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APRESENTAÇÃO

O clássico A sujeição das mulheres, de John Stuart Mill e Harriet 
Taylor, foi publicado pela primeira vez em 1869. Passados mais de 
150 anos, a Edições Câmara acerta ao decidir pelo lançamento de 
uma nova edição. Afinal, sua leitura segue sendo – por dois moti-
vos principais – indispensável para todos aqueles comprometidos 
com a eliminação das desigualdades entre homens e mulheres.

A primeira e festejada razão da essencialidade do livro é o bri-
lhantismo e a força do seu texto. Os autores traçam um retrato his-
tórico muito rico e profundamente crítico sobre a submissão femi-
nina. A sujeição das mulheres, para eles, nada mais é do que uma 
forma suavizada de escravidão. Deriva da lei da força, e é crucial, 
em qualquer discussão sobre o tema, levar em consideração essa 
origem brutal.

A segunda razão pela qual esse livro segue necessário é a sua ine-
gável e triste atualidade. A obra é provisão fundamental contra a 
permanência das desigualdades de gênero em nosso país. Seja na 
sobrecarga feminina, decorrente da maior quantidade de horas 
dedicadas aos afazeres domésticos, seja na diferença salarial entre 
os gêneros ou na escassez de mulheres na política e em cargos de 
direção e chefia, as discrepâncias seguem habitando nosso coti-
diano. E das notícias de violência doméstica e de feminicídio, tão 
corriqueiras quanto bárbaras, retiramos os exemplos mais cruéis 
dos limites inaceitáveis até onde pode chegar essa dominação.
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Quem ganha com a publicação deste livro não são apenas as mu-
lheres, mas toda a sociedade. Parafraseando os autores, a perda 
para o mundo é extremamente grave e generalizada quando se 
denega igualdade à metade da humanidade.

Com Stuart Mill e Harriet Taylor aprendemos, ainda, que os so-
frimentos, as imoralidades e os males produzidos pela sujeição 
das mulheres são injustos e terríveis demais para serem negligen-
ciados. Em plena concordância com o pensamento dos autores, 
a Câmara dos Deputados, com a edição desta obra, afasta-se da 
inércia, distancia-se, uma vez mais, da omissão e reitera seu papel 
ativo e enérgico na continuidade da transformação desse cenário 
inconcebível de hostis dessemelhanças, que um dia farão parte 
apenas do passado do Brasil.

Deputada Celina Leão
Coordenadora da Secretaria da Mulher

Deputada Tereza Nelma
Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados
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PREFÁCIO

Uma história de amor filosófica é possível? Sim, quando se trata 
do casal Harriet Taylor Mill e John Stuart Mill. A história fica tão 
mais interessante quanto eles escreveram A sujeição das mulheres 
numa época, a vitoriana, em que se acreditava que homens pen-
savam e mulheres sentiam. Ser mulher, então, era ser mulher de 
alguém. Seu status jurídico era inferior. Pois, unido, o casal não só 
produziu várias obras, como as sedimentou de princípios refor-
mistas e engajados contra as injustiças sociais e políticas. 

Apesar da legião de escritoras, viajantes e pensadoras na Inglaterra 
da época, Harriet é figura especial. Casada duas vezes, foi jornalista, 
sufragista avant-la-lettre e já compartilhava artigos com John Mill. 
Casada com John Taylor, em 1826, dele se separou de comum acor-
do em 1833, para viver uma paixão intelectual com John Mill, em-
bora seguisse cuidando do ex-marido, atingido por um câncer, até 
sua morte. Vinte anos depois, Harriet enviuvou. E, em 1851, o casal 
Mill se uniu. Eles formavam uma das duplas mais escandalosas da 
era vitoriana, alvo de permanentes fofocas e de uma combinação 
intelectual que até hoje interpela os estudiosos. 

As duas obras de John, Da liberdade e A sujeição das mulheres, ele 
fazia questão de atribuir à esposa que adorava. Tratou-se da rela-
ção entre uma virago autoritária e um ingênuo sentimental? Não.  
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Essa troca de gentilezas – “Foi ele.” – “Não, foi ela” – demonstra 
uma incrível fusão intelectual. Os textos eram revistos, palavra à 
palavra, pelos dois. Em cartas, John insiste que em A sujeição das 
mulheres só o nome de Harriet figurasse. Ela não aceitou. Pois, 
como dizia o próprio John, “quando duas pessoas compartilham 
os mesmos pensamentos, a mesma especulação e todos os temas 
de interesse moral e intelectual são objeto de discussões cotidia-
nas”, do café da manhã ao jantar, um fala pelo outro. E ele subli-
nhava, não há importância em discutir a originalidade do texto, 
ou em saber quem o escreveu; pois quem contribuiu menos à re-
dação, pode ter contribuído mais ao pensamento. Tratava-se de 
um produto comum ou “joint production”, expressão que ele mes-
mo usava para designar os textos do casal.

Especialistas afirmam que, em A sujeição das mulheres, o uso da pa-
lavra “pessoa” em vez de “homem” ou “ele” serviu à causa da igual-
dade entre os sexos. Igualdade social e política, diga-se, que, segun-
do acreditavam Harriet e John, seria um critério fundamental para 
o progresso do gênero humano. Tal critério incentivaria as possi-
bilidades de cada um, independentemente de classe, sexo ou raça, 
desenvolver seus próprios talentos. O essencialismo que então se 
atribuía as mulheres, fechando-as no lugar específico de mãe e es-
posa, contradiria o esforço da modernidade liberal em que ambos 
acreditavam.

Quando as relações expressassem um sistema de dominação, tendo 
o casamento como a base, o progresso moral seria impossível – ex-
plicavam. Pior. Ele deixava se instalar um estado de degenerescên-
cia, engendrando a degradação recíproca do casal marido/mulher 
equivalente ao casal mestre/escravo. A escravidão era uma institui-
ção histórica e econômica, logo, a modernidade poderia exterminá-
-la. Mas, a sujeição das mulheres seria a escravidão universal de um 
gênero com o fim essencial de procriação. A modernidade pode-
ria vencer a escravidão, mas o arcaísmo da dominação das mulhe-
res continuaria irredutível. Eis porque a diferença entre homens e 
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mulheres atravessava todas as classes. Porém, esse poder corrom-
pia homens e, sobretudo, mulheres que se tornavam guardiãs da 
ordem estabelecida e dos bons costumes. A supressão das relações 
de poder seria a única forma de moralizar a sociedade e de fazê-
-la progredir.

Para Harriet e John, fazer um casamento feliz significava gozar da 
amizade suprema de alguém que fosse considerado igual. Ou seja, 
viver na companhia de alguém com quem cada qual se sentisse 
livre, sem necessidade de mandar ou obedecer e ao lado de quem 
se pudesse progredir intelectual e afetivamente. Tal casamento 
não permitiria jamais a dominação. No fundo, foi esse o retrato, 
ou essa love story dialética, que o casal realizou com sucesso, con-
tra todas as convenções sociais de uma época.

Mary del Priore
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
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NOTA DAS TRADUTORAS

Empreender a tradução de uma obra que já se consagrou no ce-
nário nacional sob autoria única de um homem branco europeu 
é o mesmo que legitimar o próprio lugar da tradução, sustentado 
durante séculos por binarismos – imbricados em contextos sociais 
desiguais – que invisibilizam tanto a produção intelectual das mu-
lheres como a tradução. Não é de se espantar que, um século e 
meio depois, editores, comentadores e tradutores de The Subjec-
tion of Women insistam em invisibilizar a coautoria de Harriet 
Taylor1 neste trabalho, quando muitos esforços, lamentavelmente, 
ainda se concentram em sustentar a velha hierarquia da inferiori-
dade das mulheres – esta mesma que coloca a tradução abaixo de 

1 A indicação da coautoria na escrita de The Subjection of Women é sugerida pelo 
próprio Stuart Mill, que atribuiu a Harriet Taylor grande parte do ensaio, não 
obstante ela tenha falecido mais de uma década antes da publicação da obra. Mill 
afirma que, embora estivesse comprometido com o princípio da igualdade antes 
de conhecer Harriet Taylor, foi ela quem lhe ensinou as consequências “práticas” 
da subordinação legal das mulheres. O ensaio suscita o trabalho colaborativo entre 
Mill e Taylor: “Quantos dos pensamentos mais originais apresentados por escritores 
homens pertencem a mulheres, transmitidos por sugestão, e são atribuídos a 
eles pela verificação e elaboração? Se podemos julgar por nosso próprio caso, de 
fato, uma proporção muito grande” (p. 110). Algumas edições, dentre muitas de 
The Subjection of Women, atribuem coautoria a Harriet Taylor, embora o façam 
na contracapa, como é o caso da edição publicada pela The Floating Press, em 
2009. Uma das mais recentes publicações brasileiras, traduzida por Paulo Geiger e 
publicada pela Penguin Companhia (2017) atribui autoria exclusiva a Stuart Mill, 
com nota introdutória que reforça a exclusividade. 
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um texto dito “original”. E, nesse sentido, reconhecer a autoria de 
uma mulher em um texto filosófico, bem como o trabalho ativo 
de tradutoras, parece ameaçar a ordem instituída das coisas, qual 
seja: dos homens – análogos aos originais – como detentores de 
conhecimento e únicos autores legítimos das ideias de qualquer 
texto; das mulheres – análogas às traduções – como reprodutoras 
da vida e de suas criações. Que John Stuart Mill defendeu ativa-
mente os direitos das mulheres, não há dúvida. No entanto, negar 
a participação de Harriet na obra é contrariar um dos próprios 
argumentos defendidos no texto, a saber, a circulação de ideias de 
mulheres que se materializam pela escrita de homens. 

Então, enquanto tradutoras, nos coube a feliz tarefa de inserir 
Harriet no texto em português, marcando sua presença por meio 
de escolhas linguísticas que pudessem incluir e pautar a pre-
sença de um gênero historicamente excluído da cultura escrita, 
embora nos deparando com os diversos limites da linguagem de 
que dispomos no atual estágio da nossa língua. Nesse sentido, a 
principal e mais necessária alteração desta tradução consiste no 
uso da primeira pessoa do plural em vez da primeira pessoa do 
singular, bem como a marca do feminino para adjetivos que se 
referem especificamente às mulheres. Por vezes, essa demanda 
torna-se um desafio, visto que a própria linguagem utilizada para 
descrever o mundo e os fatos apresenta uma carga semântica que 
se restringe às experiências dos homens. São exemplos disso sol-
diers e manly character. 

Além das questões de gênero, o texto suscita outras questões à tra-
dução, especialmente referentes à questão racial. E, nesse quesito, 
optamos por escolhas de tradução que revisassem conceitos ra-
ciais que sustentam e perpetuam a estrutura racista. Assim, o vo-
cábulo slave foi traduzido como “escravizado” e “escravizada”. En-
tendemos que o texto carrega as marcas do seu tempo, mas, como 
tradutoras conscientes do seu papel político, defendemos que a 
tradução tem uma função ativa na transformação da linguagem e, 
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consequentemente, da estrutura social. Ao utilizarmos o vocábulo 
contemporâneo “escravizado/a”, elucidamos um campo semân-
tico distinto daquele em torno do vocábulo “escravo”, cuja carga 
histórico-social naturaliza o processo de escravização das pessoas 
negras, colocando-as como passivas desse processo e apagando 
sua resistência. 

