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Na imagem seguinte podemos perceber como era retratado o anti-herói ou 

inimigo: tratava-se do Cardeal Obando Bravo, guiado pela mente de Ronald Reagan. 

A imagem desse inimigo estava relacionada ao imperialismo. (fig.6). 

 

 

Figura 6 188 
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  VENTANA, 19/07/1986, p. 23. Óleo sobre tela de Manuel García. 
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Não menos impressionante é a imagem (fig. 7) que mostra o povo pobre e 

sofrido alimentando, com sua matéria-prima, o imperialismo dos Estados Unidos, 

simbolizado pela nota de US$1,00. 

 

Figura 7189 

 

Estas figuras criticam o poder de interferência dos Estados Unidos no país. 

Entre algumas destas interferências, podemos destacar os casos a seguir. 

Entre outubro e novembro de 1983 passou pelo céu de Nicarágua o avião SR-

71, conhecido como Pássaro Negro. Era um avião de espionagem dos Estados 

Unidos, utilizado para tirar fotos da Nicarágua; muitos nicaragüenses se assustaram, 

pois o avião produzia um barulho muito alto devido a sua alta velocidade (maior que 

a do som). 

                                                 
189

  PATRIA LIBRE, 02/1983, nº25, p. 65. Ilustração de Ajubel. 
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Na segunda quinzena de setembro de 1984, três fragatas estadunidenses 

violaram águas territoriais nicaragüenses e três helicópteros procedentes das 

fragatas sobrevoaram o território. Em 1986, o espaço aéreo foi novamente invadido 

e, nesse momento, os sandinistas conseguiram derrubar o avião controlado por 

agentes da CIA; nessa ação foi capturado Eugene Hasenfus, de 45 anos, veterano 

da Guerra do Vietnã, que ganhava dinheiro como mercenário de guerra dos Estados 

Unidos.190 

Pela lei de crimes de guerra, Hasenfus poderia pegar até 30 anos de prisão, 

já que na Nicarágua não existia pena de morte. Mas para evitar uma crise maior com 

o governo dos Estados Unidos, o governo nicaragüense decidiu libertar Hasenfus no 

mesmo ano. 

Outro caso envolveu George Bush (então membro da CIA e depois vice-

presidente de Ronald Reagan) que, por intermédio do exilado cubano, Felix 

Rodriguez, encarregou-se das operações de fornecimento de armamentos para os 

“Contras”. 

Além dos norte-americanos, eram representados nas charges os opositores 

internos como inimigos do povo nicaragüense: o jornal La Prensa (da família 

Chamorro), parte dos bispos nicaragüenses e o grupo Contras (financiado pelos 

Estados Unidos, pela burguesia, por ex-integrantes da Guarda Nacional e com o 

apoio indireto do Alto Clero). 

O governo dos Estados Unidos apoiava o movimento contra-revolucionário. E 

como forma de burlar as leis internacionais e ter o apoio do Congresso, o governo 

Reagan substituía a expressão “ajuda militar” por “ajuda humanitária” aos Contra-

                                                 
190

  Segundo Eric Nepomuceno, Hasenfus ganhava US$3000,00 mensais, além de US$750,00 por vôo realizado. 

Ronald Reagan chamava estes mercenários de freedon fighters, ou seja, lutadores da liberdade. CPV, Política 
na América Latina: Nicarágua, p. 35, apud NEPOMUCENO, Eric, O NACIONAL, 6 a 13/11/1986. 
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Revolucionários. 

Quando não obtinha ajuda do Congresso, o governo Reagan e a CIA 

buscavam apoio de órgãos privados para financiar a guerra contra o governo 

sandinista. 

