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RESUMO

Este presente trabalho busca estudar o grupo anarco-feminista Mujeres Libres, que atuou

durante o contexto da Guerra Civil Espanhola (1936-1939). O artigo científico inicialmente

se propõe a analisar como surge o conceito de gênero e como afeta a designação de seus

papéis na sociedade e, consequentemente, a relação entre mulheres e conflitos. Será tratada a

construção do conflito espanhol, conjuntamente com o estudo do conceito de anarquismo e o

surgimento desse movimento ideológico no país, destacando a presença feminina nesse

espaço, que deu origem à organização Mujeres Libres, grupo de mulheres que desafiaram a

ordem patriarcal na busca da emancipação social e política. Essa pesquisa tem o objetivo de

entender qual a posição do gênero feminino em conflitos, focado nas motivações que levaram

as mulheres da época da Guerra Civil Espanhola a criarem um grupo próprio, se já estavam

inseridas em um movimento libertário que deveria incluir a todos.

Palavras-chave: Mujeres Libres; Guerra Civil Espanhola; Gênero; Anarquismo;

Anarcofeminismo.

ABSTRACT

This present work seeks to study the anarcho-feminist group Mujeres Libres, which acted

during the context of the Spanish Civil War (1936-1939). The scientific article initially

proposes to analyze how the concept of gender arises and how it affects the designation of

their roles in society and, consequently, the relation between women and conflicts. The

construction of the Spanish conflict will be treated, together with the study of the concept of

anarchism and the emergence of this ideological movement in the country, highlighting the

female presence in this space, which gave rise to the organization Mujeres Libres, a group of

women who challenged the patriarchal order in the search of social and political

emancipation. This research aims to understand the position of the female gender in conflicts,

focusing on the motivations that led women at the time of the Spanish Civil War to create

their own group, if they were already inserted in a libertarian movement that should include

everyone.

Keywords: Mujeres Libres; Spanish Civil War; Gender; Anarchism; Anarcha-feminism.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata do seguinte tema: “Participação do gênero feminino em

conflitos: o caso da organização Mujeres libres no período da Guerra Civil Espanhola”, com

o objetivo de realizar apontamentos sobre revolução e anarcofeminismo, para assim, analisar

os motivos que levaram as mulheres do contexto do conflito espanhol a se emanciparem

social e politicamente, ao criarem uma organização própria, se já estavam inseridas em um

movimento libertário.

Para alcançar esse objetivo é necessário caracterizar os fatores que permitiram a

ocorrência do fenômeno estudado. Logo, foi imprescindível identificar como surgiu o

conceito de gênero e quais foram suas consequências para a divisão de papéis designados às

mulheres e consequentemente o impacto sobre as relações entre o gênero feminino e

conflitos. Para estudar a organização, primeiro, foi fundamental contextualizar o significativo

conflito da Guerra Civil Espanhola que ocorreu no início do século XX, e também entender

sobre o conceito de anarquismo, dada sua importância para compreender o conflito e os

ideais que guiaram as atividades da organização Mujeres Libres.

Portanto, após o devido estudo sobre todos esses tópicos, pudemos analisar com

precisão a formação da organização citada anteriormente, e dessa forma, entender o papel da

mulher naquele conflito e os motivos de ter sido necessário criar um grupo revolucionário

próprio. Para assim, identificarmos os motivos que as levaram a desafiar o movimento para

reivindicar seus lugares, e quais foram suas contribuições naquela época e seu legado.

A problemática do presente trabalho é caracterizada como um problema de pesquisa

pura com abordagem qualitativa, portanto, o tipo de pesquisa é de caráter explicativo, pois foi

realizada uma análise e interpretação do que ocorreu no contexto da Guerra Civil Espanhola,

para identificar as razões e fatores determinantes dessa conjuntura. As fontes para tal

pesquisa foram estudadas a partir da metodologia da revisão bibliográfica sistemática,

essencial no mapeamento de trabalhos já publicados, para que seja feita uma síntese sobre o

assunto. Esse método foi proposto por Edivandro Carlos Conforto, Daniel Capaldo Amaral e

Sérgio Luis da Silva no artigo ‘‘Roteiro para revisão bibliográfica sistemática: aplicação no

desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos’’, e consiste na compreensão dos

textos para criarmos um embasamento teórico-científico sobre a atuação da organização.

O presente trabalho está dividido em 4 sessões, sendo a primeira dedicada a entender

como surge o conceito de gênero. Para tanto, iniciamos o estudo com o livro “O segundo

sexo” de Simone De Beauvoir, e o livro “Gender, War, and Militarism: Feminist
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Perspectives”, de Laura Sjoberg e Sandra Via, composto por um conjunto de artigos que

tratam da relação entre gênero e guerra.

Em seguida, temos uma sessão responsável por tratar da Guerra Civil Espanhola. O

conflito é um dos temas mais estudados academicamente, dada a sua relevância para aquela

época e conflitos que ocorreram depois, portanto, o contextualizamos histórica e

politicamente a partir dos livros “A Guerra Civil Espanhola” de Francisco J. Romero Salvadó

e “Breve história da Guerra Civil de Espanha” de Helen Graham, que trazem uma perspectiva

geral deste conflito que moldou o curso da política, da sociedade e da cultura para além da

Espanha.

Além disso, examinamos o livro “As Mulheres na Revolução Civil Espanhola” de Liz

Willis que traz uma perspectiva voltada à situação feminina durante o período revolucionário,

relatando como as mulheres começaram a envolver-se mais ativamente na política, a partir da

ideologia anarquista, tema da próxima sessão. Ademais, é fundamental estudar o

conceito de anarquismo, a partir do livro “História do Anarquismo”, de Plínio Coelho, e o

artigo "Orígenes del Anarco feminismo español - El papel de Mujeres Libres en la Guerra

Civil española, 1936-1939”, de Denisse González e Sara Pichún, dado a relevância da

ideologia para o conflito e para o surgimento dos grupos anarco-feministas, que engloba a

organização tema deste trabalho.

Portanto, na última sessão tratamos sobre a formação da organização Mujeres Libres,

com o objetivo de entender quais motivações levaram essas mulheres a criarem um grupo

autônomo, se já estavam inseridas em um movimento libertário. A partir do livro “Mulheres

Livres: a luta pela emancipação feminina e a Guerra Civil Espanhola” da autora Martha A.