Também vale salientar que o texto se situa no contexto europeu, 
portanto abordando demandas específicas de mulheres europeias, 
e dentro da lógica liberal da qual Mill foi um influenciador. Na 
lógica liberal, como se evidencia no texto, as mulheres reivindi-
cam que o trabalho formal e assalariado, por exemplo, bem como 
o acesso à vida pública, poderia libertá-las da opressão de gêne-
ro. No entanto, análises feministas classistas e antirracistas, tais 
como apresentadas por Heleieth Saffioti (2013[1978]), Angela Davis 
(2017) e bell hooks (2018),2 argumentam que a reivindicação das 
feministas liberais não correspondia à realidade da vida das mu-
lheres pobres e negras, desde muito expostas às profissões mais 
precarizadas ou à escravidão. Assim, embora The Subjection of Wo-
men apresente um contexto de reivindicação temporal e geopoliti-
camente situado, diferindo das demandas colocadas para a maio-
ria das mulheres brasileiras, sua tradução fomenta importantes 
reflexões aos Estudos de Gênero no Brasil, para que se possa com-
preender e questionar os próprios ideais feministas que embasam 
o nosso campo teórico e metodológico. E, ainda assim, que não nos 
surpreendamos com o fato das ideias de Mill e Harriet continua-
rem tão atuais!

Leide Daiane de Almeida Oliveira
Naylane Araújo Matos 

2 DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Tradução de Heci Regina Candiani. São 
Paulo: Boitempo, 2016.

 HOOKS, bell. O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. Tradução de 
Ana Luiza Libânio. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018. 

 SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mitos e realidades. São 
Paulo: Expressão Popular, 3ª ed. 2013. 
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CAPÍTULO I

O ObjetivO deste ensaiO é explicar, tãO claramente quantO pOssível,  
os fundamentos de uma opinião que perdura desde o período mais 
antigo de nossa formulação sobre questões sociais ou políticas e 
que, em vez de enfraquecida ou modificada, está constantemente 
se fortalecendo pelo progresso da reflexão e pela experiência da 
vida: de que o princípio que regula as relações sociais existentes 
entre os dois sexos – a subordinação legal de um sexo ao outro – 
é por si mesmo errado, e agora um dos principais obstáculos ao 
aprimoramento humano; e que deveria ser substituído por um 
princípio de perfeita igualdade, não admitindo poder ou privilégio 
por um lado, nem incapacidade por outro.

As próprias palavras necessárias para expressar a tarefa que em-
preendemos demonstram quão árdua ela é. Mas seria um erro 
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supor que a dificuldade do caso consista na insuficiência ou obs-
curidade dos fundamentos da razão nos quais se apoia nossa con-
vicção. A dificuldade é concernente a todos os casos em que há 
uma gama de sentimentos a ser contestada. À medida que uma 
opinião está fortemente enraizada nos sentimentos, ela ganha 
mais do que perde em estabilidade por ter um peso preponde-
rante de argumento contra ela, pois, se fosse aceita como resul-
tado de um argumento, a refutação do argumento poderia abalar 
a solidez da convicção; mas quanto mais se apoia unicamente no 
sentimento e pior se sai na disputa argumentativa, mais persuadi-
dos são os adeptos de que seu sentimento deve ter um fundamento 
mais profundo ao qual os argumentos não atingem; e, enquanto 
o sentimento permanece, sempre se levantam argumentos intrín-
secos para reparar qualquer violação cometida no passado. E há 
tantas causas que tendem a tornar os sentimentos relacionados a 
esse assunto os mais intensos e os mais profundamente enraiza-
dos para todos aqueles que moldam e protegem velhas institui-
ções e costumes, que nem devemos nos surpreender por ainda os 
encontrar menos abalados e despreocupados do que qualquer um 
dos demais pelo progresso da grande transição espiritual e social 
moderna; nem supor que as barbáries às quais os homens mais 
se agarram devam ser menos bárbaras que aquelas das quais se 
livraram anteriormente.

Sob todos os aspectos, a carga é árdua para quem ataca uma opi-
nião quase universal. Há de se ter muito fortúnio e capacidade in-
comum se conseguir alguma audiência. Tem-se mais dificuldade 
em obter um processo do que qualquer outro litigante em obter 
um veredito. Obtendo uma audiência, haverá um conjunto de re-
quisitos lógicos totalmente diferentes daqueles a que são submeti-
das outras pessoas. Em todos os outros casos, supõe-se que o ônus 
da prova compete a quem acusa. Se uma pessoa é acusada de as-
sassinato, cabe àquelas que a acusam provar sua culpa, não a si 
mesma provar sua inocência. Se houver uma diferença de opinião 
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sobre a realidade de qualquer suposto evento histórico, no qual 
os sentimentos das pessoas em geral não estejam muito interes-
sados, como o Cerco de Troia, por exemplo, espera-se que aquelas 
que sustentam que o evento tenha ocorrido produzam suas pro-
vas, antes que aquelas que tomam o outro lado sejam requeridas a 
dizer qualquer coisa; e em nenhum momento estas são obrigadas 
a fazer mais do que mostrar que as evidências produzidas pelas 
outras não têm valor. 

Novamente, em questões práticas, o ônus da prova deveria estar 
com aqueles que são contra a liberdade; que disputam qualquer 
restrição ou proibição; qualquer limitação da liberdade geral da 
ação humana ou qualquer desqualificação ou disparidade de pri-
vilégios que afetem uma pessoa ou tipos de pessoas, em compa-
ração com outras. A presunção a priori é a favor da liberdade e 
da imparcialidade. Defende-se que não deveria haver restrição 
que não fosse requerida para o bem comum, e que a lei não deve-
ria fazer distinção entre as pessoas, mas sim tratá-las da mesma 
forma, exceto nos casos em que a desigualdade de tratamento 
for requerida por razões positivas, seja da justiça seja da política. 
Porém, nenhuma dessas regras de evidência beneficiará quem 
mantém a opinião que proferimos. Para nós, é inútil dizer que 
aqueles que mantêm a doutrina de que os homens têm o direito 
de comandar e as mulheres têm a obrigação de obedecer, ou que 
os homens são aptos para o governo e as mulheres inaptas, estão 
no lado afirmativo da questão, e que eles são obrigados a mostrar 
evidências positivas às declarações ou a se submeterem à sua re-
jeição. É igualmente ineficaz dizer que aqueles que negam às mu-
lheres qualquer liberdade ou privilégio justamente permitido aos 
homens, tendo a dupla presunção contra eles de que se opõem à 
liberdade e recomendam parcialidade, devem ser mantidos com 
a prova mais estrita de seu caso, e a menos que seu sucesso ex-
clua toda dúvida, o julgamento deve ser contrário a eles. Estes se-
riam considerados bons argumentos em qualquer caso comum, 
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mas não serão pensados assim neste caso. Antes que pudéssemos 
esperar causar qualquer impressão, deveríamos não apenas res-
ponder a tudo o que já foi dito por aqueles que tomam o outro lado 
da questão, como também imaginar tudo o que poderia ser dito 
por eles – desvendar suas razões, bem como respondê-las; e, além 
de refutar todos os argumentos para a afirmativa, seríamos con-
vocados a provar os argumentos para a negativa. E mesmo se pu-
déssemos fazer tudo isso e deixar a parte oposta com uma série de 
argumentos contra eles irrefutáveis e nem um único argumento 
para a afirmativa sem resposta, seria insuficiente, em virtude de 
uma causa sustentada, por um lado, pela convenção universal e, 
por outro, por uma preponderância tão grande do sentimento po-
pular – supõe-se ter uma presunção a seu favor – superior a qual-
quer convicção que um apelo à razão tenha poder de produzir em 
quaisquer intelectos, exceto naqueles de classe alta.

Não mencionamos essas dificuldades para reclamar delas; primei-
ro, porque seria inútil; elas são inseparáveis do fato de ter que 
disputar a compreensão das pessoas contra a hostilidade de seus 
sentimentos e tendências práticas; e realmente a compreensão da 
maioria da humanidade precisaria ser melhor do que nunca cul-
tivada, antes que possa ser solicitada a depositar essa confiança 
em seu próprio poder argumentativo, a fim de abandonar princí-
pios práticos nos quais nasceram e foram criadas e que são a base 
de grande parte da ordem existente no mundo, frente ao primei-
ro ataque argumentativo ao qual não seriam capazes de resistir 
logicamente.

Portanto, não as questionamos por terem tão pouca fé na argu-
mentação, mas por terem demasiada fé nos costumes e no senti-
mento comum. É um dos preconceitos característicos da reação 
do Século XIX contra o Século XVIII conceder aos elementos irra-
cionais da natureza humana a infalibilidade que o Século XVIII 
deveria ter atribuído aos elementos racionais. Pela apoteose da 
razão, substituímos a do instinto; e chamamos de instinto tudo 
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o que encontramos em nós mesmos e para o qual não podemos 
traçar nenhum fundamento racional. Essa idolatria, infinitamente 
mais degradante que a outra, e a mais perniciosa das falsas ado-
rações dos dias atuais, das quais hoje é o principal suporte, pro-
vavelmente se manterá firme até que ceda lugar a uma psicologia 
sólida, que desnude a verdadeira raiz de tudo o que está inclinado 
à intenção da Natureza e a ordenança de Deus. Quanto à presente 
questão, nos predispomos a aceitar as condições desfavoráveis 
que o preconceito nos atribui. Concordamos que o costume esta-
belecido e o sentimento comum sejam considerados conclusivos 
contra nós, a menos que se possa demonstrar que o costume e 
o sentimento de uma época para outra devem sua existência a 
outras causas além de sua solidez, e têm seu poder derivado das 
piores ao invés das melhores partes da natureza humana. Aceita-
mos o julgamento que possa vir contra nós, a menos que possamos 
demonstrar que nosso júri foi corrompido. A concessão não é tão 
grande quanto parece; pois provar isso é, de longe, a parte mais 
fácil de nossa tarefa.

A generalidade de uma prática é, em alguns casos, uma forte pre-
sunção de que ela conduz, ou alguma vez conduziu, a fins lou-
váveis. É este o caso de quando a prática foi primeiro adotada, 
ou posteriormente mantida, como um meio para tais fins, e foi 
fundamentada na experiência do modo pelo qual poderiam ser 
efetivamente atingidos. 