Em março de 1986, a Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de 

empréstimo aos “Contras” de US$100milhões, por 222 a 210 votos. Reagan assim 

se pronunciou sobre a decisão da Câmara: “Hoje foi um dia sombrio para a 

liberdade”.191 

Mas a insistência de Reagan através da imprensa e de entrevista pessoal 

com alguns parlamentares fez com que em junho de 1986, ele conseguisse aprovar 

na Câmara a ajuda dos US$100 milhões para os “Contras’, por 221 votos contra 

209. Além do dinheiro para os “Contras’, os Estados Unidos iriam destinar US$300 

milhões para ajuda econômica de El Salvador, Guatemala, Costa Rica e Honduras 

(menos, a Nicarágua) e US$2 milhões para o Grupo de Contadora.192  

A “ajuda humanitária” aos “Contras” foi carregada de corrupção. Um dos 

exemplos que foram mais citados se refere ao coronel Oliver North, veterano do 

Vietnam e membro do Conselho de Segurança Nacional, que tratou de desviar até 

os “Contras” parte do produto da venda de armas ao Irã.  

Oliver North já havia sido colocado sob suspeita, quando em 1984, apoiou, 

junto à CIA, a colocação de minas no porto nicaragüense de Corinto. Dois anos 

depois o escândalo veio à tona, quando foi descoberto um poderoso esquema de 

tráfico de armas e dinheiro envolvendo vários países. Os Estados Unidos 

forneciam armas para Israel, este repassava para o Irã que depositava na Suíça o 

valor das armas recebidas, sendo que esta conta na Suíça foi aberta para os 
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 FOLHA DE SÃO PAULO, 21/03/1986, p. 13. 
192

 JORNAL DA TARDE, 26/06/1986, p. 7. 
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“Contras”. Este escândalo, conhecido como esquema “Irã-Contras”, quase rendeu 

a cassação de Reagan; o fato na época, foi considerado tão grave como o caso 

Watergate e, ocasionou a demissão do Almirante John Poindexter e do Coronel 

Oliver North.193 

 

 

3.3 IMAGENS DA PAZ 

 

Houve movimentos em torno da paz e julgamentos internacionais sobre os 

crimes cometidos contra a Nicarágua, mas eles não conseguiram impedir a ação dos 

Estados Unidos contra a Nicarágua. 

Em 1983 foi formado o Grupo de Contadora, com a participação dos governos 

do México, da Venezuela, da Colômbia e do Panamá; este grupo era voltado para a 

busca de soluções pacíficas para a crise. 

A Ata da Contadora era uma esperança dos sandinistas obterem apoio 

internacional e diminuição do ataque contra-revolucionário. Esta esperança foi 

simbolizada na imagem da página seguinte (Fig. 8), onde vemos um cidadão e seus 

instrumentos de luta: Bíblia, pá, crucifixo, arma, enxada, jornal, livro e a pomba 

carregando a Ata da Contadora como um símbolo de paz.  
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 VEJA, nº 952, 03/dez/1986, pp. 56-66 e nº 953, 10/dez/1986, passim. 
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Figura 8 194 

 

O Tribunal Permanente dos Povos (TPP) sediado em Bruxelas julgou entre os 

dias 5 e 8 de outubro de 1984, os atos do governo Reagan diante da Nicarágua. 

Embora o TPP estivesse sediado em Bruxelas, muitos de seus membros 

internacionais eram simpatizantes do sandinismo, como François Houtart, Giulio 

Girardi (autores de livros sobre a Nicarágua sandinista) e Eduardo Galeano (que 

publicou alguns textos em homenagem aos sandinistas). Desse modo o TPP já 

fornecia indicativos de quem iria apoiar. 

Na Corte Internacional de Justiça da ONU, em Haia (Holanda), no dia 26 de 

novembro de 1984, foi ratificado o seguinte: “A demanda da Nicarágua contra os 

                                                 
194

  EL TAYACÁN, 1984, ano 3, nº 118, p. 3. Ilustração. 
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Estados Unidos é válida e procedente e esta Corte se encarregará de julgar”. 

Dos quinze membros do júri, doze juízes votaram a favor da Nicarágua e 

apenas três a favor dos Estados Unidos (um dos Estados Unidos, um da Inglaterra e 

outro do Japão). 

 

 

Figura 9 195 

 

Na imagem acima (Fig. 9), Ronald Reagan é retratado como o agressor 

(escondendo as armas atrás da porta) e o representante nicaragüense é um 

camponês que exige o fim das agressões.  