Ackelsberg, que conta a história dessas militantes anarquistas e os desdobramentos e

dificuldades enfrentadas por elas. Este livro foi a fonte principal deste trabalho pois em seus

seis capítulos, Ackelsberg faz um panorama geral sobre antes, durante e depois da Guerra, o

que levou ao surgimento do anarquismo espanhol e do feminismo libertário, além da

formação da Mujeres Libres e seu legado.

A análise da organização é uma importante contribuição acadêmica pois é um tema

não muito estudado, dado os escassos materiais e referências encontrados na internet e

bibliotecas. Além disso, a relevância social e política é imensa, pois ao examinar como as

mulheres lutaram e suas conquistas, ao desafiarem a dominação patriarcal, podemos usar de

inspiração e referência para seguir o mesmo caminho em situações de mudanças sociais, de

emancipação política e social, como o movimento feminista.
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A experiência da Mujeres Libres tem muito a ensinar sobre a relação entre indivíduos

e comunidades, pois assim como as feministas contemporâneas, a organização afirmava que o

processo de empoderamento individual era fundamentalmente um processo coletivo, dado

que o ser humano é um ser social, não existe como o indivíduo desenvolver-se politicamente

isolado. Ademais, observamos adição de conhecimento para o tema de conflitos

contemporâneos internacionais, visto que a Guerra Civil Espanhola é um dos temas mais

estudados, dada a sua relevância internacional e legado.

1. GÊNERO E CONFLITO

1.1 CONCEITO DE GÊNERO

Inicialmente, compreender o conceito de gênero é uma tarefa essencial para

distinguirmos as diferenças de papéis da mulher e do homem na sociedade, no caso deste

trabalho, especificamente, em conflitos. Para tanto, nos debruçamos no livo “O segundo

sexo” de Simone de Beauvoir, que aborda a condição da mulher em diversas dimensões:

social, política e sexual. Em seu livro, Beauvoir questiona a concepção de “ser mulher” e sua

relação com o “ser homem”, e apresenta três motivos que são usados para justificar a

submissão da mulher: o ponto de vista biológico, psicanalítico e materialista histórico.

Referente aos dados biológicos, a autora acredita que muitos dos argumentos partem

do contexto da maternidade, pois a mulher está subjugada a essa condição de sujeição à

espécie, enquanto o homem, após a fecundação, torna a nova vida alheia a seu corpo. Além

disso, há as singularidades físicas da mulher:

Em média, ela é menor do que o homem, menos pesada e seu esqueleto mais frágil,
a bacia mais larga, adaptada às funções da gestação e do parto. (...) Sua força
muscular é muito menor, mais ou menos dois terços da do homem; sua capacidade
respiratória é inferior.1

Entretanto, Beauvoir conclui que o corpo da mulher é um dos elementos essenciais

para entender a sua posição na sociedade, mas não é o suficiente para responder à pergunta

“Por que a mulher é o Outro e o homem é o Um?”. Logo, para isso precisaremos estudar

também as referências econômicas e sociais para compreender essa noção de inferioridade

associada ao feminino.

1 BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. tradução Sérgio Milliet. - 2.ed. - Rio de Janeiro : Nova Fronteira,
2009. pág 53.



6

Do ponto de vista psicanalítico, Freud não se preocupou muito com o destino da

mulher, a psicanálise falha em explicar por que a mulher é o “Outro”, pois foca apenas no

prestígio fálico e não aprofunda a origem da supremacia masculina. Beauvoir entende que há

toda uma construção simbólica acerca do homem e seu falo, tido como símbolo importante de

soberania, logo a mulher precisa buscar outros meios de equiparar-se dada a ausência deste

atributo, assim, há angústia da mulher perante o sexo masculino por conta de um desejo

frustrado.

Por fim, do ponto de vista do materialismo histórico, compreendemos que o ser

humano é uma realidade histórica, então a mulher não pode ser definida apenas pela

sexualidade, mas sim pelo contexto econômico e social da sociedade. Para exemplificar essa

perspectiva, Beauvoir traz as ideias de Friedrich Engels, em seu livro “A origem da família”,

pois com o surgimento da propriedade privada, notamos o nascimento da família patriarcal,

logo o homem, senhor dos escravos, também torna-se proprietário da mulher. Ademais, a

opressão social sofrida pela mulher é consequência da divisão do trabalho e da opressão

econômica, por conta da invenção de novas ferramentas de trabalho e a desvalorização do

trabalho doméstico.

A autora critica a visão unilateral de Freud e Engels, ao analisarem a situação apenas

a partir da visão sexual e econômica, respectivamente, entretanto essa visões precisam estar

integradas para explicar a realidade humana, então Beauvoir considera todos esse fatores,

numa perspectiva global existencialista, para descobrir a mulher.

Analisando a história, Beauvoir pretende compreender como se estabeleceu a

hierarquia dos sexos. Dadas as condições biológicas da mulher (menstruação, gravidez, parto

e maternidade), sua capacidade de trabalho era menor e precisava da proteção do homem para

se defender contra inimigos e para alimentar-se a partir da caça e pesca, então ela suportava

passivamente seu destino biológico. Logo, há uma valorização do esforço físico do homem e

de seu posto de protetor da comunidade.

No momento em que os nômades se fixam ao solo, a mulher assume uma posição

mais elevada na comunidade, ao se encarregar de cuidar da terra. Entretanto, Beauvoir

acreditava que esses fatos induzem a pensar que as mulheres tinham uma posição privilegiada

na sociedade, o que é uma inverdade, pois apesar disso, o poder político sempre esteve do

lado dos homens.

Assim, o triunfo do patriarcado não foi nem um acaso nem o resultado de uma
revolução violenta. Desde a origem da humanidade, o privilégio biológico permitiu
aos homens afirmarem-se sozinhos como sujeitos soberanos. Eles nunca abdicaram
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o privilégio; alienaram parcialmente sua existência na Natureza e na Mulher, mas
reconquistaram-na a seguir. Condenada a desempenhar o papel do Outro, a mulher
estava também condenada a possuir apenas uma força precária: escrava ou ídolo,
nunca é ela que escolhe seu destino.2

Logo, a posição da mulher na sociedade sempre foi estabelecida pelos homens e

agravada pelo surgimento da propriedade privada, como vimos anteriormente, para Beauvoir

(2009, p. 96), “quando a família e o patrimônio privado se apresentam sem contestação como

bases da sociedade, a mulher permanece também totalmente alienada.”

