justamente essa 

derrota que, anos mais tarde, levaria ao fim da Revolução Sandinista. 

Apesar de todas as agressões, a Nicarágua não estava sozinha. Em 1983 foi 

constituído o “Grupo de Contadora”, com os governos do México, Venezuela, 

Colômbia e Panamá, numa tentativa de encontrar uma solução pacífica e negociada para 

o conflito com os Estados Unidos. Nesse contexto, o imperialismo norte-americano, 

pressionado, aumentou a “guerra invisível”, dando cada vez mais apoio econômico e 

militar para seus aliados na América Central. Cresceram os atos de sabotagem, em 
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especial as invasões de grupos de mercenários. Além disso, a cota de importação de 

açúcar nicaraguense pelos estadunidenses foi reduzida em 90%, um dos instrumentos 

usados para solapar a economia nacional. Tudo isso a partir da lógica de que estavam 

promovendo a defesa do continente, frente ao avanço soviético na região. 

No mesmo sentido, em 1984, a Corte Internacional de Justiça de Haia, principal 

órgão judiciário das Nações Unidas, condenou severamente a intervenção norte-

americana na Nicarágua. Não obstante, a sentença do Tribunal Permanente dos Povos 

sobre as denúncias realizadas pelo governo nicaraguense,  

 

condena as políticas seguidas pelos Estados Unidos em relação à Nicarágua 

como contrárias às normas de direito internacional, que proíbem a 

intervenção nos negócios internos de um Estado soberano e proíbem qualquer 

agressão da qual ele seria objeto; 

Lembra que essas violações das normas mais elementares da sociedade 

internacional constituem crimes contra o direito dos povos; 

Declara que o direito do povo nicaraguense à autodeterminação e à 

independência não pode ser ignorado sob nenhum pretexto; 

Apela à comunidade internacional para que esse direito seja preservado e 

para que sejam condenados os crimes que visam negá-lo. (SESSÃO DO 

TRIBUNAL PERMANENTE DOS POVOS SOBRE AS INTERVENÇÔES 

DOS EUA NA NICARÀGUA apud TRIBUNAL PERMANENTE DOS 

POVOS, 1985, p. 61) 

 

Apesar de inicialmente as ações do Vaticano não terem sido capazes de abalar a 

fé do povo nicaraguense em seu “cristianismo revolucionário”, as agressões norte-

americanas, ao contrário, provocaram uma forte crise econômica no país, mergulhando-

o em uma miséria ainda maior do que aquela dos tempos da ditadura Somoza. Exaustos 

pela guerra, pelos embargos e pela pobreza, 10 anos depois de seu triunfo, o governo 

sandinista se propôs a realizar novas eleições, na Nicarágua (as últimas haviam sido em 

1984, e legitimaram a continuidade do governo revolucionário):  

 

Na realidade a Frente Sandinista se havia proposto a fazer umas eleições 

livres, justas e honestas, e foram tão livres, justas e honestas, que as perdeu. 

(...) Se perdeu fundamentalmente pela ingerência dos Estados Unidos, que 

exerceram uma pressão militar e econômica na população. (CARDENAL, 

2004a, p. 462) 

 

Para Cardenal, no entanto, seja como for, “ao perder as eleições, a revolução 

ganhou, demonstrando que era democrática. A derrota eleitoral foi uma vitória 

moral”(CARDENAL, 2004a, p. 468). O poeta lembra, porém, que a ação norte-

americana foi decisiva para destituir o governo sandinista, mas que a verdadeira 

revolução, a revolução ideológica, foi rompida pela condição humana (CARDENAL, 
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2004a, p. 404). Ao perderem as eleições, alguns dirigentes da Frente Sandinista de 

Libertação Nacional se corromperam promovendo, inclusive, o roubo de propriedades 

do Estado (CARDENAL, 2004a, p. 469). Além disto, Sérgio Ramirez, em suas 

memórias sobre a revolução, afirma que “ao identificar-se com os pobres a revolução 

foi radical no sentido mais puro, e por seu desejo de justiça foi capaz das maiores 

ingenuidades e arbitrariedades, perdendo a perspectiva do que era possível, e o que 

apenas podia ser o desejável, o justo” (RAMIREZ apud CARDENAL, 2004, p. 269). 

Em conversa com Cardenal, ele ainda comenta: 

 

Poeta, esta revolução jamais poderá ser derrotada pelos gringos, porque até as 

menores crianças são comunistas (...). E certamente o foram em sua imensa 

maioria esses jovens e crianças por dez anos de governo revolucionário, e o 

haveriam sido também depois os que então ainda não haviam nascido, se a 

revolução não tivesse sido derrotada – não pelos gringos, mas por seus 

próprios líderes. (RAMIREZ apud CARDENAL, 222-223)
 

 

O fim da Revolução da Nicarágua não representou para Cardenal, no entanto, o 

fim da esperança de um mundo de paz e justiça. Em entrevista recente à revista 

eletrônica Corrente Marxista, ao ser indagado sobre a possibilidade de existência do 

Reino de Deus na Terra, o poeta responde: 

 

Como um cristão pode não crer nisso, quando é o único que Jesus veio a 

pregar? No Pai Nosso não nos disse que pedíssemos ir a este reino após a 

morte, mas que pedíssemos que esse reino viesse a nós. Cristo deu sua vida 

por esse reino na terra, um reino de fraternidade, de igualdade, de justiça. 