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo de 26 de junho de 1986: 

 

Foram condenadas a ajuda aos contras [...] e outras atividades 
militares e paramilitares dos Estados Unidos contra a Nicarágua. O 
Tribunal também considerou improcedente a alegação norte-
americana de que a ajuda aos rebeldes se justifica como legitima 
defesa. E disse que os Estados Unidos violaram o direito 
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  Id., 12/1984, ano 3, nº127, p. 1. Ilustração sobre fotografia. 
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internacional e o princípio de não intervenção em um Estado 
soberano, ao treinar e armar os contras, que minaram águas 
nicaragüenses e atacaram portos e armazéns estatais, além de 
terem causado grandes danos a dez navios de vários países que 
navegavam no litoral da Nicarágua, entre 1983 e 1984.196  

 

Os Estados Unidos por outro lado se recusaram a participar do julgamento do 

Tribunal de Haia, desacreditando sua ação internacional como órgão jurídico da 

ONU. 

Em 7 de agosto de 1987 foi assinado o documento Esquipulas II que, 

segundo os analistas da época, traria paz à região centro-americana. Embora, os 

Estados Unidos tentassem de todas as formas adiarem as reuniões estabelecidas 

para definição do documento, os presidentes centro-americanos decidiram continuar 

se reunindo para levá-lo adiante. A preocupação dos Estados Unidos residia na idéia 

de que o documento afirmaria que os governos centro-americanos teriam 

capacidade de dirimir qualquer confronto regional mediante negociações, sem 

necessidade de intervenções dos Estados Unidos. 

 

 

3.4 A CONSTRUÇÃO DO MARTÍRIO SANDINISTA 

 
O grande avião vai sobre as nuvens sol-rosadas do amanhecer, 
No Atlântico, e depois no Caribe, sempre na direção do sol, sempre 
no amanhecer, 
E agora a terra, as montanhas liberadas de Nicarágua as 
montanhas recém alfabetizadas 
E sempre as nuvens sol-rosadas, sempre no amanhecer 
E logo baixando em direção ao aeroporto e já vamos lá tocar terra 
E ao mirar ao redor da terra penso, não sei por que, nos mortos, não 
todos, sim ELES, 
Nossos mortos, nas montanhas, em escavações comuns, em tumba 
solitária, 
E cemitérios, a beira dos caminhos, 
Ao redor deste aeroporto, por todo o território nacional, com 
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  O ESTADO DE SÃO PAULO, 26/06/1986, p. 11. 
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monumentos, anônimos sem nenhum monumento, 
Todos feitos esta terra, fazendo mais sagrada esta terra, 
Sandino, Carlos Fonseca, Julio Buitrago, Oscar Turcios, Ricardo 
Morales Avilés, Rugama, Eduardo Contreras, Carlos Agüero, 
Claudia Chamorro, Luisa Amada Espinoza, Luis Alfonso Velázquez, 
Arlen Siú, Ernesto Castillo, Pedro Joaquín, José Benito Escobar, 
David Tejada, Pomares, Silvio Mayorga, Rigoberto, Pablo Ubeda, 
Gaspar, o Chato Medrano, Donald e Elvis, Felipe Peña, e tantos 
mais, e tantos mais, e tantos mais: 
Que me enterrem nesta terra junto com vocês 
Companheiros mortos. 
As rodas já a poucos metros da terra. 
E deverá dizer uma voz no microfone: Senhoras e Senhores a terra 
que vamos tocar é muito sagrada. 
...As rodas já acabam de tocar, senhores passageiros, uma grande 
tumba de mártires.197 

 

Ernesto Cardenal dedica o poema Aterrizaje con Epitafio aos mártires 

nicaragüenses: o solo da Nicarágua tornou-se “Sagrado”. Todos aqueles que 

chegam devem respeitar este solo sagrado, ou seja, lembrar de todos que caíram 

em busca da libertação. A sacralidade do martírio é reforçada na imagem a seguir 

(fig. 10): 

 
Figura 10 198 
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 VENTANA, 14/02/1981, nº9, p. 12. apud. CARDENAL, E., Aterrizaje con Epitafio, tradução nossa. 
198