Na Idade Média, a visão da mulher não difere muito das anteriores, pois ela é escrava

e pertence ao suserano da propriedade em troca da “proteção” do marido, através do

casamento. Esse contrato poderia significar uma libertação para mulher, pois permitia

integrar a sociedade e realizar‐se sexualmente como amante e mãe, entretanto percebemos

que por ser algo rentável para os homens, ele aprofunda a subordinação feminina e sobrevive

ao fim do regime feudal dado o seu valor econômico e social.

(...) a autora expõe que o casamento sempre se apresentou de maneira distinta para o
homem e para a mulher, pois apesar de ambos os sexos serem necessários um ao
outro, não se apresentava uma relação recíproca uma vez que a igualdade entre os
sexos não existia, pois socialmente o homem é tido como um indivíduo amplo que
exerce ações e funções no coletivo.3

As revoluções burguesas, que ocorreram entre o século XVII e XIX, foram realizadas

praticamente por homens, mas ofereceram promessas de libertação feminina através do

mercado de trabalho, já que o advento do maquinismo provocou a emancipação da classe

laboriosa, com grande participação de mulheres na produção, visto que para o patrão, a

mão-de-obra feminina era desvalorizada, logo mais lucrativa e barata. Portanto, observamos

que é pelo universo trabalhista que a mulher consegue o mínimo de dignidade como ser

humano, com conquistas lentas e árduas.

Em suma, compreendemos que toda a história feminina foi ditada pelos homens, dado

seu privilégio econômico e seu valor social. Apesar das características biológicas oferecerem

impactos na subjetivação e alienação da mulher para com o homem, entendemos que a

cultura e as relações sociais também são fundamentais para o mito da inferioridade feminina.

3 BARRA, Celeste Chaves; CHAVES, Denise Raissa Lobato; SANTOS, Raissa Cruz dos. Resenha. SciELO.
(2014). BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo– Livro 2: Experiência vivida. (1967) 2ª Edição. São Paulo:
Difusão Europeia do Livro, pág 125-126.

2 BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. tradução Sérgio Milliet. - 2.ed. - Rio de Janeiro : Nova Fronteira,
2009. pág 53.
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1.2 RELAÇÃO ENTRE GÊNERO E CONFLITOS

Para entender a relação entre divisão de gênero e conflitos internacionais, vamos

estudar diferentes livros e artigos. O livro “Gender, War and Militarism” de Laura Sjoberg e

Sandra Via, traz uma coletânea de artigos que tratam desde a ligação de gênero e

militarização até violência sexual como arma de guerra. Neste trabalho focarei na Seção 1:

“Gender, Militarization, and Security”, especificamente o “Chapter 1: Gendered identities,

ideologies and practices in the context of war and militarism”, escrito por V. Spike Peterson e

“Chapter 3: Gender, militarism and globalization: soldiers for hire and hegemonic

masculinity”, escrito por Sandra Via.

Podemos observar que os discursos que moldam os gêneros na vida social e política,

são impactados pelo lugar cultura, religião, entre outros vários fatores. Só que de uma

maneira geral, na sociedade as características associadas à masculinidade (força,

racionalidade) são valorizadas em relação aos valores associados à feminilidade (fraqueza e

emoção), logo é indesejável deter essas características.

No contexto bélico, normalmente em histórias e mitos, o homem é visto como o

guerreiro corajoso que defende e salva mulheres passivas, fracas e ingênuas. Entretanto, se

analisarmos os impactos reais que as guerras causam sobre mulheres, notamos que elas detém

um papel ativo na conjuntura e são fortemente afetadas antes, durante e depois dos conflitos,

visto que o estupro e a gravidez forçada são usados como arma de gurra. Além disso, elas

constituem a maioria dos refugiados e, ademais, quando finalmente conseguem ingressar no

universo militar, são discriminadas e sofrem dificuldades para atuar como membro das forças

armadas.

Examinar a construção de gênero da guerra e do militarismo inclui explorações de
como o militarismo requer e produz desigualdade de gênero; como o militarismo
gera papéis de gênero, ideologias e expectativas em tempos de guerra e conflito (...)
As normas sociais masculinas na política internacional são particularmente
evidentes em instituições militarizadas, que são estruturadas em torno de relações
hierárquicas e de gênero tanto dentro das instituições quanto no cumprimento de
suas missões (Tickner 1992).4

Para tanto, observamos que os locais de guerra são áreas de hipermasculinidade

heteronormativa, pois presume-se que o sucesso provém de características relacionadas

intrinsecamente ao “ser homem”: força física superior, ações heróicas, necessidade de utilizar

4 SJOBERG, Laura; VIA, Sandra. Gender, War, and Militarism: Feminist Perspectives. Editora: Praeger,
2010, tradução nossa, pág 10; 43-44.
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violência e de estar no controle, por outro lado, as mulheres são colocadas em papéis que

representam falta de autonomia, muita dependência e consentimento à dominação do homem.

Em suma, percebemos que independente da perspectiva a qual estudamos a

diferenciação entre os gêneros (biológica, psicanalítica, materialista histórica), o gênero

feminino, durante a história, sempre foi compreendido como o gênero mais fraco e alienado,

apesar das poucas conquistas femininas, principalmente com a inserção no mercado de

trabalho, a desigualdade se manteve. Logo, percebemos que cenários de conflito apenas

reforçam e reproduzem as diferenças de gênero que já existem e se perpetuam na sociedade,

portanto os conceitos de gênero e guerra são interdependentes, pois se completam e são

mutuamente constitutivos.

2. GUERRA CIVIL ESPANHOLA (1936-1939)

A guerra civil espanhola foi um dos maiores acontecimentos do século XX, podemos

observar que seu acervo bibliográfico é tão extenso quanto o da Segunda Guerra Mundial.

Essa guerra ficou marcada por afetar tanto a vida dos soldados como a do civis, além de ter

moldado o curso político e social da própria Espanha e também do mundo, já que influenciou

bastante os conflitos que viriam a seguir.

É necessário observar que a Espanha do fim do século XX tinha o desenvolvimento

econômico muito atrasado em relação aos demais países europeus, dada a extrema diferença

estrutural entre o norte, fértil, e o sul, com vácuo econômico. Nota-se que a Primeira Guerra

Mundial catalisou o processo de transformação econômica na Espanha, que por conta de seu

status neutro, realizou transações comerciais com ambos os lados, fortalecendo o setor

industrial, mas intensificando a desigualdade social do país.

No final de 1923, inspiradas na ascensão do fascismo italiano, as classes econômicas

dominantes começaram a exigir ações autoritárias para manter o controle social. Dado isso,

Miguel Primo de Rivera, capitão-geral de Barcelona, protagonizou um golpe militar, que por

conta da positividade econômica da época garantiu a realização de uma expansão industrial e

investimento em infraestrutura, ocasionando certa popularidade do regime.