Se a autoridade dos homens sobre as mulheres, quando pela pri-
meira vez estabelecida, tivesse sido o resultado de uma compara-
ção consciente entre diferentes modos de constituir a governança 
da sociedade; se, depois de experimentar vários outros modos 
de organização social – a governança das mulheres sobre os ho-
mens, a igualdade entre os dois ou possíveis modos de governança 
mista e dividida a serem construídos –, tivesse ficado decidido, 
com o testemunho da experiência, que o modo no qual as mulhe-
res estão totalmente sob o domínio dos homens – sem nenhuma 
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participação em questões públicas, e cada uma em particular sob 
a obrigação legal de obediência ao homem a quem ela associou 
seu destino – foi o arranjo mais propício à felicidade e bem-estar 
de ambos, sua adoção geral poderia então ser razoavelmente con-
siderada uma evidência de que, no momento em que foi adotada, 
foi o melhor; ainda que as considerações que o moldaram pudes-
sem ter posteriormente, como tantos outros fatos sociais primor-
diais de maior importância, ao longo dos tempos, deixado de exis-
tir. Mas o estado do caso é, sob todos os aspectos, o inverso disso. 
Em primeiro lugar, a opinião a favor do sistema atual, que subor-
dina inteiramente o sexo mais fraco ao mais forte, baseia-se ape-
nas na teoria, pois nunca houve julgamento de outra experiên-
cia; portanto, não se pode fingir que a experiência, no sentido em 
que é vulgarmente contrária à teoria, tenha pronunciado qual-
quer veredicto. Em segundo lugar, a adoção desse sistema de desi-
gualdade nunca foi resultado de deliberação, ponderação, ideias 
sociais ou qualquer noção do que conduziu ao benefício da huma-
nidade ou à boa ordem da sociedade. Emergiu simplesmente do 
fato de que, desde o crepúsculo mais antigo da sociedade humana, 
toda mulher (devido ao valor atribuído a ela pelos homens, ad-
vindo de sua inferioridade de força muscular) foi encontrada em 
estado de sujeição a algum homem. 

Leis e sistemas políticos sempre acabam por reconhecer as rela-
ções já existentes entre os indivíduos. O que era um mero fato 
físico torna-se um direito legal, sancionado pela sociedade, vi-
sando principalmente à substituição do conflito irregular e ilegal 
da força física pelos meios públicos e organizados de afirmação 
e proteção desses direitos. Pessoas que já haviam sido compeli-
das à obediência se tornam então legalmente subordinadas a ela. 
A escravidão, de um mero caso de força entre o senhor e o es-
cravizado, torna-se regularizada por via do pacto entre os senho-
res, que, unindo-se uns aos outros para proteção comum, garan-
tiam por sua força coletiva os bens privados de cada um, incluindo 
aqueles a quem escravizavam. 
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Em tempos remotos, a grande maioria das pessoas do sexo mas-
culino era escravizada, assim como todas as do sexo feminino. 
E muitas eras se passaram, algumas delas de alta cultura, antes 
que qualquer pensamento apresentasse audácia suficiente para 
questionar a legitimidade e a absoluta necessidade social, seja de 
uma escravidão ou de outra. Gradualmente, tal pensamento foi 
surgindo e (amparada pelo progresso geral da sociedade) a es-
cravidão do sexo masculino, pelo menos em todos os países da 
Europa cristã (embora em um deles apenas nos últimos anos) foi 
abolida por completo, e a do sexo feminino aos poucos foi sendo 
atenuada em uma forma de dependência. Mas essa dependên-
cia, tal qual existe atualmente, não é uma instituição original que 
parte de considerações de justiça e conveniência social – é o es-
tado primitivo da escravidão que perdura por meio de sucessi-
vas mitigações e modificações ocasionadas pelas mesmas causas 
que suavizaram os modos comuns e colocaram todas as relações 
humanas sob maior controle da justiça e da influência da huma-
nidade. Não perdeu a mácula de sua origem brutal. Portanto, ne-
nhuma presunção a seu favor pode ser extraída apenas do fato 
de sua existência. Sua única presunção deveria estar fundamen-
tada no fato de ter durado até agora, quando tantas outras coisas 
que vieram da mesma fonte odiosa já foram eliminadas. E isso, de 
fato, é o que se torna estranho aos ouvidos comuns, a afirmativa 
de que a desigualdade de direitos entre homens e mulheres não 
tem outra fonte além da lei dos mais fortes.

Que esta afirmativa possa ter o efeito de um paradoxo é em alguns 
aspectos creditável ao progresso de civilização e à melhoria dos 
sentimentos morais da humanidade. Vivemos agora – ou melhor, 
uma ou duas das nações mais avançadas do mundo vivem agora 
– em um estado em que a lei dos mais fortes parece estar total-
mente abandonada como o princípio regulador dos assuntos do 
mundo: ninguém a professa, e, no que diz respeito à maioria das 
relações entre os seres humanos, ninguém tem permissão para 
praticá-la. Quando alguém consegue fazê-la, está sob a cobertura 
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de algum pretexto aparentemente motivado por algum interesse 
social comum. Este é o estado ostensivo das coisas. As pessoas se 
lisonjeiam de que a mera lei da força está encerrada; que a lei 
dos mais fortes não pode ser a razão da existência de qualquer 
coisa que tenha permanecido em pleno funcionamento até o pre-
sente momento. No entanto, elas acreditam que qualquer uma de 
nossas instituições atuais só pode ter sido originada e preservada 
até este período de civilização avançada por um sentimento bem 
fundamentado de sua adaptação à natureza humana e propício 
ao bem comum. Elas não entendem a grande vitalidade e durabi-
lidade das instituições que se colocam ao lado do poder; quão in-
tensamente elas estão agarradas a isso; como tanto as boas quanto 
as más propensões e sentimentos daqueles que têm o poder nas 
mãos se identificam em retê-lo; quão lentamente essas más insti-
tuições cedem, uma de cada vez, as mais fracas primeiro, come-
çando pelas que estão menos entrelaçadas com os hábitos diários 
da vida; e quão raramente aqueles que obtiveram poder legal, 
porque tiveram primeiro o poder físico, perderam seu domínio 
até que o poder físico tenha passado para o outro lado. O fato de 
tal mudança da força física não ter ocorrido no caso das mulhe-
res, combinado com todas as características e peculiaridades deste 
caso particular, certifica que desde o princípio este ramo do sis-
tema de direito fundado em poder, embora suavizado em suas 
características mais atrozes em um período anterior em relação 
a vários outros, seria o último a desaparecer. Foi inevitável que 
esse caso específico de uma relação social fundamentada na força 
sobrevivesse por gerações em instituições ancoradas em justiça 
igualitária, uma exclusividade ao caráter geral de suas leis e cos-
tumes; mas enquanto não afirmar sua própria origem, e enquanto 
a discussão não levantar seu verdadeiro caráter, não será contes-
tado pela civilização moderna, assim como a escravidão domés-
tica entre os gregos foi contestada pela noção deles próprios como 
um povo livre.
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A verdade é que as pessoas do presente e das últimas duas ou 
três gerações perderam todo o senso prático da condição primi-
tiva da humanidade; e apenas as poucas que estudaram a his-
tória com precisão, ou as que muito frequentaram as partes do 
mundo ocupadas pelos representantes vivos de épocas passadas, 
são capazes de formar qualquer imagem mental do que era a so-
ciedade da época. As pessoas não sabem como, em épocas ante-
riores, a lei da força superior era a regra da vida; quão pública 
e abertamente isso foi declarado, não digo cínica ou descarada-
mente – pois essas palavras implicam um sentimento de que havia 
algo do se envergonhar, e nenhuma noção desse tipo poderia en-
contrar espaço nas faculdades de qualquer pessoa dessas épocas, 
com exceção de um filósofo ou um santo. A história fornece uma 
experiência cruel da natureza humana, mostrando como exata-
mente o respeito em relação à vida, posses e toda a felicidade ter-
rena de qualquer classe de pessoas foram mensurados pelo seu 
poder de imposição; como todas as que resistiram às autoridades 
que tinham armas nas mãos, por mais terrível que fosse a provo-
cação, possuíam não apenas a lei da força, mas todas as outras leis 
e todas as noções de obrigação social contra elas; e, aos olhos da-
quelas a quem resistiam, eram não apenas culpadas de crimes, 
mas também os piores de todos os crimes, merecendo o castigo 
mais cruel que os seres humanos podiam infligir. 

O primeiro pequeno vestígio de um sentimento de obrigação por 
parte de uma pessoa superior em reconhecer qualquer direito de 
uma inferior começou quando, por conveniência, ela foi induzida 
a fazer-lhe alguma promessa. Embora essas promessas, mesmo 
quando sancionadas pelos juramentos mais solenes, tenham sido 
revogadas ou violadas por muitas eras sob a mais insignificante 
provocação ou tentação. É provável que isso, exceto por pessoas 
ainda piores que a moralidade média, raramente tenha sido feito 
sem alguma dor na consciência. As antigas repúblicas que, desde 
o início, foram fundamentadas principalmente em algum tipo de 
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pacto mútuo, ou em alguma união de pessoas de força não muito 
desigual, proporcionaram, em consequência, a primeira instân-
cia de uma série de relações humanas cercadas e colocadas sob o 
domínio de outra lei que não a da força. E ainda que a lei original 
da força permanecesse em pleno vigor entre elas e seus escraviza-
dos – também (exceto até o limite expresso pelo pacto) entre uma 
comunidade e seus súditos, ou outras comunidades independen-
tes –, o banimento dessa lei primitiva, mesmo que de forma res-
trita, deu início a regeneração da natureza humana, gerando sen-
timentos cuja experiência logo demonstrou seu imenso valor, até 
mesmo para interesses materiais, e que, a partir de então, só pre-
cisavam ser ampliados, não criados. Embora os escravizados não 
fizessem parte da comunidade, foram nos Estados livres que estes 
primeiro sentiram ter direitos como seres humanos. Acreditamos 
que os Estoicos foram os primeiros (exceto na medida em que a lei 
judaica constitui uma exceção) a ensinarem como parte da mora-
lidade que os homens estavam vinculados por obrigações morais 
a seus escravizados.

Em teoria, ninguém, depois que o Cristianismo se tornou ascen-
dente, jamais poderia ter sido avesso a essa crença; nem, após a 
ascensão da Igreja Católica, nunca houve pessoas para defendê-la. 
No entanto, impô-la foi a tarefa mais árdua que o Cristianismo já 
teve que realizar. Por mais de mil anos, a Igreja manteve a disputa, 
com quase nenhum sucesso perceptível. Não foi por falta de po-
der sobre a mente dos homens. Seu poder era prodigioso. Poderia 
fazer reis e nobres renunciarem a seus bens mais valiosos para 
enriquecer a Igreja. Poderia fazer milhares, no auge da vida e no 
auge das vantagens mundanas, trancarem-se em conventos para 
trabalhar sua salvação através da pobreza, do jejum e da oração. 
Poderia enviar centenas de milhares de pessoas por terra e mar, 
Europa e Ásia, para dar a vida pela libertação do Santo Sepulcro. 
Poderia fazer com que reis renunciassem suas esposas, a quem 
eram fervorosamente devotados, porque a Igreja declarava que 
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elas estavam dentro do sétimo (pelo nosso cálculo, o décimo quar-
to) grau de parentesco. Fez tudo isso; mas não podia fazer com 
que os homens brigassem menos uns com os outros, nem tirani-
zassem menos cruelmente seus servos e, quando podiam, os cida-
dãos. Não poderia fazê-los renunciar a nenhuma das aplicações 
da força – força militante ou força triunfante.3 Isso nunca pode-
riam ser induzidos a fazer até que eles mesmos fossem compeli-
dos por uma força superior. Somente com o crescente poder dos 
reis pôs-se um fim à luta, exceto entre reis ou disputantes do rei-
nado; somente com o crescimento de uma burguesia rica e béli-
ca nas cidades fortificadas e uma infantaria plebeia que se mos-
trou mais poderosa no campo do que a cavalaria indisciplinada, 
a tirania insolente dos nobres sobre a burguesia e o campesinato 
tiveram limites. Isso permitiu – não apenas até então, mas mui-
to depois – que os oprimidos muitas vezes obtivessem um poder 
que lhes permitia conspícua vingança; e no continente boa par-
te dela continuou até a época da Revolução Francesa, embora na 
Inglaterra, a anterior e melhor organização das classes democrá-
ticas cessasse-a mais cedo, estabelecendo leis igualitárias e insti-
tuições nacionais livres.

