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filho morto pelos contra-revolucionários.  

O filho em destaque é a própria imagem de Jesus. A figura do inimigo e seus 

aparatos de guerra (helicóptero e uniforme) aparecem no fundo do desenho. Já, os 

que estão ao lado do morto representam a dor das vitimas do ataque contra-

revolucionário (fig. 16).  

 

 

Figura 16 216 

 

Ernesto Cardenal assim se expressava em relação às mães de 

revolucionários sandinistas: “Bem aventurado o ventre que deu a luz a um 
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combatente sandinista” 217 Assim convertia o medo da perda do filho em motivo de 

orgulho e salvação para a mãe. 

Cabe mencionar o caso de Maurício Demièrre, internacionalista suíço, que foi 

assassinado em 16 de fevereiro de 1986 pelos contra-revolucionários junto com 

mais 4 mulheres, quando viajavam em um caminhão para a região de Somotillo. As 

cartas, a seguir reproduzidas, de sua companheira e de sua mãe permitem 

compreender bem o significado do martírio no imaginário revolucionário sandinista. 

Sua companheira, Chantal Bianchi, assim escreveu sobre o martírio 

nicaragüense: 

 

Agora compreendo que todos os nossos mártires são uma 
ferramenta privilegiada de Deus para revelar-se a seu povo. O povo 
da Nicarágua e todos os outros povos oprimidos estão sendo 
amadurecidos no sangue de seus mártires, e este sangue justo e 
inocente desmascara o pecado, a injustiça do pecado. E essa 
mensagem é tão forte para nós que ficamos mais firmes em 
defender a vida. Porque o sofrimento que provoca esse projeto de 
morte ao estrangular e violar nossas vidas nos faz entrar num 
processo de purificação. Os mártires estão chamados a purificar-te, 
no sentido em que te faz ver o essencial e que te fazem colocar aí 
toda a tua força. E o essencial neste caso é justamente a defesa da 
vida, o direito de todos a viver, a consciência de viver para esta vida, 
para que todas a tenhamos em abundância. E nisto Deus está se 
revelando a nós, purificando-nos e transformando-nos em 
testemunhas de sua mensagem. 218 

 

A mãe de Maurício Demierre assim se pronunciou em carta de abril de 1986: 

A minhas irmãs e irmãos da Nicarágua Mártir: 
Certamente, ainda estou chorando a meu filho Maurício, morto em 
16 de fevereiro de 1986 perto de Somotillo. 
Certamente, essa morte tem sido um grande golpe para meu 
coração de mãe, Têm quebrado todo meu corpo. 
Ele se entregou a uma tarefa pelos pobres, pela liberdade, a paz e 
ao amor em nome de Cristo Jesus. 
Eu lhe havia entregado. E, todavia agora estou oferecendo seu 
sacrifício, que termina na ressurreição. Para que os que o mataram 
entendam. Para que o mundo inteiro se desperte e atue e grite a 
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verdade. 
Sinto-me muito próxima de todos vocês, que sofrem; de todas as 
mães da Nicarágua, das famílias das mães que morreram com ele. 
Muito próximo da Virgem Maria ao pé da cruz. Eles, a Virgem e seu 
filho, estão com nós. Eles são a força que fará crescer a semente, o 
sal e a terra. 
Tenham confiança, continuem mais que nunca sua luta, unidos com 
sua família, em nome da paz e do amor. 
Graças por haver querido a meu filho Maurício e por fazer-lo feito 
um de vocês. 
Abraço-lhes, 
 
Jacqueline Demierre 
Mãe de Mauricio. 219 

 
 

A carta estava transcrita com o desenho a seguir, que demonstrava 

novamente a invocação do Sagrado (a mãe de Jesus ao pé da cruz) relacionado ao 

martírio de Maurício comparando-o ao de Jesus (fig. 17).  

 

 

Figura 17 220 
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Tanto Chantal Bianchi quanto Jacqueline Demierre colocaram a luta dos 

mártires nicaragüenses como o próprio sacrifício de Jesus. Chantal Bianchi - 

companheira de Maurício - apresentava o sangue dos mártires como a purificação 

do povo nicaragüense. Já no caso de Jacqueline Demierre - mãe de Maurício - o 

jornal El Tayacán, ao divulgar a sua carta, buscava destacar a compreensão da mãe 

diante da morte do filho, sentindo-se como a própria Virgem Maria em sua angústia 

diante da crucificação, mas ao mesmo tempo esperançosa na realização de um 

mundo melhor. 