No entanto, em 1924, Primo de Rivera tentou transformar seu governo, de um sistema

de base militar para outro de base civil, e com suas tentativas de cortar o orçamento militar,

setores do Exército iniciaram uma pressão para Rivera se retirar do governo, o que ocorreu

em 1930. No início de 1931, tiveram eleições municipais, com resultados favoráveis à
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coalizão republicano-socialista, multidões celebravam a proclamação da Segunda República

da Espanha.

O Governo Republicano tinha vontade de realizar uma reforma política e econômica

que era apoiada por apenas dois grupos: os republicanos de esquerda e o movimento

socialista, e havia oposição entre as elites tradicionais, pois os grandes latifundiários do Sul

seriam os mais afetados. Entretanto, as tentativas de reforma coincidiram com a época de

depressão econômica mundial e com uma onda européia de radicalismo político e autoritário.

Ressaltamos que, naquele período, a Espanha tinha uma economia baseada na

agricultura, alta disparidade entre as classes sociais, além de uma forte corrente católica e

grande atuação do exército. Apesar dos socialistas terem um forte movimento de massas na

época, com objetivos definidos: reforma da propriedade, na educação e nas relações entre

Estado, Igreja e exército; havia grandes divisões políticas dentro do movimento que

auxiliaram o retorno de um governo conservador ao poder

Podemos observar que a República foi incapaz de impedir o golpe de Estado dos

militares, no dia 17 de Julho de 1936. A guerra civil espanhola deu-se a partir da

consolidação de uma oposição política destinada a conter os processos das reformas

republicanas, aliando os militares, que eram um poderoso grupo de pressão política, aos

eclesiásticos, dado o interesse da República de interferir na relação entre Igreja e Estado.

A guerra teve início por conta de um pronunciamento de José Sanjurjo contra o

governo republicano. Entretanto, Sanjurjo morreu no início da guerra, em 20 de julho de

1936, e sua liderança foi substituída por Emílio Mola e Francisco Franco, comandantes do

norte e do sul, respectivamente. A rebelião não conseguiu tomar o país todo de um só golpe,

como era a intenção, mas conseguiu paralisar o regime republicano e privá-lo dos meios para

organizar rapidamente uma resistência eficaz.

Percebemos uma divisão inicial do território espanhol entre republicanos e rebeldes

que refletia a geografia política do país. Dado que as forças republicanas prevaleceram nos

centro urbanos, onde tinham muitos trabalhadores em movimentos laborais organizados; nas

zonas rurais do sul, com a presença de milhares de camponeses e na costa nordeste (regiões

da Catalunha e de Valência), com o seu passado confederalista. Já nas áreas do centro-norte e

do noroeste, que notava-se um maior índice de conservadorismo nas últimas eleições, os

militares rebeldes obtiveram sucesso.

Essa separação das forças republicanas pelo território rebelde foi uma das causas para

que suas defesas ficassem distantes e suscetíveis a ataques.
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Mapa 1 - Início do conflito

Fonte: SALVADÓ,  2008.

Os rebeldes detinham o apoio dos militares, que viabilizaram o golpe; da igreja, que

legitimou a ofensiva; das potências fascistas alemã e italiana, que os apoiaram materialmente;

e do Exército da África, comandado por Franco, que se tornou o principal líder do conflito

após o falecimento de Mola, em julho de 1937. Dada essa situação, os republicanos, com

tropas mal equipadas e pouca experiência militar, precisaram mobilizar toda a população para

a guerra, incluindo mulheres, senão a República não sobreviveria.

O Exército da África parecia invencível. (...), pois ele não enfrentava uma força de
“milícias”, (...), mas uma população civil armada com qualquer coisa que lhe caísse
nas mãos, que lutava em campo aberto contra soldados, artilharia e bombardeios
alemães e italianos.. (...) Para que a República pudesse resistir às forças sublevadas
em uma guerra moderna e mecanizada com o respaldo alemão e italiano, seria
necessário construir um exército e mobilizar toda a população para a guerra – algo
sem precedentes na experiência espanhola.5

Em meados de 1937, os rebeldes recebiam regularmente material bélico de ótima

qualidade concedido por alemães e italianos. Esse apoio militar de Hitler e Mussolini tinha

motivações estratégicas, pois ao apoiar os rebeldes espanhóis, o equilíbrio de poder europeu

ficava a seu favor e eliminava o perigo de criar um bloco de esquerda.

Podemos observar que ocorriam ataques alemão e italiano aos poucos navios que se

dirigiam aos portos republicanos e com o consequente bloqueio realizado por Franco, os

republicanos precisaram encontrar uma forma alternativa de receber suprimento de armas: a

5 GRAHAM, Helen. Breve história da Guerra Civil de Espanha. São Paulo: Editora L&PM, 2013. p. 47-48.
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terrestre. O percurso teria que ser realizado por dentro da França, que era signatária do pacto

de não intervenção, e isso poderia significar a derrota republicana. Entretanto a França teve

receio de ficar rodeada por potências fascistas, então seguiu-se uma política de não

intervenção flexível:

A ajuda podia cruzar a fronteira, como também podia ser completamente bloqueada
ou retida durante longos períodos. A política de “não intervenção flexível”
possibilitou a sobrevivência da República após o bloqueio do Mediterrâneo, mas
inviabilizou a sustentação de ações ofensivas porque jamais conseguiu garantir
qualidade ou regularidade do suprimento militar.6

Durante um considerável período, os rebeldes receberam ajuda militar da URSS, que

foi crucial para sobreviverem e não perderem a guerra, mas insuficiente para equiparar com o

adversário.

A intensificação da guerra e as evidentes vantagens militares e diplomáticas
acumuladas pelos rebeldes contribuíram para as profundas mudanças políticas que
se verificaram na Espanha republicana. Havia necessidade urgente de construir o
Estado e uma máquina moderna de guerra – única maneira pela qual a República
poderia resistir ao inimigo armado. O maior desafio era reconstruir o exército. O
golpe tinha desarticulado a unidade do exército e o comando republicano teve de
começar quase do zero. A carência de material e equipamentos era aflitiva, ainda
mais exacerbada pelo impacto da política de não intervenção.7

Por conta dessa ajuda recebida pela Alemanha e Itália, as mulheres das zonas

franquistas não precisaram ser recrutadas para trabalhar em indústrias da guerra, entretanto,

Segundo Graham (2013, p. 90), foram convocadas para atender às necessidades de serviços

de saúde e assistência social criadas pelo conflito, especialmente no atendimento médico na

administração de orfanatos, nos postos de emergência e nos refeitórios. Notadamente, das

zonas republicanas, as mulheres também foram convocadas para serviços de saúde,

juntamente com os de guerra.