Se durante a maior parte da duração de nossa espécie as pessoas 
estivessem minimamente conscientes de quão completamente a 
lei da força foi a regra declarada de conduta geral, sendo qualquer 
outra apenas uma consequência especial e excepcional de laços 
peculiares – e quão recentemente é que os assuntos da sociedade 
em geral pareceram estar regulados de acordo com qualquer lei 
moral; se minimamente as pessoas lembrassem ou considerassem 
que as instituições e costumes nunca tiveram outro fundamento 
além da lei da força, jamais teria perdurado seu primeiro estabe-
lecimento em Estados e opiniões comuns durante séculos.

3 N. T. Refere-se à designação da Igreja Católica de Igreja Triunfante e Igreja Militante. 
A primeira designa à dimensão espiritual da Igreja enquanto a segunda designa à 
constituição da Igreja pelos seus fiéis e membros na Terra. 
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Há menos de quarenta anos, os ingleses ainda podiam, por lei, 
manter os seres humanos em cativeiro como bens vendáveis. No 
século atual, eles podem sequestrá-los, carregá-los e executá-los 
literalmente até a morte. Esse caso absolutamente extremo da lei 
da força – condenado por quem pode tolerar quase todas as outras 
formas de poder arbitrário, e que, entre todas as outras, apresenta 
traços mais revoltantes aos sentimentos de quem a olha de uma 
maneira imparcial –, era a lei da Inglaterra civilizada e cristã na 
memória das pessoas que agora vivem. E, em metade da América 
anglo-saxônica, há três ou quatro anos, não apenas existia escravi-
dão, como também tráfico e reprodução de escravizados expressa-
mente para este fim. Esta era uma prática comum entre os estados 
escravagistas. Ainda assim, não havia apenas uma força maior de 
sentimentos contra ela, como também, pelo menos na Inglaterra, 
uma quantidade menor de sentimentos ou de interesse a seu favor 
em relação a qualquer outro dos abusos costumeiros da força, pois 
seu motivo era puramente o amor pelo lucro, sem disfarce; e os 
que lucravam com ela era uma fração numérica muito pequena 
do país, enquanto o sentimento natural de todas as pessoas que 
não estavam pessoalmente interessadas era de absoluta aversão. 
Uma instância tão extrema torna desnecessária a menção a qual-
quer outra, mas considere a longa duração da monarquia abso-
luta. Atualmente, na Inglaterra, há uma convicção quase universal 
de que o despotismo militar é um caso da lei da força, sem outra 
origem ou justificativa. No entanto, em todas as grandes nações 
da Europa, com exceção da Inglaterra, ele ainda existe, ou acabou 
de deixar de existir, e ainda há um forte partido a seu favor em 
todas as fileiras do povo, especialmente entre pessoas influentes. 
Tal é o poder de um sistema estabelecido, mesmo quando longe de 
ser universal, quando não apenas em quase todos os períodos da 
história, houve grandes e bem conhecidos exemplos de sistemas 
contrários, mas esses quase sempre foram proporcionados pelas 
comunidades mais ilustres e prósperas. Também neste caso, a pes-
soa detentora do indevido poder é apenas uma, enquanto quem 
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sofre e está sujeito a ele é literalmente todo o resto. O jugo é na-
turalmente e necessariamente humilhante para todas as pessoas, 
exceto para quem está no trono, junto com, no máximo, quem es-
pera ter sucesso com ele. Quão diferentes são esses casos do poder 
dos homens sobre as mulheres! Não estamos agora prejulgando 
a questão de sua justificabilidade, mas mostrando o quanto não 
poderia ser muito mais permanente, ainda que não justificável, 
do que essas outras dominações que, no entanto, duraram até o 
nosso próprio tempo. Qualquer que seja o benefício do orgulho 
que há na posse do poder, e qualquer interesse pessoal que haja 
em seu exercício, nesse caso, não está reduzido a uma classe limi-
tada, mas a todo o sexo masculino. Em vez de ser para a maioria 
de seus apoiadores algo desejável, principalmente em sua abstra-
ção, ou, como os fins políticos geralmente disputados por organi-
zações, sem importância particular para qualquer um que não os 
líderes, isso se volta para a casa e o lar de cada homem chefe de 
família, e de cada um que almeja sê-lo. O mais modesto exerce, ou 
poderia exercer, o mesmo poder que o mais nobre dos homens. 
E onde o desejo de poder é mais forte – para cada homem que de-
seja poder – exerce-o sobre aqueles que estão mais próximos a 
ele, com quem sua vida é compartilhada, com quem ele tem mais 
preocupações em comum, e em quem é mais provável que qual-
quer independência de sua autoridade interfira em suas prefe-
rências individuais. Se, nos outros casos especificados, os poderes 
manifestamente fundamentados apenas na força, e tendo muito 
menos apoiadores, cessaram tão lentamente e com tamanha difi-
culdade, ainda pior é neste caso, muito embora seus fundamen-
tos não sejam melhores que os dos outros. Devemos considerar, 
ainda, que, neste caso, mais que em qualquer outro, os deten-
tores do poder têm vantagens para evitar qualquer resistência. 
Cada uma das sujeitas vive sob os olhos, e quase, pode-se dizer, 
nas mãos de um dos chefes – em maior intimidade com ele do que 
com qualquer uma de suas companheiras; sem meios de confabu-
lar contra ele; sem nenhum poder para dominá-lo, mesmo local-
mente; e, por outro lado, com os motivos mais fortes para buscar 
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seu amparo e evitar ofendê-lo. Nas lutas pela emancipação polí-
tica, todos sabem quantas vezes seus vencedores são comprados 
por subornos, ou intimidados por terrores.

No caso das mulheres, cada indivíduo da classe sujeitada está em 
um estado crônico de suborno e intimidação combinados. Ao es-
tabelecer um grau de resistência, um grande número de líderes, e 
ainda mais suas seguidoras, deve fazer um sacrifício quase com-
pleto dos prazeres ou atenuar sua própria individualidade. Se 
algum sistema de privilégios e sujeições forçadas teve seu jugo 
tão firmemente cangado nos pescoços daqueles a quem oprimem, 
este é o sistema. Ainda não demonstramos que esse é um sistema 
errado, mas todos os que são capazes de refletir sobre o assunto 
devem notar que, ainda que o seja, era certo que duraria mais que 
todas as outras formas de autoridade injusta. E quando algumas 
das formas mais nojentas de autoridade ainda existem em muitos 
países civilizados, tendo só recentemente cessado outras formas, 
seria estranho que a mais profundamente arraigada delas tivesse 
sido visivelmente abalada em qualquer lugar. Haveria mais ra-
zões para esperar que os protestos e acusações contra ela fossem 
bastante vastos e graves.

Alguns refutarão que a comparação entre a governança do sexo 
masculino e as formas abusivas de poder aqui ilustradas não é 
justa, uma vez que estas são arbitrárias e resultantes de mera 
usurpação, enquanto a primeira é natural. Mas houve algum tipo 
de dominação que não tenha parecido natural para aqueles que 
a possuíam? Houve um tempo em que a divisão da humanidade 
em duas classes, uma pequena de senhores e uma numerosa de 
escravizados, pareceu uma condição natural e única possível para 
a raça humana, mesmo para as mentes mais elevadas. Ninguém 
menos que um intelectual e contribuinte para o progresso do pen-
samento humano, Aristóteles, sustentava essa opinião sem dúvida 
ou desconfiança, e a apoiava nas mesmas premissas que geral-
mente baseiam a afirmação em relação ao domínio dos homens 
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sobre as mulheres, isto é, que existem diferentes naturezas entre 
a humanidade: naturezas livres e naturezas escravas; que os gre-
gos eram de natureza livre e as raças bárbaras dos trácios e asiá-
ticos de natureza escrava. Mas por que retomar Aristóteles? Os 
proprietários de escravizados do sul dos Estados Unidos não man-
tiveram a mesma doutrina, com todo o fanatismo com que os ho-
mens se apegam às teorias que justificam suas paixões e legiti-
mam seus interesses pessoais? Não chamaram céus e terras para 
testemunhar que o domínio do homem branco sobre o negro é na-
tural, que a raça negra é por natureza inapta à liberdade e mar-
cada para a escravidão? Alguns chegaram a dizer que a liberdade 
dos trabalhadores manuais não é uma ordem natural das coisas 
em lugar nenhum. Da mesma forma, os teóricos da monarquia ab-
soluta sempre afirmaram que ela era a única forma natural de go-
verno; originada do patriarcado, que era a forma primitiva e es-
pontânea da sociedade, enquadrada no modelo paterno, anterior 
à própria sociedade e, como argumentam, a autoridade mais natu-
ral de todas. Além do mais, nesse sentido, a lei da força em si, para 
aqueles que não podiam pleitear outra, sempre pareceu a mais 
natural de todas as bases para o exercício da autoridade. As raças 
conquistadoras sustentam que, pela própria lei da Natureza, os 
conquistados devem obedecer aos conquistadores, ou, como eu-
fonicamente parafraseiam, que as raças mais fracas e pacíficas 
devem submeter-se às mais valentes e varonis.

O menor conhecimento sobre a vida humana na Idade Média 
mostra quão extremamente natural o domínio da nobreza feudal 
sobre os homens de baixa condição parecia a própria nobreza, 
e quão antinatural seria uma pessoa da classe inferior reivindi-
car igualdade ou exercer autoridade sobre ela. Dificilmente pare-
ceria menos que isso para a classe mantida em sujeição. Pessoas 
servas e cidadãs emancipadas, mesmo em suas lutas mais vigoro-
sas, nunca tiveram nenhuma pretensão de compartilhar da auto-
ridade; exigiam apenas mais ou menos limitações do poder exer-
cido sobre elas. A verdade é que antinatural geralmente significa 
apenas algo inabitual e tudo o que é habitual parece natural. 
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Como a sujeição das mulheres aos homens é um costume univer-
sal, qualquer afastamento disso, muito naturalmente, parece an-
tinatural. Mas como o sentimento depende inteiramente do cos-
tume, mesmo neste caso, ele surge da ampla experiência. Nada 
surpreende mais as pessoas de partes distantes do mundo do que, 
ao aprender algo sobre a Inglaterra, saber que esta está sob o do-
mínio de uma rainha: isso parece-lhes tão antinatural que chega a 
ser quase inacreditável. Para os ingleses, no entanto, isso não pa-
rece nem um pouco antinatural, pelo fato de estarem habituados; 
mas, por outro lado, sentem que é antinatural que as mulheres 
sejam soldadas ou membros do Parlamento. Nas eras feudais, ao 
contrário, guerra e política não eram consideradas antinaturais 
para as mulheres, porque não eram incomuns; parecia natural 
que as mulheres das classes privilegiadas tivessem características 
varonis, em nada inferiores, além da força física, a seus maridos 
e seus pais. A independência das mulheres parecia menos antina-
tural para os gregos do que para outros povos antigos, devido às 
magníficas amazonas (que eles acreditavam serem históricas) e o 
exemplo outorgado pelas mulheres espartanas, que, embora não 
menos subordinadas à lei do que em outros estados gregos, eram 
realmente mais livres e, treinadas para exercícios corporais da 
mesma maneira que os homens, deram ampla prova de que não 
eram naturalmente desqualificadas em relação a eles. Sem som-
bra de dúvidas, a experiência espartana sugeriu a Platão, dentre 
tantas de suas outras doutrinas, a igualdade social e política dos 
dois sexos.

