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As Mulheres Anarquistas da Família Soares: a história de luta de

uma mãe e suas quatro filhas no Rio de Janeiro da Primeira República
Era o ano de 1886, mesmo ano em que
dezenas de trabalhadores foram massacradas (os) pela polícia no que ficou conhecido como a Tragédia de Chicago. Na
capital paulista, um casal tem a primeira
de suas quatro filhas: Maria Angelina. A
mãe, Paula, era uma imigrante espanhola.
O pai, José, era divorciado e tinha dois
filhos do casamento anterior, Manolo e
Primitivo Raimundo, que mais tarde se
tornaria um proeminente anarquista sob
o codinome Florentino de Carvalho. Três
anos depois, nasce Maria Antonia: em
1901, Matilde e a caçula, Pilar, em 1903.
Florentino foi dos mais ativos no movimento operário e na militância anarquista,
professor racionalista, dirigiu a Escola
Moderna nº 1 de São Paulo, deu inúmeras palestras e conferências. Seus textos
podem ser facilmente encontrados na
imprensa operária do século XX. Mais
escassa de fontes, mas não de menos
importância para o anarquismo em São
Paulo e no Rio de Janeiro, a militância de
sua madrasta e das quatro meio-irmãs,
também anarquistas, ficou esquecida no
limbo da história das mulheres. Suas pegadas são poucas e difíceis de seguir, mas
aos poucos encontramos dados que nos
permitem traçar os contornos da história
dessas cinco militantes, de suas lutas, suas
vivências e, principalmente, seus sonhos.
Sonhos de emancipação das mulheres e
anarquia.
Através dos depoimentos de companheiras dessa época podemos imaginar o tenebroso que era ser uma mulher operária
no início do século XX. O capitalismo,
esse intrincado sistema de exploração,
estava ainda em seus primórdios no Brasil
e tinha uma brutalidade sequer disfarçada
contra a classe explorada. Homens, mulheres e crianças trabalhavam extenuantes jornadas que não raro chegavam a 15,

16 horas diárias, em condições insalubres
e perigosas. Acidentes e mortes eram
rotina. As crianças aprendizes eram espancadas pelos mestres nas fábricas. As
trabalhadoras e trabalhadores levavam
calotes e eram demitidas (os) de acordo
com as vontades do patrão ou mestre,
especialmente nos setores em que a
mão-de-obra não precisava ser especializada e era fácil de ser “reposta”, como
mercadoria barata – e eram justamente
esses os setores que mais contavam com
as forças de trabalho femininas e infantis.

Angelina Soares. Em 2016 comemoramos 110
anos de seu nascimento.

Num contexto em que as mulheres
tinham todos os seus direitos negados,
a situação das operárias era ainda mais
desoladora; inúmeros são os relatos
de abusos e estupros sofridos por elas
dentro das fábricas. As operárias grávidas
não tinham nenhum direito, e há relatos
de trabalhadoras dando à luz nas fábricas
ou indo dar à luz em casa e voltando com
suas filhas (os) em caixas de sapato, sem
nenhum repouso, para o batente. Foi
esse o cenário em que habitaram Paula
e suas filhas Angelina, Maria Antonia,
Matilde e Pilar.