O imperativo da guerra acelerou o processo de mobilização de massa na retaguarda
republicana – especialmente no caso de mulheres e jovens –, cujas origens
recuavam ao período do pré-guerra e que, por sua vez, constituiu-se em uma forma
de modernização social e política. Mulheres foram recrutadas em massa para
trabalhar em fábricas de armamentos, o que envolveu um treinamento prático que
melhorou seu nível de instrução e, mais importante, abriu-lhes oportunidades de
vivenciar alternativas culturais que incluíam um potencial de transformação das
relações de gênero – um dos muitos potenciais culturais novos que desapareceram
com a derrota.8

8 Ibid., p. 66-68.
7 Ibid., p. 64-65.
6 Ibid., p. 106.
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Quando o governo republicano começou a se fortalecer e buscar atuação mais

incisiva, a frente basca, que eram fortes opositores, já estava fragilizada, o que reduziu muito

as chances de ganhar a guerra no plano militar. Notamos que Franco utilizava-se muito do

recurso ao terror, e a maioria dos grandes centros populacionais da República foram

bombardeados pelos rebeldes, um dos mais conhecidos foi o massacre de Guernica.

Depois das incursões aéreas em Madri e Durango, vieram os ataques à Guernica,
sede simbólica do nacionalismo basco. O povoado, que não possuía defesa
antiaérea, foi arrasado em 26 de Abril de 1937, em três horas de bombardeio de
saturação realizado pela Legião Condor alemã e pela Aviazione Legionaria italiana.
O alvo estratégico do ataque não era militar, e sim, o abatimento moral da
população civil. Com a destruição de Guernica, pretendia-se matar o entusiasmo da
resistencia basca, objetivo que em um importante sentido foi cumprido.9

Nota-se que cada vez mais os ataques rebeldes dividiram o território da República,

tanto que na última ofensiva os republicanos já estavam cercados e consequentemente

vulneráveis, somado a outros motivos para tensões: inimizade entre o governo central

republicano e o Governo Regional da Catalunha, discórdia entre socialistas e comunistas

espanhóis, a fome e a deterioração geral das condições de vida. Tudo isso impediu a

República de projetar de modo significativo.

Mapa 2 - Estágio final do conflito

Fonte: SALVADÓ, 2008.

9 Ibid. p.85.
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Em suma, Franco teve muito sucesso nos primórdios da guerra, graças a vantagem

inicial de controlar o Exército da África e as inúmeras vitórias no Sul, conjuntamente com o

massivo apoio alemão e italiano, notamos a superioridade militar do exército franquista que

concedeu a vitória aos rebeldes na Guerra Civil Espanhola.

3. ANARQUISMO

Antes de falarmos sobre a história da Mujeres Libres, é importante pontuar sobre a

ideologia anarquista, já que a organização estava inserida no movimento anárquico

sindicalista espanhol. Ressaltamos que existem várias correntes diferentes sobre o movimento

libertário, entretanto a ideia geral sempre foi a mesma: os anarquistas apoiam a luta contra

autoridades, que podem ser tanto estatal, quanto capital ou religiosa. Etimologicamente, a

palavra anarquia significa “sem governantes”, pois acredita-se que o indivíduo possui os

atributos necessários para viver em sociedade, sem a necessidade de um Estado ou qualquer

outra autoridade.

A primeira pessoa a se autodeclarar “anarquista” foi Pierre-Joseph Proudhon, membro

da assembleia constituinte francesa de 1848. Ele se opôs à propriedade privada estatal em

favor da propriedade dos trabalhadores, isso o caracteriza como um dos primeiro teóricos do

anarquismo libertario. Proudhon adotou o termo mutualismo para seus ideais, pois acreditava

que o valor se baseava no trabalho e os indivíduos deviam receber de acordo com o trabalho

realizado, portanto, os detentores do controle dos meios de produção seriam os trabalhadores.

Outro teórico muito influente para o anarquismo é Mikhail Bakunin que, em 1868, se

juntou à Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), mas foi expulso em 1872 por

conta de seus discordâncias com Karl Marx, mostrando as pequenas, mas ao mesmo tempo

significativas, divergências entre anarquismo e comunismo. Em 1870, Bakunin foi um grande

articulador de um levante social na cidade de Lyon e também foi um ativo apoiador da

Comuna de Paris de 1871, ambos movimentos organizados por trabalhadores em resposta ao

colapso do governo francês durante a Guerra Franco-Prussiana (1870-71).

Na Espanha, o anarquismo foi introduzido oficialmente em 1868, notadamente,

segundo Ackelsberg (2019, p. 125), “Quando o emissário de Bakunin, Giuseppi Fanelli,

chegou à Espanha em outubro de 1868 trazendo consigo a mensagem anarquista, ele achou

terreno fértil para suas ideias entre os trabalhadores de Andaluzia.” O anarco-sindicalismo e

as teorias revolucionárias de Bakunin se difundiram bastante, alcançando os operários e

camponeses do país, fortalecendo o movimento sindical.
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Os anarquistas haviam conseguido demonstrar a eficácia de uma estratégia baseada
nas relações comunitárias e locais - desenvolvendo centros operários, ateneos - e
que ressaltava os vínculos entre trabalho e comunidade, trabalhadores e pobres,
homens e mulheres.10

Segundo Talita da Silva (2018, p. 500), “o acesso dos trabalhadores aos panfletos

anarquistas possibilitou a difusão dos fundamentos gerais do anarquismo”, criando uma união

entre trabalhadores industriais e rurais, que fundaram a CNT (Confederação Nacional do

Trabalho), em Sevilha, em outubro de 1910. Com o objetivo de realizar a revolução, segundo

Ackelsberg (2019, p. 141), “[...] a CNT manifestou o início do entendimento de que uma

organização revolucionária bem-sucedida devia ir além dos limites do lugar de trabalho. [...]

entendia o ‘sindicalismo’ como um meio para um fim, e não um fim em si mesmo.”