 AMANECER, nº43, 06 a 08/1986, p. 18. A fonte não especifica em que lugar da Nicarágua foi feita esta 

fotografia. 
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Na foto desta coluna localizada numa Igreja nicaragüense (fig. 10), a cruz, 

símbolo maior do catolicismo, se mescla com imagens da cultura indígena latino-

americana. O personagem central carrega não só a dor da espada no peito, mas 

também revela a angústia e a morte histórica dos “nativos”. Os braços do 

personagem central (que substitui a imagem de Cristo) estão presos através dos 

corpos mortos sobre seus pulsos. Com a punhalada no peito, o seu sangue escorre 

pela cruz. No alto aparece uma moradia indígena em chamas e abaixo rostos de 

“indígenas” cobertos com as mãos numa expressão de sofrimento. 

O martírio associado ao sofrimento, já era destacado desde as primeiras 

comunidades cristãs. Era utilizado como símbolo de resistência diante da opressão 

que estas primeiras comunidades viveram diante do Império Romano. 

A vontade mística e revolucionária conduzia à entrega da própria vida à 

causa. Transformando o cristão em mártir, ele se torna um exemplo a ser seguido. 

Mesmo tendo passado pela dor da tortura, muitos cristãos decidiram continuar na 

luta, como o Comandante David Echeverria que assim se pronunciou: 

 

Tive a honra de sofrer a prisão e a tortura da ignóbil ditadura militar. 
Torturas que não são aplicáveis nem mesmo aos animais. Dias 
inteiros sob interrogatórios, socos, pontapés, coronhadas, até 
chegar a urinar sangue. Vendado com uma máscara cheia de 
sabão, até chegar a pelar parte da cara. Choques elétricos, torturas 
cuja extensão não se pode conhecer, mas são aceitas sim, quando 
se tem a consciência e a clareza de que a vida, de que morrer 
somente tem sentido quando se vive na luta de um povo. Não 
vacilar. Não ser derrotado nunca. É uma experiência que se 
adquiriu, em combate, quando nossos companheiros, ao nosso lado, 
caíam sob as balas da ditadura, da Guarda genocida. Podiam ter 
alento apenas para dizer-nos: ‘Companheiros, avante! A vitória é 
nossa!’ Essas palavras calam tão fundo que, em cada povoado 
libertado pelas forças revolucionárias, nós sentíamos que quando 
entrávamos para libertar e libertávamos esse povoado, estava 
presente nosso companheiro caído: não havia morrido! E nossos 
companheiros realmente vivem, numa luta diária de um povo. Este 
sentido de esperança só pode-se dar sob uma perspectiva cristã, 
que não é somente esperar um bom futuro, mas sim estar disposto a 
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continuar sacrificando-se pelo desenvolvimento e bem estar de todo 
um povo. 199  

 

O martírio se apresentava como um prêmio para a vida eterna. O mártir 

associado ao sofrimento de Cristo sacralizava a luta insurrecional, que era 

considerada evangélica. 

Mártires do passado também foram invocados no discurso sandinista, pois 

auxiliou no resgate de uma tradição católica associada ao discurso do governo. Uma 

cartilha produzida por El Tayacán e CEHILA em 1983 homenageou o bispo 

dominicano Antonio Valdivieso que chegou da Espanha em 1544 e, na região da 

atual Nicarágua, defendeu os indígenas contra os maus tratos dos colonizadores. 200 

Uma família poderosa da região, os Contreras, representante dos 

colonizadores, mandou assassinar Antonio Valdivieso em 26 de fevereiro de 1550 

em Leon. Sua morte violenta e sua defesa dos indígenas o transformaram no 

primeiro mártir católico da Nicarágua. De acordo com a cartilha CEHILA / El 

Tayacán, o modelo de Igreja dos pobres na Nicarágua surgiu com o sangue do 

martírio de Antonio Valdivieso. 