(CARDENAL, 2004b)
 

 

O meio do qual dispomos para concretizar o ideal do Reino de Deus na terra é, 

no entanto, o movimento revolucionário. Cardenal deixa claro jamais ter perdido a 

esperança de que, em um futuro próximo, esse período de apatia experimentado pela 

juventude mundial acabe e que os jovens novamente se despertem para o ativismo 

político: 

 

Tivemos uma revolução e a perdemos. Agora existe uma nova geração em 

Solentiname, e são os filhos e filhas de Bosco e Esperança, de Juan Antônio e 

Glória, de William e Teresita, de Laureano, Iván, Julio Ramón, a Mariíta. E 

espero que vivam uma revolução com os mesmos ideais dos mártires que 

estão enterrados no parque infantil de Solentiname. (CARDENAL, 2002, 

p.249) 
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A revolução da Nicarágua se perdeu, mas existem outras, e são invencíveis. 

Apesar da onda conservadora que assola o continente, ainda existe na América Latina e 

na Nicarágua um incipiente movimento de Comunidades Eclesiais de Base, preocupado 

no resgate da união de religiosidade a compromisso social. Na verdade, a eleição para o 

papado de Francisco I, após anos do pontificado reacionário de Bento XVI, lança sua 

luz aos movimentos sociais eclesiásticos latino-americanos. 

A importância do estudo da pretensa formação cultural hegemônica cristã e 

revolucionária, na Nicarágua, no entanto, bem como da atuação do sacerdote Ernesto 

Cardenal, reside no fato de que a Revolução Sandinista foi a primeira revolução de 

caráter socialista do mundo, que contou com a colaboração massiva dos cristãos. Para o 

poeta, foi muito importante que 

 

a formação de jovens tenha sido encarregada a um sacerdote, assim como a 

cultura, tendo sido o Ministério da Cultura, o ministério ideológico da 

revolução; o ministério da literatura, das artes, da dança, do artesanato, dos 

museus, dos patrimônios históricos. Algo muito importante numa revolução 

socialista, mas nem tanto nos governos capitalistas. As revoluções foram as 

primeiras que iniciaram os Ministérios da Cultura, como foi o caso da 

Revolução Soviética, entre outros. E agora isso se estendeu a todas as partes 

do mundo, em governos não revolucionários. Mas naquele tempo era 

principalmente uma revolução, esse ministério foi encarregado a um padre. 

Então me parece que foi algo historicamente muito importante e o primeiro 

caso na América Latina. (CARDENAL, intervew BRANDÂO, 2008) 

 

O palco de todos esses tantos amores e local de inspiração da atuação política de 

Cardenal, a Nicarágua, no entanto, não sofreu muitas alterações ao longo do tempo. 

Enfraquecido pela guerra civil com os “Contra”, o governo revolucionário sandinista 

não foi capaz de amenizar todos os problemas estruturais da Nicarágua, embora tenha 

provocado um avanço significativo, em especial no tocante à alfabetização de sua 

população. Hoje, porém, ainda encontramos ali um país fragilizado, com uma população 

majoritariamente pobre e que vive carente de infraestrutura básica, como saneamento e 

eletricidade. 

Embora o sonho revolucionário da antiga FLSN
32

tenha chegado ao fim, ainda 

existe a esperança de que não só a Nicarágua, mas toda a América Latina consiga 

libertar-se da situação de opressão e exploração a que é submetida. Resta apenas 

                                                           
32

Refiro-me, como “antiga FLSN”, ao partido que esteve no poder durante a revolução sandinista. Hoje, 

embora Daniel Ortega ostente a titularidade do comando da Frente de Libertação Sandinista Nacional, ela 

está dividida por um grupo, o da “Renovação Sandinista Nacional”, que se opõe a seu governo, e do qual 

Cardenal faz parte. 
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“reinventar”, de uma maneira autêntica e adaptada às circunstâncias históricas atuais, 

novos instrumentos de atuação política e social. 

Manifestando, mais uma vez, todas as faces do amor inerentes à sua alma, 

Ernesto Cardenal continua, ainda hoje, sua luta contra a opressão na Nicarágua. É 

atualmente um dos mais importantes opositores do governo de seu antigo aliado, Daniel 

Ortega e um dos principais membros do partido de esquerda da oposição, a Frente de 

Renovação Sandinista. Segue, assim, focando todo o seu amor nas causas humanitárias, 

já que continua a acreditar que “o mundo inteiro precisa de uma revolução, uma 

revolução global, porque temos um sistema injusto, custoso, que não pode seguir 

mantido assim” (CARDENAL intervew BBC BRASIL, 2004c). Tendo assumido uma 

postura visionária quanto ao futuro da revolução nos dias de hoje, Cardenal esclarece 

que esta nova revolução que está por vir, será pacífica: “agora a revolução não necessita 

nem de partidos nem de líderes. A vejo como mais pessoal. Penso que devemos lutar 

por uma globalização sem exclusões. Mas a globalização também tem seu lado positivo 

porque agora estamos mais comunicados” (CARDENAL intervew CAMPOS, 2002). 

Cardenal, portanto, ainda acredita no sonho revolucionário, na materialização de 

todo amor compreendido em sua vida. Cabe apenas a nós “confiar na natureza. As 

revoluções nascem, crescem e morrem. Virá outra” (CARDENAL intervew 

BRANDÃO, 2009). 
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