Mas pode-se argumentar que o domínio dos homens sobre as mu-
lheres difere de todos os outros domínios por não ser uma regra 
de força: é aceito voluntariamente; as mulheres não fazem ne-
nhuma reclamação e o consentem. Em primeiro lugar, um grande 
número de mulheres não o aceita. Desde que houve mulheres ca-
pazes de expressar seus posicionamentos por meio da escrita (o 
único modo de publicização que a sociedade lhes permite), um 
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número crescente delas registrou protestos contra sua atual con-
dição social; e, recentemente, milhares, encabeçadas pelas mulhe-
res eminentes mais conhecidas do público, solicitaram ao Parla-
mento sua admissão no sufrágio parlamentar. A reivindicação de 
que as mulheres sejam educadas com solidez e nos diversos ramos 
do conhecimento, como são os homens, é crescente e intensa, com 
uma grande perspectiva de sucesso, ao passo que a demanda por 
sua admissão em profissões e ocupações até então negadas a elas 
se torna mais urgente a cada ano. 

Embora não existam neste país, como nos Estados Unidos, conven-
ções periódicas e um partido organizado para debater os direitos 
das mulheres, existe uma significativa e engajada sociedade, or-
ganizada e gerenciada por mulheres, com o fim mais específico 
de obter o direito de voto. Tampouco é apenas em nosso próprio 
país e na América que as mulheres começam a protestar, mais ou 
menos coletivamente, contra as precariedades sob as quais traba-
lham. França, Itália, Suíça e Rússia são exemplos disso. Quantas 
mais mulheres silenciosamente nutrem aspirações semelhantes, 
ninguém pode saber; mas há abundantes indícios de que muitas 
delas poderiam nutri-las, não fosse o fato de serem tão categori-
camente ensinadas a reprimi-las como contrárias à condição de 
seu sexo. Também, vale lembrar que nenhuma classe escraviza-
da jamais pediu liberdade completa de uma só vez. Quando Simon 
de Montfort convocou os deputados da Câmara dos Comuns a se 
sentarem pela primeira vez no Parlamento, algum deles sonhou 
em exigir que uma assembleia eleita pelos seus constituintes pu-
desse criar e extinguir ministérios e ditar ao rei assuntos de esta-
do? Nenhum desses pensamentos poderia penetrar a imaginação 
dos mais ambiciosos deles. A nobreza já tinha essas pretensões; 
os Comuns pretendiam nada mais que estar isentos de impostos 
arbitrários e da opressão individual extrema dos oficiais do rei. 
É uma lei política da natureza que aqueles que estão sob qualquer 
poder de origem antiga nunca comecem a reclamar do poder em 
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si, mas apenas do seu exercício opressivo. Nunca faltaram mulhe-
res para se queixar dos maus tratos dos maridos. Haveria infini-
tamente mais se essa queixa não fosse a maior das provocações 
para a repetição e o aumento dos maus tratos. É isso que contra-
ria todas as tentativas de manter o poder, ao invés de proteger a 
mulher de seus abusos. Em nenhum outro caso (exceto o de uma 
criança), a pessoa que provou judicialmente ter sofrido uma lesão 
é novamente exposta ao poder físico do acusado de tê-la agredido. 
Assim, as esposas, mesmo nos casos mais extremos e prolongados 
de maus tratos corporais, dificilmente ousam se valer das leis fei-
tas para sua proteção; e se, em um momento de indignação irre-
freável ou pela interferência de vizinhos, são induzidas a fazê-lo, 
todo o seu esforço é expor o caso o mínimo possível e resvalar o 
tirano de sua devida punição.

Todas as causas, sociais e naturais, articulam-se para tornar impro-
vável que as mulheres se rebelem coletivamente contra o poder 
dos homens. Elas estão em uma posição tão diferente de todas as 
outras das classes subjugadas, que seus senhores exigem mais que 
efetivamente seu serviço. Os homens não querem apenas a obe-
diência das mulheres, eles querem seus sentimentos. Todos os ho-
mens, exceto os mais estúpidos, desejam ter na mulher mais pró-
xima não apenas uma escrava forçada, mas também solícita; não 
meramente uma escrava, mas uma favorita. Então, eles colocam 
tudo em prática para escravizar suas mentes. Os senhores de todas 
as outras pessoas escravizadas confiam, a fim de manter a obe-
diência, no medo: ou medo deles mesmos ou medos religiosos. 

Os senhores das mulheres, no entanto, queriam mais do que sim-
ples obediência e então transformaram toda a força da educação 
para efetivar seus propósitos. Todas as mulheres foram levadas 
a acreditar, desde os primeiros anos, que seu ideal de caráter é 
exatamente o oposto ao dos homens; não a vontade própria nem 
a autogovernança, mas a submissão e a rendição ao controle dos 
outros. Todas as moralidades e sentimentalismos atuais dizem-nas 
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que é dever da sua natureza viver para os outros; fazer completa 
abnegação de si mesmas e não ter vida além de seus afetos. E por 
seus afetos entendem-se os únicos que lhes são permitidos ter – 
aqueles aos homens com os quais estão vinculadas, ou aos filhos, 
com quem constituem um vínculo adicional e irrefutável entre 
elas e um homem. 

Quando reunimos três coisas – primeiro, a atração natural entre 
sexos opostos; segundo, a total dependência da esposa em relação 
ao marido, em que todo privilégio ou prazer de que ela possa gozar 
ou é tido como presente ou depende inteiramente da vontade dele; 
e, finalmente, que o objetivo principal da busca humana, a consi-
deração e todos os objetos de ambição social, em geral, só podem 
ser buscados ou obtidos por ela através dele – seria um milagre se 
o objetivo de ser atraente para os homens não tivesse se tornado a 
Estrela Polar da educação feminina e da formação de seu caráter. 
E esse grande meio de influência incorporado à mente das mulhe-
res, esse impulso egoísta dos homens, fez com que eles se valessem 
ao máximo, como uma forma de manter as mulheres em sujeição, 
apresentando-lhes a mansidão e a submissão aos homens, bem 
como a resignação de qualquer vontade individual, como parte 
essencial da atratividade sexual. 

Pode-se duvidar de que qualquer um dos outros jugos que a huma-
nidade tenha conseguido romper tenha subsistido até agora se os 
mesmos meios existissem e tivessem sido usados de maneira tão 
sedutora para sujeitar suas mentes? Se tivesse sido incutido que o 
objetivo da vida de todo jovem plebeu era impressionar algum pa-
trício, e todo jovem servo a algum senhor; se a convivência com ele 
e uma parte de seus afetos pessoais fossem considerados o prêmio 
que todos deveriam procurar, sendo o mais talentoso e aspirante 
capaz de conquistar os prêmios mais desejáveis; e se, ao obter esse 
prêmio, eles tivessem sido apartados por um muro de bronze de 
todos os interesses que não estavam centrados nele, de todos os 
sentimentos e desejos, exceto aqueles que ele compartilhava ou 
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inculcava; os servos e senhores, plebeus e patrícios não seriam tão 
amplamente distintos hoje em dia quanto os homens e as mulhe-
res são? E todos, exceto um pensador aqui e outro ali, não acredi-
tariam que a distinção é um fato fundamental e inalterável da na-
tureza humana? 

As considerações anteriores são amplamente suficientes para 
mostrar que o costume, por mais universal que possa ser, não ofe-
rece, neste caso, nenhuma presunção e não deve criar nenhum 
preconceito a favor da estrutura que coloca as mulheres em sujei-
ção social e política aos homens. Mas podemos ir adiante e susten-
tar que o curso da história e as tendências da sociedade humana 
progressista não só não sustentam nenhuma presunção em favor 
desse sistema de desigualdade de direitos, como também susten-
tam uma forte presunção contra ele; e que, até então, todo o curso 
do progresso humano, todo o fluxo de tendências modernas, jus-
tifica qualquer inferência sobre o assunto; e que toda essa relí-
quia do passado é dissonante do futuro e deve necessariamente 
desaparecer.

Pois qual é o caráter peculiar do mundo moderno – a diferença 
que distingue principalmente as instituições modernas, as ideias 
sociais modernas, a própria vida moderna e da dos tempos anti-
gos? É que os seres humanos não são mais presos por um vínculo 
inexorável à posição em que nascem na vida, ao contrário, são li-
vres para empregar suas faculdades e favorecer-se das oportuni-
dades que lhes são ofertadas para alcançar o destino que lhes pare-
ça mais desejável. A antiga sociedade humana era constituída por 
um princípio muito diferente. Todas as pessoas nasciam em uma 
posição social fixa e eram em sua maioria mantidas nela por lei, 
ou afastadas de todas as formas pelas quais pudessem emergir da 
sua posição de origem. Assim como alguns homens nascem bran-
cos e outros negros, também alguns nasceram escravizados e ou-
tros homens livres e cidadãos; alguns nasceram patrícios, outros 
plebeus; alguns nasceram nobres feudais, outros homens comuns 
e roturiers. Um escravizado ou um servo nunca poderia se liber-
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tar, a não ser pela vontade de seu senhor. Na maioria dos países 
europeus foi apenas no final da Idade Média, como resultado do 
crescimento do poder real, que os plebeus puderam tornar-se no-
bres. Mesmo entre os nobres, o filho mais velho era por nascença 
o herdeiro exclusivo dos bens paternos, e muito tempo se passou 
até que se estabelecesse plenamente que o pai poderia deserdá-lo. 