Outro personagem elevado à condição de mártir foi o padre Gaspar García 

Laviana. Ele nasceu em 1941 na Espanha, tornou-se missionário do Sagrado 

Coração e assumiu a Nicarágua como sua nova pátria. Gaspar se empenhou no 
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 QUEIROZ, José J. (org), A Igreja dos pobres na América Latina, São Paulo: Brasiliense, 1980, pp. 199 – 

200. 
200

CEHILA; EL TAYACÁN, 1983,  pp. 14 – 15, tradução nossa. 

A cartilha de CEHILA  e EL TAYACÁN transcreveu a seguinte Carta do Bispo Antonio Valdivieso enviada ao 

rei da Espanha em 1547: 

“Logo está aqui feito relação a Vossa Alteza por muitas cartas de muitas necessidades desta província, 

especialmente da opressão dos indígenas, que nunca se viu nada semelhante. [...] O estado destes índios é tal 

que lhes seria próspero o de escravos, porque estes são tratados como homens e eles como bestas e muito 

mais respeito se tem as bestas que a eles [...] Aqui tenho muitos perigos nesta província, nunca tão grandes 

como quando os Contreras se acharam presentes. [...] Estive sem sair de minha casa nem mirar minha igreja. 

[...] Diante de todos diziam que me iam encarcerar, que me iam enforcar.” 
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trabalho de alfabetização, na formação de Ministros da Palavra, na Pastoral da 

Terra, na formação de cooperativas junto com os operários e também trabalhou 

como carpinteiro por 2 anos, seguindo o exemplo do pai de Jesus, mesmo já sendo 

sacerdote. No campo de batalha era considerado o primeiro no combate e o último 

na retirada. 

Suas palavras demonstram o fervor religioso associado ao fervor 

revolucionário: 

 

Em minha vida encontrei duas comunidades bem diferentes, ambas, 
porém apaixonantes: a religiosa, onde sinto que me querem bem e 
me respeitam; e a sandinista, onde tenho grandes amigos do peito, 
onde repartimos tudo, onde diariamente colocamos a vida em 
jogo.201  

 

Na frase abaixo podemos perceber o conceito de revolução defendido por 

Gaspar García Laviana. Para ele, luta armada é o caminho necessário para atingir o 

reino de justiça. 

 

O somozismo é pecado, e livrar-nos da opressão é livrar-nos do 
pecado. E com o fuzil na mão, cheio de fé e cheio de amor ao meu 
povo nicaragüense, hei de combater até meu último esforço pelo 
advento do reino da justiça que o Messias nos anunciou sob a luz da 
estrela de Belém.202   

 

 

 

 

 

 

                                                 
201

 IHCAM: Instituto Histórico Centro-Americano de Manágua – Sangue pelo povo: Martirológio Latino 
Americano – tradução: Edyla Mangabeira Unger e Orlando dos Reis – Petrópolis: Vozes, 1984, pp. 181 - 182. 
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 CEHILA; EL TAYACÁN, 1983, p. 55, tradução nossa. 
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A imagem de Gaspar foi cultuada pelos cristãos atuantes nas CEBs; ele foi 

considerado um dos principais representantes do martiriológio nicaragüense (fig 11).  

 

 
 

Figura 11203 
 

Gaspar entregou-se à tarefa de educar os camponeses e ajudou a formar 

vários colaboradores e militantes nas fileiras sandinistas. O jornal Ventana louvou 

“essa atitude vigorosa de entrega humanista, de mística revolucionária em Gaspar 

[...]”. Salientou sua obsessão por alfabetizar e sua atuação nas cooperativas.204  

No discurso de Gaspar, nota-se uma insistência em converter todos a 

participarem da revolução sandinista, considerando-a o próprio “ato de redenção”. 

Amar a Cristo significaria amar a revolução. Gaspar afirmava que a sua participação 

na revolução significava se colocar diante de um processo de solidariedade com os 
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 EL TAYACÁN, 1985, ano 4, nº169, p. 12. Ilustração. 
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 VENTANA, 15/12/1984, nº 180, p.2. 
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oprimidos. Portanto, não bastava apenas oferecer o consolo das palavras, mas 

também o consolo da ação.  