Entretanto, na gestão de Primo de Rivera, a CNT foi dissolvida e seus membros

formaram sindicatos livres. Em 1927, se reuniram clandestinamente e fundaram a FAI

(Federação Anarquista Ibérica), destinada a preparar os membros para a revolução e construir

um núcleo de revolucionários no movimento anarco-sindicalista. Com a queda do governo de

Rivera, todos os grupos políticos lutaram para defender seus anseios, incluindo os anarquistas

que continuaram com suas greves e reivindicações.

Dessa forma, observamos que, na Espanha, o anarcossindicalismo foi muito forte,

dada a influência de Proudhon e Bakunin, criando a CNT e desenvolvendo-se dentro dela.

Esta vertente anarquista acredita que os sindicatos são essenciais para transformar a

sociedade, baseado nos princípios de solidariedade, ação direta e autogestão dos

trabalhadores, logo, ela focava no movimento operário. De acordo com Costa (2004, p. 116),

“[...] durante a guerra civil, (os anarquistas) praticaram com sucesso extraordinário a

coletivização industrial e agrícola, realizando na prática autogestão na Espanha.”

Sobre o anarcofeminismo, notamos que as associações feministas tardaram a chegar

na Espanha em comparação ao resto da Europa, apenas na década de 1920 se viu um

movimento mais forte por conta das ideias sufragistas. A partir desse ganho de consciência

social, organizações femininas crescem e buscam igualdade entre os sexos, convocando

mulheres trabalhadoras e camponesas.

Partindo dessa conjuntura, Talita da Silva (2018, p. 505) afirma que “[...] se tornou

favorável a reunião de mulheres e assim, em 1934, se fundou em Barcelona o Grupo Cultural

Feminino, núcleo pioneiro de articulação feminina dentro da CNT”, que, posteriormente, em

10 ACKELSBERG, Martha. Mulheres Livres: a Luta Pela Emancipação Feminina e a Guerra Civil
Espanhola. São Paulo: Elefante, 2019, p. 131.
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1936, se uniu a outro grupo muito expressivo a luta libertária, o Mujeres Libres de Madri, e

juntos buscaram transformar ideias anarcossindicalistas em ações práticas, voltadas

principalmente para o fomento da emancipação feminina.

Sem dúvida, o movimento anarco-feminista espanhol foi uma das grandes
contribuições para a conscientização política, econômica e internacional feminina
sobre a capacidade das mulheres de enfrentar as adversidades, sejam sociais ou
circunstância sobre a guerra. Nesse sentido, a organização Mulheres Livres pode ser
compreendida dentro de um contexto global de emancipação feminina das relações
de poder da sociedade burguesa, clerical ou republicana.11

4. A ORGANIZAÇÃO MUJERES LIBRES

Como pontuamos anteriormente, naquela época, a Espanha tinha um desenvolvimento

econômico muito desigual, atingindo fortemente o gênero feminino. No contexto do

movimento anárquico sindicalista espanhol, as mulheres sentiram que precisavam de um

movimento próprio e puramente feminino para levantar suas bandeiras e seguir lutando. Esse

sentimento existe, pois os homens anarquistas não levavam a sério suas companheiras,

zombando quando elas raramente discursavam nas reuniões e tratando seus anseios como

secundário à emancipação dos trabalhadores.

As mulheres que militaram nos sindicatos da CNT ou que participaram dos ateneos
[...] eram sempre minoria. Seus esforços para incorporar outras mulheres ao
ativismo nunca pareceram chegar muito longe, seja por causa do sexismo dos
homens, seja pela desconfiança que grande parte das mulheres apresentava em
relação ao movimento ou por uma combinação de ambos.12

Aos poucos, as mulheres começaram a perceber a subordinação que estavam sofrendo

e se organizaram para superá-la, Lucía Sánchez, Mercedes Comaposada e Amparo Poch y

Gascón, foram importantes militantes do movimento e uma de suas principais realizações foi

fundar a Mujeres Libres. Inicialmente, era apenas uma revista com o objetivo de despertar a

consciência libertária das mulheres, no total foram 14 edições e a primeira delas foi publicada

no dia 20 de maio de 1936, esgotando-se rapidamente. Entretanto, houve falta de apoio da

organização principal e dos jornais anarquistas mais importantes da época, apesar de existir

apoio de núcleos locais menores.

12 ACKELSBERG, op. cit., p. 220.

11 GONZÁLEZ, Denisse; PICHÚN, Sara. Orígenes del Anarco-feminismo español: el papel de Mujeres
Libres en la Guerra Civil española, 1936-1939. Faculdade de Filosofia e Humanidades (Licenciatura em
História). Universidade Alberto Hurtado. p. 09. (tradução nossa)
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A revista era feita exclusivamente por mulheres, apesar de muitos companheiros

apoiarem, e todos os temas abordados apresentavam níveis de transformação individual e

coletiva. Mulheres fora do movimento anarcossindicalista podiam adquirir e ler a revista sem

problema algum, pois ela era dedicada ao encorajamento feminino, com o objetivo de

alcançar o equilíbrio entre os sexos.

Após o início da Guerra Civil Espanhola, o conteúdo da revista alterou-se, pois

continuava trazendo os antigos conteúdos, mas agora com pautas relacionadas ao conflito e à

conscientização política. No outono de 1936, a Mujeres Libres começou a se estabelecer

como um grupo independente com suas próprias metas e programas comprometidos com a

superação da subordinação feminina.

É imprescindível analisar o caráter multidimensional da subordinação feminina, dada

sua tripla servidão: escravidão da ignorância, escravidão como mulher e escravidão como

trabalhadora. Dessa forma, a fundação da Mujeres Libres representou o esforço das mulheres

para reivindicar seus lugares e mostrar que a subordinação provinha de vários âmbitos. A

organização tinha o propósito de empoderar as mulheres em todas as conjunturas,

apresentando oportunidades para expandir a participação feminina na esfera econômica, mas

cultural e doméstica também.

A formação da Mujeres Libres buscou fomentar estratégias de empoderamento que

ajudariam as participantes a perceber seus pontos fortes e potencialidades dentro da luta, mas

também fora dela, no dia a dia. Dessa forma, seus programas davam ênfase à educação, à

emancipação e ao estreitamento da relação das mulheres com o anarco sindicalismo. Logo,

sua atuação engrandeceu o movimento anarquista, pois criticaram e expuseram as suas

debilidades, mas ofereceram soluções para elas, construindo e ampliando sua teoria e prática.

Os programas desenvolvidos pela Mujeres Libres tinham dois objetivos: a

capacitação, que englobava o fortalecimento das habilidades das integrantes, além da

conscientização e a preparação para a revolução; e a captação, ou seja, a incorporação e

organização delas ao movimento.