Nascidas em São Paulo, em 1910 as
irmãs Soares se mudaram com a família
para a cidade de Santos, onde entram
para o movimento anarquista em 1914.
Nesse mesmo ano, transferem-se para
São Paulo para ajudar o irmão Primitivo
(ou Florentino) na produção e edição do
jornal bilíngue La Barricata – Germinal,
editado em português e italiano.
Em 1917, as quatro irmãs são presas
por ventilar suas idéias ácratas em praça
pública. Maria Antonia, que leciona na
Escola Moderna nº 1 em São Paulo, a
mesma escola que seu irmão chegou a
dirigir, é presa outras vezes, sempre por
censura às suas concepções libertárias.
A pauta da educação era forte para elas.
Lecionaram em diversas escolas fundadas
pela classe trabalhadora, organizadas
para suprir a sua própria necessidade de
estudo, bem como a de suas crianças. As
quatro ajudaram a fundar e gerir centros
femininos para a educação de meninas
e mulheres operárias, como o Centro
Feminino de Educação e o Centro Feminino
Jovens Idealistas.
O segundo teve seu estatuto publicado
no jornal O Grito Operário, e tinha listado
dentre seus objetivos: “reunir em seu seio
o maior número possível de pessoas do
sexo feminino”, “trabalhar no sentido de
instruir e educar as mulheres, para assim
elevar-lhes o caráter e torná-las aptas a
conquistar sua emancipação”, “combater
todos dos males sociais, assim como as
causas que os originam” e “aderir todas
as iniciativas que tiverem esse fim”. Como
método para alcançar esses objetivos,
o Centro se propunha a “criar escolas
gratuitas para jovens meninas”, “fundar
bibliotecas, editar publicações de propaganda de educação e regeneração
social”, “organizar conferências, festivais
instrutivos e recreativos e etc”. [1]

Pode-se encontrar várias notas deste
Centro assinadas pelas irmãs nos jornais
operários e anarquistas da época, com
o mais diverso teor, como “suas bases
de acordo, os fins, as orientações político-ideológicas, sobre a administração,
convocação das sócias para reuniões,
artigos em prol de militantes deportados
e a publicação de manifestos às trabalhadoras (es)”. [2] Em 1915, Maria Antonia
representou o Centro Feminino Jovens
Idealistas, de São Paulo, no “Congresso
Internacional da Paz”, realizado no Rio
de Janeiro.
Numa época em que as mulheres começavam a se organizar e estavam ainda dispersas, as irmãs pregavam a organização
feminina como a melhor arma para se
conseguir a igualdade dos sexos. A pauta sufragista tomava conta das energias
femininas e elas criticavam duramente o
sufrágio universal como solução para a
emancipação das mulheres. Em um artigo
intitulado O Voto Feminino, publicado em
duas partes nos dias 17 e 28 de janeiro
de 1920, em O Grito Operário, uma das
irmãs, que assina como “Maria A. Soares”, dá voz a esses questionamentos das
libertárias, dizendo que:
“Dedicar-se verdadeiramente à carreira
política só o poderão fazer as mulheres da
burguezia. As outras deverão conformar-se
com empregar os seus sacrifícios para que
as outras subam ao poder. […] Um governo
de mulheres burguezas, conservadoras por
influencia do poder e mesmo por sentimento
próprio, não fará em beneficio das classes
proletarias (e nestas estão incluidas, naturalmente, as mulheres operarias) outra cousa
que o que têm feito os governos masculinos.
Não o pode fazer, porque fazer qualquer
cousa que realmente venha a emancipar os
trabalhadores, é pôr em perigo a vida da
sociedade burgueza e provocar, como consequencia, a queda de toda classe de governo.
E isso não lhes convém.” [3]

Para elas, o melhor caminho para a tão
sonhada liberdade estava na horizontalidade e na auto-organização das classes
exploradas.
A repressão nessa época se fazia sentir:
os casos de deportação e desaparecimento de militantes, assim como o
fechamento de sindicatos e escolas
aumentavam. A polícia e o Estado promoviam uma verdadeira caça às bruxas
direcionada a quem quer que defendesse
idéias libertárias. Essa repressão também
era direcionada às mulheres e no jornal A
Voz do Povo de 15 de abril de 1920, Maria
Antonia denuncia a sua prisão e de outras
militantes do movimento anarquista.

