
. Nascida no Paraguai e tida como mulher de rara beleza, Soledad era filha de 

Alexander Barrett Rafael López, o único filho do grande escritor, jornalista, 

intelectual e líder anarquista, nascido na Espanha, Rafael Barrett, que chegou ao 

país em 1904 e deixou uma marca nas lutas sociais de uma época. Tanto o pai 

quanto o avô foram perseguidos por suas ideias políticas. “O nome de Soledad 

refletiu a ausência de nosso pai, perseguido por causa da sua política, bem como 

nosso avô”, disse Nanny, sua irmã. 

Assim, quando Soledad tinha apenas três meses de idade, a família fugiu para a 

Argentina, onde viveu cinco anos, em quatro dos quais o pai esteve preso ou foi 

perseguido, tanto pela polícia paraguaia quanto pela argentina. 

Com frequência, mudavam de um país a outro para escapar de problemas políticos. 

Onde chegavam, a pequena Soledad se destacava. Ela era uma criatura formosa, 

de cabelos cor de ouro, macios e longos, pele branca e sobrancelhas de cor 

castanha escuro quase negra. À medida que crescia, Soledad também passou a se 

destacar em manifestações políticas. Soledad tinha despertado a sensibilidade 

social e política muito cedo, desde a adolescência. Ela foi incapaz de escapar dos 

genes revolucionários de seu avô e seu pai. 

Aos 17 anos, ela se tornou alvo de um atentado quando a família morava em 

Montevidéu, no Uruguai governado por um Conselho Nacional que abolira o cargo 

de presidente. Na noite de 1º de julho de 1962, no auge de uma série de atentados 

a comunistas e judeus, Soledad foi sequestrada por quatro homens. Enquanto 

circulavam de carro pela cidade, os sequestradores não pouparam golpes na 

tentativa de obrigá-la a repetir frases de louvor a Adolf Hitler. Por ter se negado, os 

raptores gravaram em suas pernas, com uma navalha, a cruz gamada, símbolo do 

nazismo. 

Fotografias das marcas hoje integram o acervo do Museu da Memória do Uruguai. 

Damaris, a operária brasileira que anos depois assumiria Ñasaindy como filha, 

lembra que Soledad não costumava exibir as suásticas: “Eu nunca vi, mas sabia 

que existiam”. 

Começou assim um ciclo de perseguições e prisões mostrando que, para a polícia 

uruguaia, Soledad passou de vítima à culpada. Ela decidiu deixar o país e seguiu 

para Cuba, onde conheceu o exilado brasileiro José Maria Ferreira de Araújo – 

militante da VPR conhecido como Arariboia ou Ariboia, desaparecido no Brasil em 

1970 –, com quem se casou e teve uma filha, Nasaindy de Araújo Barrett. Ele 

retornou ao Brasil e ela acabou por vir um ano mais tarde. Pouco depois de chegar, 

http://mume.montevideo.gub.uy/


soube que José María tinha sido capturado e morto. Soledad  encontrou em sua 

morte mais uma razão para continuar a luta contra as ditaduras que dominavam os 

países latino-americanos. 

Na vida de Soledad cruza cabo Anselmo, que era amigo e companheiro de José 

Maria, que também havia sido um marinheiro e tinha participado nas revoltas no 

Rio de Janeiro. 

Ao longo do tempo, as suas vidas se aproximando e ele acaba se tornando o novo 

companheiro de Soledad. Cabo Anselmo é apontado como um dos líderes do 

protesto dos marinheiros em 1964. Integrou o movimento de resistência à ditadura 

nos anos 1960 e, na década de 1970, atuou como colaborador do regime militar. 

Ele era um infiltrado, um agente policial. Não há dúvida (e ele próprio confessou), 

que desde 1971 colaborava com os mais sangrentos grupos de repressão. E 

trabalhava com uma terrível eficiência, porque ninguém poderia desconfiar do 

prestigioso líder dos marinheiros. 

É difícil aceitar que alguém poderia chegar a tal nível de desumanidade e maldade 

como denunciar sistematicamente, por quase dois anos, dezenas, talvez centenas, 

de companheiros, o que significava entregá-los à tortura e à morte. 

Mas Anselmo foi ainda mais longe e completou a sua miserável traição entregando 

o esconderijo dos membros do grupo do qual ele fazia parte infiltrado, uma chácara 

no loteamento São Bento, no município de Paulista, em Pernambuco. Junto com 

outros companheiros, Eudaldo Gomes da Silva, Pauline Reichstul, Evaldo Luís 

Ferreira de Souza, Jarbas Pereira Marques e José Manoel da Silva, estava Soledad. 

São torturados e mortos pelo delegado Sérgio Paranhos do DOPS Paulista, amigo 

de Erasmo Dias que faleceu sem responder a um processo sequer. O episódio ficou 

conhecido como “massacre da chácara São Bento”. 

A versão oficial foi a de um “tiroteio”, em 8 de janeiro de 1973. No tiroteio entre a 

polícia e um grupo de sete rebeldes, teriam disparado dezoito tiros, sem acertar um 

só. Receberam 26, catorze na cabeça, o que evidenciaria mortes por execução. Seis 

deles foram mortos e um tinha escapado. Aquele que supostamente teria escapado 

era Anselmo e através desse estratagema, a polícia esperava continuar usando 

seus serviços. Não ajudou muito, porque a traição foi exposta e Anselmo, um dos 

personagens mais detestados dos anos de chumbo, foi forçado a desfigurar o rosto 

para evitar ser reconhecido e viveu escondido. 



O jornalista Elio Gaspari, em “A ditadura escancarada”, classifica o episódio como 

“uma das maiores e mais cruéis chacinas da ditadura”. Segundo a versão do 

jornalista, os militantes foram capturados em ao menos quatro pontos distintos do 

Recife, torturados e depois levados até a chácara. 
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