O seu envolvimento com a revolução ocorreu quando era pároco de San Juan 

del Sur e Tola. Por sua dedicação à revolução, Gaspar alcançou o grau de 

comandante da Frente Sul, mas caiu em combate em 11 de dezembro de 1978. A 

rádio Sandino assim narrou a sua morte: 

 

Irmãos: eu quero comunicar-lhes uma noticia dolorosa: O 
comandante Mártir, Gaspar García Laviana, o sacerdote sandinista, 
caiu em combate faz algumas horas. No entanto, não é o momento 
de chorar. Hoje mais que nunca teremos que seguir o exemplo de 
nosso herói. Adiante, companheiros!”·205 

 

Cabe mencionar alguns trechos de poemas elaborados por Gaspar, que 

tratavam basicamente dos seguintes temas: o envolvimento da Igreja na revolução, 

a FSLN e as críticas ao imperialismo dos Estados Unidos. 

No poema A los Norte Americanos, está presente a crítica ao norte-americano 

e a resistência dos latino-americanos a eles. No trecho abaixo, Gaspar refere-se aos 

camponeses (representando os latino-americanos). 

 

Americano do norte 
imperialista moderno 
o camponês que exploras 
não é inimigo pequeno.206 

 

Em seu poema La Iglesía criticou o caminho que a hierarquia da Igreja 

seguia, pois se posicionava ao lado dos ricos. Portanto, pedia à Igreja que revisse 

sua prática pastoral lembrando o que foi a tarefa de Cristo. 

 
                                                 
205

 Ibid, p. 3, tradução nossa. 
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 Ibid, p. 16, tradução nossa. 
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Também tu, Igreja Secular, 

És cliente de nosso socialismo 

Porque têm que começar a praticar 
O cristianismo. 
 
Cristo rechaçou a riqueza, 
Mas tu buscas aos ricos 
E têm a pobreza 
Como um mito. 
 
Recorda que Cristo viveu a igualdade 
que nós praticamos 
e tu semeias a desigualdade 
nos cristãos.207 
 

 

A Igreja deveria então buscar construir o socialismo que, para Gaspar, Cristo 

praticava com seu povo, e não buscar a desigualdade que é marca do capitalismo, 

pois assim se afastaria do que deveria ser sua verdadeira missão.   

No poema abaixo, chamado F.S.L.N., Gaspar qualificou a FSLN com diversos 

adjetivos: exata, justa, completa, só, única, total. Colocando-a como uma única 

solução diante da situação vivida pelo povo nicaragüense diante da ditadura 

somozista.  

 

Somos guaria tropical 
recia 
delicada 
pura. 
 
Somos la Flor Nacional 
de Nicaragua 
 
Somos la cara final 
exacta 
justa 
completa. 
 
Somos la hora cabal 
de Nicaragua. 
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 Ibid, p. 16,  tradução nossa. 
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Somos la liberación 
sola 
única 
total. 
 
Somos la revolución 
de Nicaragua.208 

 

Felipe e Mery Eugenia Barreda também se tornaram mártires da revolução. 

Eles eram da cidade de Estelí e realizavam trabalhos pastorais e políticos. Em 

janeiro de 1983 foram seqüestrados pelos Contras.  

Segundo Carlos César dos Santos “o mercenário que os matou, mais tarde 

preso, declarou à imprensa que deles só pode ouvir: ‘Somos cristãos e somos 

revolucionários’.” 209. 

Na homenagem aos dois anos do martírio do casal Barreda, houve uma 

grande celebração no bairro Omar Torrijos, na qual foram ofertados dois pés de café 

para que a comunidade pudesse plantá-los junto ao monumento dos Barredas. 