Deyarina Strange López (missionária da Caridade), de Matagalpa, afirmava 

que a revolução era implacável no combate e generosa na vitória. A revolução 

representava a mulher, não mais vista como objeto de exploração, mas como 

protagonista da história: 

 

Como nicaragüense e cristã, sinto-me muito orgulhosa quando 
internacionalmente se diz, em que pese à campanha de 
desprestígio, que nossa revolução sabe ser implacável no combate 
e generosa na vitória. Diz-se que as crianças são ‘os mimados’ 
desta revolução. A mulher nicaragüense, reduzida durante longos 
anos a mero instrumento de prazer e de exploração, tem nesta nova 
sociedade um papel determinante no trabalho de construção da 
Nova Nicarágua.221  

 

Para os sandinistas, a verdadeira mulher era a que buscava um mundo 

melhor de acordo com os ideais do governo. Durante o período revolucionário, ela 

era constantemente citada como aquela que pegava em arma para ajudar na 

revolução e subia as montanhas para alfabetizar os excluídos.  
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A mulher era representada como uma grande heroína, como observamos na 

pintura mural, reproduzida a seguir, retratando uma guerrilheira sandinista (fig. 18). 

 

 

Figura 18 222 

 

A artista nicaragüense Hilda Vogl afirmava que a mulher aumentou seu 

espaço na sociedade nicaragüense através de suas lutas, mesmo em meio às 

adversidades da Guerra Civil. Vogl criticava a mulher que se opunha às diretrizes do 

governo sandinista, afirmando que esta não era uma verdadeira nicaragüense: 
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“Mulher de Nicarágua é a que com amor pátrio defende com dignidade e soberania a 

nossa Pátria, não a que aplaude e segue as diretrizes do agressor”.223   

Novamente a presença da mulher como revolucionária, que enfrenta os 

poderosos aparece na figura abaixo. Note-se que, abaixo da fotomontagem de 

Ronald Reagan, inimigo principal do sandinismo, ordenando a rendição foi transcrita 

a frase de uma guerrilheira sandinista respondendo à altura da provocação: !Que se 

rinda tu madre!! (fig. 19).  

 

Figura 19 224 

 

A participação das mulheres no processo revolucionário foi intensa. Em 1987, 

elas representavam 40% dos integrantes do Ministério de Interior e 20% do Exército, 

estando em todos os ofícios, incluindo pilotos de avião ou cargos de chefia.  
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3.6 A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE UM JESUS REVOLUCIONÁRIO 

 

A seqüência de pinturas que analisaremos a seguir foi elaborada pela 

comunidade de Solentiname em 1984. Trata-se de uma via crucis pintada por vários 

autores, que a relacionavam com a situação nicaragüense. Há uma seqüência 

variada de cenários, com a presença de diversos modelos de casa, de vegetação, 

de igrejas, de pessoas e de paisagens. Percebemos que diversos autores fazem 

parte da família Guevara (da comunidade de Solentiname), que durante a ditadura 

somozista, participou de levantes revolucionários. O tema geral é a condenação e 

crucificação de Jesus, ou seja, retrata a via crucis adaptada à situação 

nicaragüense. 

As pinturas da “via sacra” eram comuns na comunidade de Solentiname, e 

também eram difundidas em várias partes do mundo, demonstrando esta extensão 

dos trabalhos da comunidade. 

Num plano geral, observa-se que elas colocam em confronto imagens da 

Guarda Nacional de Somoza, da CIA e oposicionistas do governo sandinista, e as 

imagens de Jesus e de populares simpatizantes da FSLN. Jesus, identificado com o 

povo pobre e com o camponês, aparece em oposição a Somoza e ao imperialismo, 

o que reforça a idéia de que estes grupos se posicionavam contra Jesus.  

O povo, em algumas imagens aparece como opositor e em outras como 

solidário a Jesus, que se dirige da cidade para o campo, onde será pregado na cruz 

e depois sepultado. 

O camponês (vestindo calça azul e camisa branca), representando Jesus, 

depois de seu julgamento e condenação é conduzido pela Guarda Nacional e pela 

CIA. A mensagem descrita no cartaz azul é a seguinte: “Muera Jesus, no queremos 
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comunismo” (fig. 20). 

 

Figura 20 225 
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Os quadros estão na seguinte seqüência, em relação aos autores: Pablo Mayoma, Rosa Pineda, Elba Gimenez, 

Francisco Altamirana, Milagyo Chaves, Mariita Guevara, Marina Silva, Gloria Guevara, Julia Chavarria, 

Esperansa Guevara, Rafael Chaves, Rodolfo Aureliano, Miriam Guevara, Olívia Silva, Daisy Silva. Óleo 

sobre tela. 
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Jesus, hostilizado pelo povo inicia sua via crucis cercado por diversos 

soldados. Ao fundo, se vê o lago de Nicarágua e na frente da imagem mesclam-se 

cenas da cidade e do campo (presença de animais) e pessoas indiferentes com o 

que está ocorrendo (fig. 21). 

 

 

Figura 21 

 

 

 

 

 

 



151 

 

Em outro ambiente, com predominância da vegetação e casas de palha, 

Jesus, em seu calvário, continua sendo hostilizado pelo povo e pelos guardas, 

quando uma mulher se aproxima para enxugar o sangue e suor de Jesus, 

lembrando o ato de Verônica (fig. 22). 

 

 

Figura 22 
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