Entre as classes trabalhadoras, apenas as pessoas nascidas mem-
bros de uma guilda, ou que nela foram admitidas por seus membros, 
podiam legalmente exercer sua profissão dentro de seus limites lo-
cais; e ninguém poderia exercer nenhuma profissão considerada 
importante, a não ser de maneira legal – por meio de processos 
prescritos por uma autoridade. Manufatores foram punidos em pe-
lourinhos suspeitos de aplicarem novos métodos aos seus negócios. 
Na Europa moderna, principalmente em regiões que participaram 
mais efetivamente de todos os progressos modernos, prevalecem 
hoje doutrinas diametralmente opostas. A lei e o governo não se en-
carregam de prescrever quem deve ou não conduzir qualquer ope-
ração social ou industrial, ou quais os modos legais de conduzi-la. 
Essas coisas são deixadas a cargo irrestrito dos indivíduos. Mesmo 
as leis que obrigavam os trabalhadores a passar por uma aprendi-
zagem foram revogadas neste país;4 há ampla garantia de que em 
todos os casos em que um aprendizado é necessário, sua necessi-
dade será suficiente para executá-la. A teoria antiga era que o mí-
nimo possível deveria ser deixado à escolha do agente individual; 
que tudo o que ele tinha que fazer deveria, na medida do possível, 
estar estabelecido por uma maestria superior. Deixado a seu pró-
prio encargo, estaria fadado a dar errado. A convicção moderna, 
fruto de mil anos de experiência, é que as coisas pelas quais um in-
divíduo é diretamente interessado só podem dar certo se deixadas 
a seu próprio encargo; e que qualquer regulamentação destas por 

4 N. T. Refere-se à Lei de Aprendizagem compulsória na Inglaterra, instituída 
em 1563, em que os trabalhadores eram obrigados a passar por um período de 
aprendizagem com um mestre antes de ingressar em qualquer profissão. 
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autoridade, exceto quando para proteger os direitos de terceiros, 
certamente será perniciosa. Essa conclusão deu-se lentamente e 
não foi adotada até que quase todas as aplicações possíveis de teo-
rias contrárias tivessem tido resultados desastrosos; e agora (no de-
partamento industrial) prevalece universalmente nos países mais 
avançados e quase universalmente em todos os que pretendem 
qualquer tipo de avanço. Não é que todos os processos sejam igual-
mente bons ou que todas as pessoas sejam igualmente qualifica-
das para tudo, mas essa liberdade de escolha individual finalmen-
te é vista como a única coisa que possibilita melhores processos e 
delega cada atividade para quem está melhor qualificado para ela. 

Ninguém acha necessário determinar por lei que apenas um 
homem com braços fortes seja um ferreiro. Liberdade e concor-
rência são suficientes para formar ferreiros com braços fortes, 
porque os de braços fracos podem obter mais êxito engajando-
-se em ocupações para as quais são mais aptos. Em consonância 
com essa doutrina, considera-se uma ultrapassagem dos limites 
cabíveis de autoridade fixar previamente, sob alguma presun-
ção geral, que certas pessoas não estão aptas a fazer certas coisas. 
Agora, é amplamente conhecido e admitido que, se existir qual-
quer presunção, esta não é infalível. Mesmo se for bem fundamen-
tada na maioria dos casos, o que é pouco provável que ocorra, ha-
verá uma minoria de casos excepcionais aos quais não se aplica 
e, nesses casos, é tanto uma injustiça para os indivíduos, quanto 
um prejuízo para a sociedade, estabelecer barreiras para o modo 
de usarem suas faculdades em benefício próprio e dos outros. Por 
outro lado, nos casos em que a inaptidão é real, os motivos co-
muns da conduta humana são suficientes para evitar que a pessoa 
inapta realize ou persista em realizar uma determinada função.

Se esse princípio geral da ciência social e econômica não for ver-
dadeiro; se os indivíduos, com a ajuda que podem obter da opi-
nião daqueles que os conhecem, não são melhores juízes do que a 
lei e o governo para julgar suas próprias capacidades e vocação; o 
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mundo não poderá abandonar esse princípio por tão cedo e retor-
nar ao antigo sistema de regulamentações e restrições. Mas se o 
princípio é verdadeiro, devemos agir como se acreditássemos nele, 
e não ordenar que nascer menina em vez de menino, ou negro em 
vez de branco, ou plebeu em vez de um nobre, definirá a posição 
das pessoas durante toda a vida, interditando-as, com exceção de 
poucas, de ascender a todas as mais elevadas posições sociais, e 
a ocupações respeitáveis. Mesmo que fôssemos nós a admitir ao 
extremo que sempre foi pretendida a aptidão física superior dos 
homens para todas as funções que agora estão reservadas para 
eles, aplica-se o mesmo argumento que proíbe uma qualificação 
legal para os membros do Parlamento. Se apenas uma vez em uma 
dúzia de anos as condições de elegibilidade excluíssem uma pes-
soa apta, haveria uma perda real, enquanto a exclusão de milha-
res de pessoas inaptas não seria um ganho; pois, se a constituição 
do corpo eleitoral se dispuser a escolher pessoas inaptas, sempre 
haverá muitas delas para se escolher. Em todas as coisas de qual-
quer dificuldade e importância, aqueles que podem fazê-las bem 
são menos que a demanda, mesmo com a liberdade de escolha 
mais irrestrita; e qualquer limitação do campo de seleção priva a 
sociedade de algumas chances de ser atendida por pessoas compe-
tentes, sem nunca a salvaguardar das incompetentes.

Na atualidade, nos países mais desenvolvidos, as restrições das 
mulheres são o único caso, com uma exceção, em que leis e insti-
tuições definem e ordenam, a partir do nascimento das pessoas, 
que nunca em toda a vida elas poderão competir por certas coisas. 
A única exceção é a da realeza. As pessoas já nascem para o trono; 
ninguém, nem a família reinante, jamais poderá ocupá-lo, e nin-
guém, mesmo da família, poderá, por nenhum meio, exceto pelo 
curso da sucessão hereditária, alcançá-lo. Todas as outras digni-
dades e vantagens sociais estão abertas a todo o sexo masculino; 
é fato que muitas só são realmente atingíveis pela riqueza, mas a 
riqueza pode ser buscada por qualquer um e é deveras obtida por 
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muitos homens, ainda que da mais humilde origem. As dificul-
dades, para a maioria, são de fato insuperáveis sem o auxílio de 
um acontecimento favorável, mas nenhum ser humano masculi-
no está sujeito a qualquer proibição legal; nem a lei nem a opinião 
superam obstáculos artificiais aos naturais. A realeza, como já foi 
dito, é uma exceção, mas, neste caso, todos a consideram uma ex-
ceção – uma anomalia no mundo moderno, em forte oposição a 
seus costumes e princípios, e justificada apenas por conveniências 
especiais extraordinárias, que, embora indivíduos e nações dis-
cordem quanto a sua importância, inquestionavelmente existem.

Mas neste caso excepcional, em que uma alta função social é, por 
razões importantes, outorgada ao nascimento em vez de ser subme-
tida à competição, todas as nações livres conseguem aderir con-
substancialmente ao princípio do qual nominalmente derrogam, 
pois circunscrevem essa alta função por condições declaradamen-
te destinadas a impedir que a pessoa a quem pertence ostensiva-
mente a execute de fato; enquanto a pessoa por quem ela é exe-
cutada, o ministro responsável, obtém o cargo em uma competição 
da qual nenhum cidadão adulto do sexo masculino é legalmente 
excluído. As restrições, portanto, às quais as mulheres estão sub-
metidas pelo simples fato de terem nascido mulher, são exemplos 
isolados desse tipo na legislação moderna. Em nenhum caso, ex-
ceto este, que compreende metade da raça humana, são as fun-
ções sociais mais elevadas negadas àquelas que, por uma fatali-
dade de nascimento, nasceram mulher e que nenhum esforço ou 
circunstância pode superar; nem mesmo restrições religiosas (ape-
sar de que na Inglaterra e na Europa elas praticamente deixaram 
de existir) fecham qualquer carreira para a pessoa desqualificada 
em caso de conversão.

A subordinação social das mulheres, portanto, destaca-se como 
um fato pontual nas instituições sociais modernas; uma violação 
isolada do que se tornou sua lei fundamental; uma única relíquia 
de um velho mundo do pensamento e da prática que eclodiram em 
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todo o resto, mas reteve-se naquilo de maior interesse universal; 
como se um gigantesco dólmen, ou um vasto templo de Júpiter, 
ocupasse o local da Catedral de St. Paul e recebesse adoração diá-
ria, enquanto as igrejas cristãs circundantes fossem apenas recor-
ridas em jejuns e festas. Toda essa discrepância entre um fato so-
cial e todos os que o acompanham, e a oposição radical entre sua 
natureza e o movimento progressista que é o orgulho do mundo 
moderno, e que varreu sucessivamente todo o resto de caráter 
análogo, certamente oferece, para quem observa de modo cons-
ciente as tendências humanas, um sério assunto de reflexão. Isso 
eleva uma presunção prima facie ao lado desfavorável, superando 
em muito o que o costume e o hábito de tais circunstâncias gera-
riam para o lado favorável; e deveria pelo menos ser suficiente 
para fazer disso, como a escolha entre republicanismo e realeza, 
uma questão equilibrada.

O mínimo que se pode exigir é que a questão não seja prejulgada 
pelos fatos e opiniões já existentes, mas aberta à discussão por 
mérito próprio, como uma questão de justiça e oportunidade; a 
decisão a respeito disso, como em qualquer outra estrutura so-
cial da humanidade, variando de acordo com o grau de esclareci-
mento das tendências e consequências, deveria mostrar-se mais 
vantajosa para a humanidade em geral, sem distinção de sexo. E a 
discussão deve ser uma discussão real, indo à raiz da questão e 
não se contentando com afirmações vagas e comuns. Não se deve 
afirmar, por exemplo, em termos gerais, que a experiência da hu-
manidade se declarou favorável ao sistema vigente. 

A experiência possivelmente não pode ter decidido entre duas di-
reções, quando tem existido apenas uma. Se for dito que a dou-
trina da igualdade dos sexos se baseia apenas na teoria, deve-se 
lembrar que a doutrina contrária também tem apenas a teoria 
para apoiar-se. Tudo o que é provado a seu favor pela experiên-
cia direta é que a humanidade foi capaz de existir sob seu domí-
nio e atingir o grau de progresso e prosperidade que agora vemos; 
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mas se essa prosperidade foi alcançada mais cedo ou se é agora 
maior do que teria sido no outro sistema, isso a experiência não 
demonstra. 

Por outro lado, a experiência demonstra que cada passo rumo ao 
progresso esteve invariavelmente acompanhado por um passo 
dado na elevação da posição social das mulheres; que historiado-
res e filósofos foram levados a adotar como o teste mais seguro e 
a medida mais correta para elevação ou degradação da civilização 
de um povo ou de uma era como um todo. Durante todo o período 
progressista da história da humanidade, a condição das mulhe-
res tem se aproximado da igualdade com os homens. Isso por si 
só não prova que a assimilação deve continuar para completar a 
igualdade, mas certamente oferece alguma presunção de que esse 
é o caso.

Nem vale dizer que a “natureza” dos dois sexos os adapta às suas 
funções e posições atuais e os torna apropriados para tal. Enquanto 
permanecer no terreno do senso comum e da constituição da men-
te humana, duvidamos que alguém conheça ou possa conhecer a 
natureza dos dois sexos, visto que estes apenas foram considera-
dos em sua atual relação um com o outro. A menos que algum dia 
os homens tivessem existido em uma sociedade sem mulheres, ou 
as mulheres sem os homens, ou se houvesse uma sociedade de ho-
mens e mulheres na qual as mulheres não estivessem sob o con-
trole dos homens, algo poderia ter sido sabido positivamente so-
bre as diferenças mentais e morais inerentes à natureza de cada 
um. O que agora é chamado de natureza das mulheres é algo emi-
nentemente artificial – o resultado da repressão forçada em algu-
mas direções, um estímulo antinatural em outras. 