Neste dia, um casal de gêmeos também foi batizado com os nomes de Felipe e 

Mery. As músicas foram regidas pelo compositor Carlos Mejía Godoy, que buscou 

santificar os Barreda. A seguir, o trecho de uma das músicas: 

 

Mais além da vida e da morte 
Mais além desse cálice de tormento 
Mais além do relâmpago e o trovão 
Os Barreda se ergueram na luz.210 

 

O cartaz a seguir serviu como símbolo de homenagem ao casal Barreda 

(fig.12):  
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 Id.,  20/06/1981, nº 26, p. 1. 
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 SANTOS, Carlos César dos., Revolução e Igreja na Nicarágua agredida, São Paulo: FTD, s/d.,  pp. 90 e 

91. 
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 EL TAYACÁN, 01/1985, ano 3, nº 131, p. 9.  Más Allá de la vida e de la muerte, tradução nossa. 
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Figura 12 211 

  

Outros mártires foram destacados na Nicarágua: crianças, ministros da 

palavra, universitários, idosos, jornalistas. Todos foram homenageados como líderes 

revolucionários que buscavam derrubar a ditadura somozista, ou que foram 

assassinados pelos “Contras”. Cabe salientar que alguns deles não tiveram ligação 

com o movimento sandinista, mas seus nomes foram lembrados pela oposição ao 

governo de Somoza, como foi o caso de Pedro Joaquín Chamorro, diretor do jornal 

La Prensa, líder empresarial e esposo de Violeta Chamorro (ex-aliada da Junta de 

Governo de Reconstrução Nacional e que depois se tornou uma das principais 

opositoras da FSLN). 

A exaltação dos mártires tinha como objetivo mostrar que valeria a pena o 

sacrifício da própria vida em prol de ideais políticos e sociais. 

 

 

 

 

                                                 
211

 Ibid., p. 9. Fotografia referente ao cartaz de fundo. 
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3.5 A MULHER: ENTRE O SAGRADO E A REVOLUÇÃO 

 

Sós por eso 
la hermana y compañera 
de todas las madres 
con el corazón sangrante, 
que siente congoja 
ante la missión de sus hijos 
porque les puede costar 
el sacrifício de sus vidas.  

 

A oração acima tinha como objetivo consolar as mães cujos filhos 

participaram da revolução. Em outro trecho da oração se buscava aproximar o 

sofrimento da Virgem Maria com os das mães nicaragüenses ao associar a missão 

de Jesus com a dos revolucionários sandinistas. Já a imagem a seguir mostra a mãe 

guerrilheira sandinista, que mira o horizonte, talvez na esperança de uma sociedade 

mais justa (fig. 13).  

 

Figura 13 212 
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 LA VOZ del campesino, 05/1988, nº55, p. 15. Por las madres que sufren. Ilustração. 
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A situação da mulher, sobretudo na condição de mãe, a colocava diante de 

sentimentos conflitantes: o medo ou a dor da perda e a esperança de um mundo 

melhor para os filhos.  

Romper com o medo de participar da revolução era o objetivo dos 

sandinistas. A figura a seguir mostra a mãe revolucionária. A foto sintetiza a tentativa 

dos sandinistas de incentiva a participação das mulheres na revolução.  

Neste caso seu papel é duplo, pois é ao mesmo tempo, a mãe que amamenta 

seu filho e a guerrilheira que defende os ideais revolucionários (fig. 14). 

 

 

Figura 14 213 
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 VALENZUELA, Orlando, cartaz do Centro Ecumenico Antonio Valdivieso, 198?. Esta fotografia na versão 

original, mostra a guerrilheira em uma frente de combate. 
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Na revista Amanecer, os desenhos de Cerezo Barredo214 demonstram a 

angustia da morte diante dos ataques ao povo nicaragüense.  

Na figura abaixo vemos a mulher diante do marido morto com o crucifixo no 

peito. Ao lado, seu filho está com a arma demonstrando a continuidade da 

revolução. (fig. 15).  

 

Figura 15 215 

 

Na figura seguinte se observa que a representação do sofrimento das 

mulheres diante do morto lembra a figura de Nossa Senhora diante do corpo de 

Jesus morto. Tal associação torna-se evidente no desenho que Cerezo Barredo 

criou à imagem e semelhança da “pietá” para demonstrar a dor da mãe diante do 
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 Cerezo Barredo realizava diversas ilustrações na revista Amanecer. Até hoje, busca criar imagens através da 

humanização de figuras religiosas. 
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 AMANECER, nº 38/39, 12/1985, p. 21. Ilustração. Cerezo Barredo. 
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