Em 1923, a família Soares se muda para
o Rio de Janeiro, mais especificamente
para a rua Maria José, na Penha. A casa
da família estava sempre aberta para
conversas, para debater e deliberar sobre
atividades e para os ensaios das peças
que seriam representadas. Amilcar dos
Santos, companheiro de Angelina, em
suas memórias manuscritas, recorda
dos piqueniques que realizavam “em
Paquetá, Ilha do Governador, Saco de
São Francisco, Represa dos Ciganos, Pedra de Guaratiba e Inabui. Cantava-se, a
orquestra tocava, praticavam-se esportes
leves, domingos bem vividos, libertariamente. Sempre presentes a família
Soares, João Peres, Ideal e Carolina, os
Ferreiras, Manuel e Henrique, as famílias
Corrêa e Lopes, Esteves, sempre só, os
Trigos com as famílias, o Romero com a
filha, Oiticica, D. Margarida, Diamantino,
Costa, Simões, Taboada com a família,
e outros mais tarde deportados e/ou
desaparecidos.” [4]
A cultura era outro palco para sua militância. Envolveram-se profundamente com
grupos de teatro e música. Maria Angelina, Maria Antonia e Matilde começaram
a atuar em São Paulo e, no Rio de Janeiro,
participaram do Grêmio Renovação Teatro
e Música (vide Emecê # 13, 2009).
O grupo era ensaiado por José Oiticica
e dele fizeram parte anarquistas como
Elvira e Amilcar Boni, Marques da Costa,
Antonio Leite, Pascal, Gravina, Antonio
e Luciano Trigo. Matilde também era
cantora num Orfeão do mesmo grupo,
também ensaiado pelo Oiticica, e que
cantava entre outras, uma música de
autoria do próprio, Ilha Raza, composta
por ele quando esteve preso na ilha de
mesmo nome. O nome de Matilde também aparece na propaganda de vários
festivais recitando a poesia Rebelião.
Pilar também era afeita à poesia, e sabe-se que escreveu pelo menos uma: Os
Maltrapilhos, que era atração anunciada
em diversos festivais libertários. Em uma
nota no jornal A Plebe, Pilar aparece
vendendo a comédia O Pecado da Simonia,
peça escrita por Neno Vasco. O Grêmio
Renovação ficou conhecido, além de suas
belas encenações, por praticar o “naturismo”, como chamavam o hábito de
comer frutas em quitandas, de sandálias
e sem chapéu, numa época em que sair
com a cabeça descoberta era bastante
incomum.
É de se imaginar o que passaram por
terem ousado viver além de seu tempo;
por criticarem costumes, normas, e as
velhas estruturas como o Estado e o

patriarcado. Cada mulher, em qualquer
época, que ousou levantar sua voz contra
as injustiças que a cercavam conhece bem
a força de tais estruturas. Mas algumas
mulheres escolheram a luta. Algumas de
nós nos cansamos de ser silenciadas.
Essas cinco mulheres sobreviveram ao
machismo de sua época, ao machismo
de seus pares, e sua memória hoje sobrevive apesar do óbvio silenciamento
que acontece às mulheres no decorrer
da história. Quem resgata a memória
das mulheres? Quem se espelha nelas?
Apenas outras mulheres. Imagino que as
personagens desse texto se mostrariam
frustradas ao ver que, em 2016, tão longe
ainda estamos da emancipação feminina,
quiçá de uma revolução social.
Mas para elas, uma coisa parecia estar
bem clara, como bem notou a historiadora Marina Tannús Valadão, em sua
pesquisa sobre mulheres anarquistas com
foco nas quatro irmãs: o entendimento
da “emancipação feminina como pré-requisito para a emancipação da sociedade.
A liberdade feminina frente ao homem é
o ponto de partida para a construção de
uma nova sociedade – a libertária.” [5]
Que nesse 8 de março dispensemos as
homenagens vazias e as rosas sejam dadas à memória de cada mulher que caiu
lutando por seus ideais. Que lembremos
daquelas que abriram um caminho espinhoso, que ainda tem infinitamente mais
espinhos do que rosas. Que sempre
vivam em nossas memórias aquelas que,
em prol da liberdade, dedicaram suas
vidas às causas que acreditavam justas
e dignas.
Paula, Angelina, Maria Antonia, Matilde, Pilar,
presentes! Hoje e sempre! Não tá morta
quem peleia!

Lívia Olivetti
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