Observamos que para criar uma força feminina que atue de maneira eficiente na

revolução é necessário que a mulher se sinta como um sujeito relevante na sociedade, e para

isso a educação era prioridade, junto a inserção da mulher no mercado de trabalho, ao

fornecimento de informações sobre seu próprio corpo, sexualidade, e maternidade.

Os programas que desenvolveram, prefigurados nos artigos de Lucía Sánchez
Saornil publicados no Solidaridad Obrera em outubro de 1935, deviam ser criados
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e colocados em prática pelas mulheres, para as mulheres. Esses programas incluíam
aulas para erradicar a ignorância e o analfabetismo, cursos técnicos nas áreas
industrial e comercial, assim como grupos de conscientização articulados para
empoderar as mulheres e propiciar o conhecimento e a confiança necessários para
que participassem como cidadãs de plenos direitos na sociedade revolucionária.13

Podemos notar que a CNT e a FAI estavam mais interessadas na proposta de captação

do que capacitação, ou seja, queriam atrair mais mulheres para o movimento, mas sem

oferecer o devido apoio a sua emancipação. Logo, as mulheres precisaram construir o

movimento praticamente sozinhas, de acordo com seus dois objetivos principais, se

esforçando para tratar as desigualdades e hierarquias que as afetavam.

Dessa forma, notamos que a organização procurou focar na subordinação tripla que a

mulher sofria naquela época: econômica, cultural e sexual, tentando amenizá-las a partir de

ações práticas. O investimento na educação foi um elemento crucial nas atividades realizadas

pelo grupo e ocupou o lugar principal nos debates, Ackelsberg (2019, p. 268) afirma que era

essencial para “libertar o potencial das mulheres e para permitir que se transformassem em

membros totalmente participativos no movimento e na nova sociedade.”

A Mujeres Libres apostava em programas de formação social, pois as mulheres

precisavam ser independentes, e a superação do analfabetismo, letramento e

profissionalização possuem um grande poder de emancipação. Em outubro de 1937, um dos

centros do grupo anunciou cursos nas seguintes áreas: aulas básicas, aulas complementares ao

ensino básico, aulas complementares profissionalizantes e formação social.

Os programas educativos foram uma das primeiras atividades das Mulheres Livres e
contavam com diferentes componentes. O mais básico e difundido foi a cruzada
contra o analfabetismo. A vergonha que sentiam de seu “atraso cultural” impedia
que muitas mulheres se comprometessem ativamente com a luta pela transformação
revolucionária. A alfabetização seria um instrumento para desenvolver a confiança
em si mesmas e para ampliar sua participação.14

Entretanto, não era o suficiente para transpor todos os âmbitos de subordinação

feminina, pois o pleno emprego, ações voltadas à cultura, sexualidade e maternidade também

eram aspectos de fundamental importância. Dessa forma, foram articulados projetos para

facilitar a entrada feminina no mercado de trabalho com salários apropriados, como o ensino

técnico e treinamentos para fortalecer as habilidades manuais, que poderiam ser utilizadas no

14 Ibid., p. 268.
13 Ibid., p. 257.
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contexto militar de luta. Portanto, o trabalho contribuiu para o progresso social e para ampliar

o sentimento de produtividade entre as mulheres.

Somado a isso, a Mujeres Libres procurou tratar do tema da maternidade, pois estava

intrinsecamente ligado ao trabalho, já que, para as mulheres serem integradas plenamente ao

ofício, era necessário que pudessem exercê-lo durante o dia, sem ser limitada pelos filhos.

Portanto, segundo Ackelsberg (2019, p. 283), “em seu primeiro congresso, a Mujeres Libres

advogou pela criação de creches em fábricas e oficinas, com dependência onde as mães

pudessem amamentar”, também se comprometeram a repassar o conhecimento adquirido para

orientar outros grupos sobre como proceder nessa situação.

Para a organização, o conceito de mãe estava anulando o indivíduo, logo, era

importante mostrar o valor que a mulher tem independente da maternidade. A Mujeres Libres

posicionava a reprodução em terceiro lugar na lista de responsabilidades femininas, atrás do

trabalho e do desenvolvimento da consciência social.

Durante um período de sua atuação, a organização criou a primeira clínica de

maternidade, notadamente, em Barcelona havia um hospital obstétrico. Referente ao

programa educativo, houve uma campanha destinada a mostrar os benefícios do leite materno

em comparação ao de vaca, para bebês.

O doutor Paulís, que havia dirigido a clínica e a escola de enfermagem em Terrassa,
mais tarde foi para Barcelona e colaborou com a Mulheres Livres e com os
sindicatos de saúde da cidade para formar um Instituto de Puericultura y
Maternología Luísa Michel [...] em fevereiro de 1938. O instituto proporcionava
assistência médica para mães e crianças, orientação sobre maternidade e ajuda
financeira, programas de formação de puericultoras e uma creche para filhos de
operárias, especialmente as têxteis. Esse centro contava com duas unidades, uma
para crianças da faixa entre três e 24 meses, e outra para crianças de dois a cinco
anos, além da biblioteca Também oferecia consultas médicas preventivas para os
alunos das escolas racionalistas.15

Para a Mujeres Libres, a educação infantil era um tema de extrema importância, pois

as crianças não deviam ser reprimidas e apenas disciplinadas, também era necessário que o

instinto de descoberta fosse valorizado e desenvolvido, dessa forma, a educação seria ativa e

não competitiva, respeitando a criança e preparando-a para a vida social.

Sobre o tema da liberdade sexual, em comparação aos anteriores, a Mujeres Libres

não se dedicou tão extensivamente, pois as questões de sexualidade eram focadas mais no

âmbito da subordinação econômica e política feminina, portanto, observamos que uma

15 Ibid., p. 293.



20

questão significativa era a prostituição, dada a necessidade de enfrentar as causas dessa

exploração economica.

Além disso, muitas pessoas acreditavam que essas questões eram privadas e deviam

ser tratadas no âmbito doméstico e não como tema central do movimento, dessa forma, a

organização buscou empoderar as mulheres através do conhecimento.