Pode-se afirmar, sem hesitação, que nenhuma outra classe de 
dependentes teve seu caráter tão inteiramente distorcido de suas 
proporções naturais por sua relação com seus senhores, embora 
as raças conquistadas e escravizadas tivessem sido, em alguns as-



43

pectos, mais fortemente reprimidas – o que nelas não foi refreado 
com ferrete, geralmente foi deixado em paz, e, quando permitida 
alguma liberdade de desenvolvimento, desenvolveu-se de acor-
do com as suas próprias leis; mas, no caso das mulheres, a cultu-
ra de estufas e fogões sempre esteve associada às capacidades de 
sua natureza, para benefício e prazer de seus senhores. Então, en-
quanto certos frutos de força vital comum brotam exuberante-
mente e alcançam um grande desenvolvimento nessa atmosfera 
aquecida e sob nutrição e regas ativas, outros brotos da mesma 
raiz são deixados do lado de fora no ar invernal, com gelo proposi-
tadamente empilhado ao redor deles, atrofiando seu crescimento, 
e alguns são queimados com fogo e desaparecem; os homens, com 
essa incapacidade de reconhecer seu próprio trabalho em distin-
guir a mente analítica, acreditam indolentemente que a árvore 
cresce por si mesma da maneira que a fizeram crescer, sem reco-
nhecer que ela morreria se metade não fosse mantida em um ba-
nho de vapor e a outra metade na neve. 

De todas as dificuldades que impedem o progresso do pensamento 
e a formação de opiniões bem fundamentadas sobre a vida e as 
organizações sociais, a maior delas é atualmente a indescritível 
ignorância e desatenção da humanidade em relação às influências 
que formam o caráter humano. Independentemente do estágio da 
espécie humana em que esteja agora, ou pareça estar, supõe-se 
que este tenha uma tendência natural a ser, mesmo quando o 
conhecimento mais elementar das circunstâncias que o permea-
ram aponta claramente as causas que o constituem. Em função 
de um cottier5 profundamente atrasado não ser produtivo para 
seu senhorio, há pessoas que pensam que os irlandeses são natu-
ralmente improdutivos. Em função de constituições poderem ser 
derrubadas quando as autoridades designadas para as executar 
armam-se contra elas, há pessoas que pensam que os franceses 

5 N. T. Camponês irlandês que vivia e cultivava em pequena propriedade rural, 
denominada cottage – daí deriva cottier –, em troca da superexploração de sua mão 
de obra.
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são incapazes de um governo livre. Em função de os gregos terem 
enganado os turcos, e os turcos terem apenas saqueado os gre-
gos, há pessoas que pensam que os turcos são naturalmente mais 
sinceros. 

Do mesmo modo, como é frequentemente dito que as mulheres 
não se importam com a política, com exceção de suas personali-
dades, supõe-se que o bem comum é naturalmente menos inte-
ressante para as mulheres do que para os homens. A história, que 
agora é muito melhor compreendida do que antigamente, ensina 
outra lição, ainda que apenas pela demonstração da extraordiná-
ria suscetibilidade da natureza humana a influências externas e 
da extrema instabilidade destas manifestações que deveriam ser 
as mais universais e uniformes. Mas na história, assim como nas 
viagens, os homens costumam ver apenas o que já tinham em suas 
próprias mentes; e poucos de fato aprendem com a história, senão 
o que já trazem consigo para seu estudo.

Portanto, no que tange a essa pergunta mais difícil, quais são as 
diferenças naturais entre os dois sexos – no estado atual da so-
ciedade –, é impossível obter conhecimento completo e correto 
enquanto quase todo mundo a dogmatiza e negligencia os úni-
cos meios de lançar luz sobre qualquer insight parcial que possa 
ser obtido. Isto é, um estudo analítico do departamento mais im-
portante da psicologia; das leis que influenciam as circunstâncias 
sobre o caráter. Pois, por maiores que sejam as diferenças morais 
e intelectuais entre homens e mulheres, e aparentemente inerra-
dicáveis, a evidência de que são diferenças naturais só pode ser 
negativa. Só se pode inferir que sejam naturais aquelas que não 
poderiam ser artificiais – os resquícios, depois de deduzir todas 
as características de ambos os sexos que se admitem ser expli-
cadas pela educação ou por circunstâncias externas. O conhe-
cimento mais profundo das leis da formação do caráter é indis-
pensável para permitir que alguém afirme até mesmo que existe 
alguma diferença – ou ainda qual é a diferença –, entre os dois 
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sexos considerados como seres morais e racionais; e como nin-
guém ainda detém esse conhecimento (pois dificilmente existe um 
assunto que, proporcionalmente à sua importância, tenha sido tão 
pouco estudado), até agora ninguém tem direito a nenhuma opi-
nião positiva sobre o assunto. Conjecturas são tudo o que atual-
mente pode ser feito; conjecturas mais ou menos prováveis, de 
acordo com o conhecimento mais ou menos autorizado que ainda 
temos das leis da psicologia, como as que são aplicadas à forma-
ção do caráter.

Mesmo o conhecimento preliminar, acerca das atuais diferenças 
entre os sexos, além de todas as questões sobre como são feitas tais 
distinções, ainda está no estado mais grosseiro e incompleto. Pra-
ticantes da medicina e fisiologistas têm verificado, de certo modo, 
as diferenças na constituição corporal, e este é um elemento im-
portante para o psicólogo, mas dificilmente toda pessoa praticante 
da medicina é um psicólogo, para respeitar as características men-
tais das mulheres; logo suas observações não valem mais do que 
as dos homens comuns. Este é um assunto sobre o qual nada de 
definitivo pode ser demonstrado, a não ser que aquelas que o co-
nhecem, as próprias mulheres, tenham feito a mínima declara-
ção, geralmente subornada. É fácil identificar mulheres estúpidas. 
A estupidez é a mesma em todo o mundo. As noções e sentimentos 
de uma pessoa estúpida podem ser seguramente inferidos a partir 
daqueles que prevalecem no círculo pelo qual a pessoa está cer-
cada. Não é assim com aqueles cujas opiniões e sentimentos são 
uma emanação de sua própria natureza e faculdades. Apenas um 
homem aqui e outro ali tem algum conhecimento tolerável sobre 
o caráter das mulheres, mesmo sobre as de sua própria família. 
Isso não quer dizer sobre suas capacidades; estas, ninguém sabe, 
nem elas próprias, pois a maioria das mulheres nunca foi solici-
tada. Quer dizer, seus reais pensamentos e sentimentos. Muitos 
homens pensam que compreendem perfeitamente as mulheres 
porque tiveram relações amorosas com várias, talvez com muitas 
delas. Se ele é um bom observador e sua experiência se estende 
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tanto à qualidade quanto à quantidade, ele deve ter aprendido 
algo sobre algum departamento restrito à sua própria natureza – 
um departamento importante, sem dúvida. Mas, de todo o resto, 
algumas pessoas são geralmente mais ignorantes, porque há al-
gumas para quem isso é cuidadosamente escondido. O caso mais 
favorável que um homem geralmente pode ter para estudar o ca-
ráter de uma mulher é o de sua própria esposa, uma vez que as 
oportunidades são maiores e os casos de completa simpatia não 
tão indescritivelmente raros. E, de fato, concordamos que essa é a 
fonte da qual geralmente vem qualquer conhecimento que valha 
a pena ter sobre o assunto. Mas a maioria dos homens não teve a 
oportunidade de estudar desta maneira mais do que um único 
caso, portanto, é possível, em um grau quase risível, inferir como 
é a esposa de um homem a partir das opiniões dele sobre as mu-
lheres em geral. Para que mesmo este caso produza algum resul-
tado, a mulher deve ser considerada detentora de conhecimento, 
e o homem não apenas um juiz competente, mas também ter um 
caráter tão favorável a si mesmo e tão bem adaptado ao dela, que 
pode inclusive ler sua mente por intuição solidária, caso não haja 
nele algo que a intimide por expô-la. Dificilmente qualquer coisa 
pode ser mais rara do que essa conjunção. Muitas vezes acontece 
de haver a mais completa unidade de sentimentos e conjunto de 
interesses em relação a todas as coisas externas, ainda que uma 
tenha tão pouca admissão na vida interna da outra, como se elas 
tivessem imbricadas. Mesmo com verdadeiro carinho, a autori-
dade, por um lado, e a subordinação, por outro, impedem a con-
fiança perfeita. Embora nada possa ser intencionalmente ocul-
tado, nem tudo é explícito. 

Na relação análoga de pai e filho, o fenômeno correspondente deve 
ser percebido por todos. Entre pai e filho, quantos são os casos em 
que o pai, apesar do afeto real de ambos os lados – evidente para 
todo mundo – não conhece nem suspeita das partes do caráter 
do filho que são familiares a seus companheiros e semelhantes. 
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A verdade é que a posição de superioridade é extremamente des-
favorável a uma completa franqueza e abertura ao outro. O medo 
de perder terreno em sua opinião ou em seus sentimentos é tão 
forte que, mesmo em uma posição vertical, há uma tendência in-
consciente de mostrar apenas o melhor lado, ou o lado que, em-
bora não seja necessariamente o melhor, é o que se mais gosta de 
ver; e pode-se dizer com confiança que quase nunca existe um 
conhecimento profícuo entre pessoas que, além de íntimas, são 
iguais. Quão verdadeiro deve ser tudo isso. Quando não basta a 
mulher estar sob a autoridade do homem, ainda tem-se incutido 
que é seu dever considerar-se subordinada ao conforto e prazer 
dele, além de não permitir que ele veja ou sinta algo advindo dela, 
exceto o que é agradável para ele. Todas essas dificuldades impe-
dem que um homem obtenha qualquer conhecimento profícuo, 
mesmo sobre a única mulher que, em geral, ele tem oportunidade 
suficiente de analisar. Quando consideramos ainda que entender 
uma mulher não é necessariamente entender qualquer outra mu-
lher; que, mesmo que um homem pudesse estudar muitas mulhe-
res de uma posição ou de um país, ele não entenderia mulheres 
de outras posições ou países; e mesmo que ele o fizesse, elas ainda 
seriam apenas as mulheres de um único período histórico; pode-
mos afirmar com segurança que o conhecimento que os homens 
podem adquirir acerca das mulheres – mesmo que tenham sido, 
e são, sem referência ao que podem ser de fato –, é terrivelmente 
imperfeito e superficial, e sempre será assim, até que as próprias 
mulheres tenham dito tudo o que têm a dizer.

Mas esse tempo não chegou, e nem irá chegar, a não ser gradual-
mente. Foi apenas recentemente que as mulheres foram qualifica-
das por realizações literárias, ou permitidas pela sociedade a dizer 
qualquer coisa ao público em geral. Até então, muito poucas delas 
se atreveram a dizer algo do qual os homens de quem depende seu 
sucesso literário não estavam dispostos a ouvir. Lembremo-nos 
de que maneira geralmente, até um período muito recente, era e 
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ainda é recebida a expressão – mesmo por um autor masculino 
de opiniões não convencionais, ou do que são considerados posi-
cionamentos excêntricos – e podemos formar uma vaga concep-
ção de quais os impedimentos para uma mulher, educada para 
pensar de acordo com os costumes e opiniões que ditam sua go-
vernança, tentar expressar nos livros qualquer coisa extraída das 
profundezas de sua própria natureza. 

