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Ementa: Este seminário pretende abordar a complexa experiência da mulher 

espanhola no século XX no que tange ao exercício de direitos civis e políticos, uma 

vez que ela viveu uma exuberância no reconhecimento desses direitos durante a 

Segunda República Espanhola (1931 - (1936) - 1939). A mulher espanhola vivenciou 

uma realidade ainda desconhecida, nessa época, mesmo para mulheres de outros 

países com sociedades menos patriarcais e com maiores avanços de movimentos 

reivindicativos dos direitos civis das mulheres. Analisaremos a figura da “miliciana” 

no Exército Popular da República durante a guerra civil e, por fim, o trágico destino 

da mulher durante o Franquismo (especialmente em sua primeira fase), período de 

refluxo das conquistas anteriores e de uma alocação da mulher em uma situação de 

aniquilamento de direitos civis e de participação política, além da radicalização do 

estereótipo da feminilidade doméstica. 

 

 

Conteúdo Programático: 

 

PARTE I – Contexto Histórico 

 

1) A Segunda República Espanhola (1931-1939): 

 

1.1) Um arrojado projeto de reformas e modernização da Espanha e os entraves 

colocados a esse plano por setores refratários às mudanças na política e na sociedade 

espanhola; 

 

2) A Guerra Civil Espanhola (1936-1939): 

 

2.1) As complexas causas do conflito: muito além de um embate entre Esquerdas e 

Direitas; 

 

2.2) A solidariedade antifascista internacional: 

2.2.1) A defesa da Segunda República Espanhola conhecida como “A Última Grande 

Causa da Humanidade” contra Franco que era apoiado por Salazar, Mussolini e 

Hitler; 

2.2.2) O engajamento na causa da República de intelectuais e personalidades de 

renome internacional;  

2.2.3) O fenômeno das Brigadas Internacionais; 

2.2.4) A Exposição Internacional de Paris de 1937 - as versões do conflito de 

republicanos e nacionais - O quadro “Guernica”, de Pablo Picasso, exposto no 

Pavilhão da República Espanhola versus a pintura “Intercessão de Santa Teresa de 

Jesus na Guerra Civil Espanhola”, de Josep Maria Sert, exibida no Pavilhão do Estado 

da Cidade do Vaticano; 

 



2.3) O Brasil e a Guerra Civil Espanhola: as repercussões do conflito nas relações 

diplomáticas entre Brasil e (as duas) Espanha(s), na literatura brasileira (Manuel 

Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Jorge 

Amado, Monteiro Lobato e Érico Veríssimo) e os brasileiros que integraram as 

Brigadas Internacionais; 

 

2.4) A Guerra Civil Espanhola como um “ensaio” da Segunda Guerra Mundial; 

 

 

3) A Ditadura Franquista (1939 - 1975) - apesar de alguns aspectos do Franquismo 

terem sobrevivido à morte do ditador em 1975: 

 

3.1) O Franquismo - características e fases de uma das mais longevas ditaduras do 

século XX; 

 

4) A Transição Democrática na Espanha e sua Repercussão no Processo de Transição 

do Regime Militar para a Democracia no Brasil: Problemas e Conquistas em 

Transações Políticas Negociadas e Pactuadas; 

 

 

 

PARTE II – A Mulher na Espanha do Século XX 

 

 

1) A Mulher e a Segunda República Espanhola (1931-1939): 

 

1.1) A figura feminina da alegoria da República; 

 

1.2) A igualdade de direitos entre homens e mulheres: 

1.2.1) O voto feminino (a complexa discussão entre parlamentares mulheres sobre o 

tema - o temor do voto feminino se transformar em uma arma para fortalecer o 

conservadorismo na Espanha e um “retrocesso” para a própria mulher); 

1.2.2) O matrimônio civil; 

1.2.3) O divórcio; 

1.2.4) A polêmica lei de interrupção da gravidez; 

1.2.5) As escolas mistas e os currículos escolares iguais para ambos os sexos; 

1.2.6) A proibição de discriminação nas relações de trabalho;  

1.2.7) O seguro maternidade; 

 

1.3) O protagonismo de mulheres como agentes públicas e políticas - os exemplos de  

Clara Campoamor, Victoria Kent Siano, Margarita Nelken Mansbergen, Francisca 

Bohigas Gavilanes, Veneranda Manzano Blanco, Matilde de La Torre Guitiérrez, 

María Lejarraga García, Julia Álvarez Resano, Dolores Ibárruri (“La Pasionaria”), 

Federica Montseny e Isabel de Palencia;  

 

 

2) A Mulher e a Guerra Civil Espanhola (1936-1939): 

 

2.1) A lendária figura da “miliciana” no Exército Popular da República; 

 



2.2) Exemplos da solidariedade internacional feminina antifascista: 

2.2.1) Katharine Marjory Stewart-Murray, Duquesa de Atholl (membro de um partido 

conservador britânico); 

2.2.2) Salaria Kee (uma “católica devota” em defesa da República nas Brigadas 

Internacionais e um símbolo do movimento negro estadunidense); 

2.2.3) Simone Weil (filósofa pacifista que se engaja ativamente no combate ao 

fascismo na Coluna Durruti (um agrupamento militar anarquista) e uma testemunha 

das atrocidades; 

 

 

3) A Mulher e a Ditadura Franquista (1939 - 1975) 

 

3.1) O caso emblemático de “Las Trece Rosas”; 

 

3.2) A revogação das leis favoráveis à autonomia da mulher instituída no regime 

republicano precedente; 

 

3.3) A doutrinação e a tutela das mulheres pelo regime franquista: 

3.3.1) “La Sección Femenina de FET y de las JONS” (Pilar Primo de Rivera); 

3.3.2) “El Patronato de Proteccíon a la Mujer” (Carmen Polo de Franco); 

 

3.4) As pressões internacionais sobre a ditadura de Franco, uma certa abertura do 

regime para o exterior, uma política de industrialização modernizadora do país 

levaram a tímidos avanços nas questões de gênero entre os anos de 1958 – 1961: “Ley 

de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer (1961)”; 

 

3.5) 1975: O “Ano Internacional da Mulher” declarado pela Organização das Nações 

Unidas e sua repercussão na Espanha do fim do franquismo: 

3.5.1) “Las Primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer”, em Madri 

de 6 a 8 de Dezembro de 1975, poucos dias depois da morte de Franco; 

3.5.2) “Les Primeres Jornades Catalanes de la Dona”, em Barcelona de 27 a 30 de 

maio de 1976; 

 

4) A Mulher na Democracia Espanhola Atual. 