A Mulheres Livres tentou educar as mulheres no que se refere a sexualidade e
prazer sexual, formando enfermeiras e parteiras e oferecendo cursos que
proporcionavam às mulheres informação sobre seu corpo. Porém seus programas se
limitavam às atitudes dominante sobre sexualidade.16

No contexto do conflito, a Mujeres Libres dedicou forças ao trabalho com refugiados,

afirma Ackelsberg (2019, p. 310-311), dado que na 127ª brigada da 28º divisão, ajudou a criar

uma creche para setenta crianças refugiadas, e também auxiliou os soldados à frente da

batalha, com roupas limpas e comida quente. Ademais, apoiou a participação feminina no

âmbito militar,

A Mulheres Livres de Madri criou um campo de tiro onde aquelas “dispostas a
defender a capital” praticavam, e a sede da Catalunha estabeleceu um departamento
de “esportes de guerra”, que tinha como objetivo a “preparação pré militar das
mulheres, para que, no caso de as circunstâncias o exigirem, pudessem intervir com
eficácia no campo de batalha”.17

Em suma, podemos observar que a Mujeres Libres foi um movimento focado na

dimensão socioeducativa feminina que sempre lutou para serem levadas a sério pelas

organizações libertárias anarquistas, entretanto, nunca receberam o tratamento igualitário.

Apesar de terem o interesse de participar dos congressos anarquistas, não queriam perder sua

independência e serem tratadas com menos respeito e seriedade do que outras organizações.

De acordo com Ackelsberg (2018, p. 328), em agosto de 1937, aconteceu a primeira

Conferência Nacional do grupo, “que reuniu representantes de noventa núcleos locais e

constituiu a Mujeres Libres como uma organização nacional”. Entretanto, a luta para que

tivessem o reconhecimento pleno foi incessante, pois os militantes argumentavam que não

havia diferenças de gênero no anarquismo, então as mulheres causavam confusão no

movimento e deviam atuar dentro dos sindicatos e não como uma organização autônoma.

17 Ibid., p. 284-285.
16 Ibid., p. 307.
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Havia o argumento de que a capacitação e captação que os sindicatos da CNT

realizavam não era suficiente e que as mulheres também tinham o direito de propagar as

ideias libertárias, como salários igualitários, com mais afinco do que estavam fazendo. Logo

era necessária uma abordagem mais ampla de luta feminina, que tivesse o intuito de

empoderá-las e prepará-las para a luta, e essa condição só poderia ser alcançada por uma

organização feita por e para mulheres, comprometidas com a revolução social.

Infelizmente, por conta da carência de alimentos e matérias-primas, das dificuldades

sociais e econômicas, e, por fim, da derrota libertária na guerra, muitos coletivos que estavam

funcionando foram invadidos por tropas francesas e não conseguiram continuar a lutar.

A primeira convocação recebida pela Mulheres Livres para uma reunião do
movimento libertário seria também a última. Entretanto, Conchita recordava com
clareza o acontecimento: pelo menos uma vez foi concedido ao grupo status de
membro pleno do movimento que tanto haviam lutado para conseguir.18

Entretanto, observamos que as oportunidades oferecidas pelos grupos revolucionários

daquele contexto foram de significativa importância para a participação social de seus

integrantes, ao oferecer possibilidade de transformação dentro da sociedade. Notadamente,

segundo Talita da Silva (2018, p. 509), a partir da bandeira da emancipação feminina, a

organização Mujeres Libres conseguiu reunir 147 agrupações na zona republicana, educando

mais de 20 mil mulheres, logo, ao lutar pela incorporação delas no movimento e na

comunidade, reforçaram que a única maneira de alcançar os objetivos revolucionários é

engajar a todos, inclusive as mulheres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista as questões apresentadas neste artigo, compreendemos que as

divergências entre os papéis de gênero existem desde os primórdios da sociedade e são

difíceis de serem atravessados. As características biológicas, físicas, econômicas e sociais

sempre estiveram a favor do sujeito masculino e as mulheres sempre precisaram se esforçar

para receber um tratamento igualitário, podemos notar isso no grupo tema deste trabalho, a

Mujeres Libres.

No contexto da Guerra Civil Espanhola, de desenvolvimento econômico atrasado e

ascensão do fascismo, percebemos que o anarquismo e a revolução libertária encontraram um

18 Ibid., p. 352.
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terreno fértil e a força sindical ganhou muita força e consequentemente, os ideais anarquistas,

visto que eram pautados nos trabalhadores em detrimento ao Estado. A difusão dos princípios

ideológicos era realizada por meio de panfletos e conversas, logo, isso fortaleceu a união

entre os operários, que criaram a CNT, organização anarquista mais bem sucedida do mundo.

Dentro da CNT e do movimento anarquista, as mulheres perceberam que seus anseios

não eram priorizados e suas pautas marginalizadas no debate, portanto a criação de grupos

autônomos foi imprescindível, como a Mujeres Libres, que foi criada a partir dessa ambição

de fortalecer as mulheres na luta. Inicialmente, seu trabalho era realizado através de uma

revista dedicada à cultura e propagação dos ideais libertários, devido o seu sucesso, alguns

meses depois, foi estabelecida como uma organização com o foco na emancipação feminina,

principalmente no âmbito da educação.

Naquela época, as mulheres eram responsáveis pelos maiores indicadores de

analfabetismo, portanto a educação das filiadas da organização era uma das principais

atividades, pois os conhecimentos adquiridos seriam de fundamental importância para a luta

revolucionária, mas também para a formação cultural do dia a dia, direcionando-as para a

independência intelectual.

Ademais, a formação técnica era um tema importante da organização, pois garantiria

maior independência econômica às mulheres, com acesso a melhores trabalhos e salários,

assim como o tema de educação sexual, pois tinham o interesse de desvincular da

maternidade como destino obrigatório e única função feminina, por meio de cursos que

proporcionavam às mulheres informações sobre seu corpo e a criação de creches que

apoiavam as mulheres que já eram mães.

Dessa forma, notamos que o legado da Mujeres Libres é de extrema importância, dado

que foi a primeira e maior organização voltada para as pautas de emancipação feminina com

orientação anarquista, que atingiu resultados consideráveis. As militantes tinham o

compromisso de construir uma sociedade que valorizasse e respeitasse a diversidade, pois o

empoderamento individual só vai gerar resultados conjuntamente ao processo coletivo.

Portanto, os programas de educação e conscientização oferecidos pela organização,

permitiam o compartilhamento de experiências dentro de uma rede de apoio, fundamental

para a transformação revolucionária. O objetivo das Mujeres Libres era descentralizar a

tendência do gênero masculino na revolução, entretanto, sua experiência pode ser estudada e

aplicada em outras desigualdades, como as de raça ou classe social, pois demonstrou uma

estratégia de lidar com a diversidade através da luta coletiva e conscientização da

comunidade.
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