A mulher mais notável, que deixou escritos suficientes para lhe 
dar uma posição de destaque na literatura de seu país, achou 
necessário prefixar como lema no seu trabalho mais audacioso: 
“Un homme peut braver l’opinion; une femme doit s’y soumettre”.6 
A maior parte do que as mulheres escrevem sobre as mulheres é 
mera bajulação aos homens. No caso de mulheres solteiras, mui-
tas delas parecem ter apenas o objetivo de aumentar a chance de 
um marido. Muitas, casadas e solteiras, ultrapassam os limites e 
inculcam uma servidão além da que é desejada ou apreciada por 
qualquer homem, exceto pelo mais vulgar. Mas este não é um caso 
tão frequente quanto era, mesmo em um período bastante tar-
dio. As mulheres literatas estão se tornando mais francas e mais 
dispostas a expressar seus reais posicionamentos. Infelizmente, 
especialmente neste país (Inglaterra), são elas próprias produtos 
de processos artificiais, cujos posicionamentos são compostos por 
um pequeno elemento de observação e consciência individual, 
e um número muito grande de associações incorporadas. Assim 
será cada vez menos, mas ainda permanecerá em grande medida, 
enquanto as instituições sociais não admitirem o livre desenvol-
vimento da originalidade das mulheres como é possível aos ho-
mens. Quando este tempo chegar, e não antes, veremos, e não 
apenas ouviremos, o quanto é necessário conhecer a natureza da 
mulher e a adaptação de outras coisas a essa natureza.

6 “Um homem é capaz de opor-se a uma opinião; uma mulher deve submeter-se a 
ela.” Do romance Delphine (1802), de Madame de Staël. 
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Detemo-nos às dificuldades que atualmente obstruem qualquer 
conhecimento real dos homens sobre a verdadeira natureza das 
mulheres, porque nisso e em muitas outras coisas, opinio copiæ 
inter maximas causas inopiæ est e há pouca chance de se ter um 
pensamento razoável sobre o assunto enquanto as pessoas se van-
gloriarem de que compreendem perfeitamente um assunto sobre 
o qual a maioria dos homens não sabe absolutamente nada, e 
sobre o qual é atualmente impossível que qualquer homem, ou 
todos juntos, possam ter conhecimentos que os qualifiquem a esta-
belecer legalmente para as mulheres o que é ou não sua vocação. 

Felizmente, esse conhecimento não se faz necessário para nenhum 
propósito prático concernente à posição da mulher em relação à 
sociedade e à vida. Pois, de acordo com todos os princípios que 
envolvem a sociedade moderna, a questão recai sobre as próprias 
mulheres, a ser decidida por sua própria experiência e pelo uso de 
suas próprias faculdades. Não há meios de identificar o que uma 
pessoa ou várias podem fazer – a não ser por tentativas – e não há 
meios pelos quais alguém mais possa descobrir em nome delas o 
que é mais apropriado que elas façam ou deixem de fazer. 

De uma coisa podemos ter certeza: o que é contrário à natureza 
das mulheres, elas nunca serão obrigadas a fazer simplesmente 
porque diz respeito à sua natureza. A ansiedade da humanidade 
de interferir em nome da natureza, por medo de que a natureza 
não possa realizar seu propósito, é uma solicitude totalmente des-
necessária. O que as mulheres, por natureza, não podem fazer, é 
desnecessário proibi-las de fazer. O que elas podem fazer, mas não 
tão bem quanto os homens que são seus concorrentes, é suficiente 
para excluí-las da concorrência, já que ninguém solicita atribui-
ções protetivas e benefícios em favor das mulheres; apenas se soli-
cita que os atuais benefícios e atribuições protetivas em favor dos 
homens sejam reiterados. 

Se as mulheres têm uma inclinação natural maior por algumas ati-
vidades do que por outras, não há necessidade de leis ou introjeção 
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social para fazer com que a maioria faça uma coisa em detrimento 
da outra. Quaisquer que sejam os serviços mais desejáveis para 
as mulheres, o livre jogo da competição oferecerá os mais fortes 
incentivos para que elas os empreendam. E, como as palavras su-
gerem, elas são mais desejáveis para as coisas que melhor lhes 
cabem, por meio da atribuição das faculdades coletivas dos dois 
sexos que podem ser aplicadas ao todo com a maior soma de re-
sultados valiosos.

Supõe-se que a opinião comum dos homens seja que a vocação na-
tural de uma mulher é a de esposa e mãe. Aqui dizemos “supõe-
-se” porque, a julgar pelos atos – de toda a atual constituição da 
sociedade – pode-se inferir que a opinião das mulheres seria justa-
mente o contrário. Poder-se-ia pensar que a suposta vocação natu-
ral das mulheres seria, entre todas as coisas, a mais repugnante à 
sua natureza, de modo que, se elas fossem livres para fazer qual-
quer outra coisa – se qualquer outro meio de vida, ou ocupação 
de seu tempo e faculdades estivessem abertos, o que há alguma 
chance de parecer desejável para elas –, não haveria número su-
ficiente delas que estivessem dispostas a aceitar a condição consi-
derada natural para elas. 

Se esta é a opinião real dos homens em geral, seria bom que fosse 
declarada. Que alguém enunciasse abertamente a doutrina (já im-
plícita em grande parte do que está escrito sobre o assunto): “É ne-
cessário para a sociedade que as mulheres se casem e produzam 
filhos. Elas não o farão, a menos que sejam obrigadas. Portanto, é 
necessário obrigá-las”. Assim, o mérito do caso estaria claramen-
te definido. Seria exatamente o dos proprietários de escravizados 
da Carolina do Sul e da Louisiana. “É necessário que algodão e 
açúcar sejam cultivados. Homens brancos não podem produzi-los. 
Os negros não o farão, por nenhum salário que escolhermos lhes 
dar. Ergo, devem ser forçados.” Um exemplo ainda mais próximo 
à questão é o de recrutamento. Os marinheiros são absolutamen-
te necessários para defender o país. Acontece que muitas vezes 
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eles não se alistam voluntariamente. Portanto, deve haver o poder 
para forçá-los. Quantas vezes essa lógica foi usada!

E, não fosse por uma falha inerente, sem dúvida teria sido bem-
-sucedida até hoje. Mas está aberta a réplica: Primeiro paguem aos 
marinheiros o valor honesto de seu trabalho. Quando valer a pena 
para os marinheiros lhes servir, assim como trabalhar para outros 
empregadores, então não terão mais dificuldade do que os outros na 
obtenção de seus serviços. Para isso, não há resposta lógica, exceto 
“Eu não farei”. E como as pessoas agora não apenas têm vergonha, 
como também não desejam usurpar o salário do trabalhador, o re-
crutamento compulsório não é mais defendido. Aqueles que ten-
tam forçar as mulheres a se casar, fechando todas as outras portas 
para elas, expõem-se a uma réplica semelhante. Se os homens real-
mente pensam o que declaram, é evidente que sua opinião não tor-
na a condição de casada tão desejável para as mulheres, a ponto de 
induzi-las a aceitá-la por suas próprias recomendações. 

Não é sinal de que alguém pense que o benefício que se oferece seja 
muito atraente quando se permite apenas a escolha de Hobson, 
“isto ou nada”. E aqui pensamos estar a pista para os sentimentos 
daqueles homens que têm uma verdadeira antipatia à liberdade 
igualitária das mulheres. Acreditamos que os homens têm medo 
não de que as mulheres não estejam dispostas a se casar, pois não 
cremos que alguém tenha realmente essa apreensão, mas de que 
insistam que o casamento tenha iguais condições para ambos; de 
que todas as mulheres autênticas e hábeis prefiram fazer qualquer 
outra coisa, que não seja degradante a seus próprios olhos, em vez 
de se casar, quando casar significa dar a si mesmas um senhor, 
inclusive de todas as suas posses terrenas. E, de fato, se essa con-
sequência fosse necessariamente incidente ao casamento, essa 
apreensão estaria então muito bem fundamentada. 

Temos acordo quanto a pensar que é provável que poucas mulhe-
res com capacidade para qualquer outra coisa, a menos que sob 



52

um inevitável entrainement, ao tornarem-se temporariamente in-
sensíveis a algo que não elas mesmas, escolham tal destino quando 
quaisquer outros meios estiverem abertos a elas para que ocupem 
uma posição convencionalmente honrosa na vida; e se os homens 
têm determinado que a lei do casamento deve ser uma lei do des-
potismo, eles têm toda a razão, por mera política, em deixar para 
as mulheres apenas a escolha de Hobson. Mas, nesse caso, tudo o 
que foi feito no mundo moderno para enfraquecer o que aprisiona 
a mente das mulheres foi um erro. Elas nunca deveriam ter sido 
autorizadas a receber uma educação literária. As mulheres que 
leem, e muito mais mulheres que escrevem, são, na constituição 
existente das coisas, uma contradição e um elemento perturba-
dor: e era errado criar mulheres com quaisquer aptidões, exceto 
as de uma odalisca ou de uma empregada doméstica.
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CAPÍTULO II 

Faz-se pertinente cOmeçar a discussãO detalhada dO assuntO pelO 
 ramo específico a que o curso de nossas observações nos levou: as 
condições que as leis deste e de todos os outros países anexam ao 
contrato de casamento. O casamento é o destino designado pela 
sociedade para as mulheres, a perspectiva a que elas são conduzi-
das e o objetivo que deve ser buscado por todas elas, exceto aque-
las que são pouco atraentes para serem escolhidas por qualquer 
homem como seu companheiro. Poder-se-ia supor que tudo teria 
sido feito para tornar essa condição o mais elegível possível para 
elas, sem que houvesse motivos para se lamentarem de que lhes 
foram negadas outras alternativas. 

A sociedade, no entanto, antes de mais nada, tanto neste como 
em todos os outros casos, preferiu atingir seu objetivo por meios 
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desleais e não por meios justos, mas este é o único caso em que 
a injustiça persistiu substancialmente até os dias atuais. Origi-
nalmente, as mulheres eram levadas à força ou regularmente 
vendidas pelo pai ao marido. Até um período tardio da história 
europeia, o pai tinha o poder de dispor sua filha em casamento 
ao seu bel-prazer e vontade própria, sem qualquer consideração 
ao desejo dela. Embora a igreja, fiel a uma moral superior, exigisse 
formalmente um “sim” da mulher na cerimônia de casamento, 
nada assegurava que o consentimento não era compulsório; e era 
praticamente impossível para a menina recusar a obediência im-
posta pelo pai, exceto nos casos em que ela podia obter proteção 
religiosa mediante uma determinada resolução de fazer votos 
monásticos. 

Antigamente (mas isso era anterior ao cristianismo), após o ca-
samento, o homem tinha o poder da vida e da morte sobre sua 
esposa. Ela não podia recorrer a nenhuma lei contra ele; ele era 
seu único tribunal e lei. Por um longo tempo, ele podia repudiá-la, 
mas ela não tinha o mesmo poder em relação a ele. Pelas velhas 
leis da Inglaterra, o marido era chamado de senhor da esposa; ele 
era literalmente considerado seu soberano, de tal modo que o as-
sassinato de um homem cometido por sua esposa era considerado 
uma traição (pequena traição para distinguir-se de alta traição) e 
era mais cruelmente vingado do que normalmente eram os casos 
de alta traição, pois a pena era queimar até a morte. 

Como essas várias atrocidades caíram em desuso (a maioria delas 
nunca foi formalmente abolida, mas foi deixando de ser cometida 
ao longo do tempo), os homens supõem que agora tudo é como 
deveria ser em relação ao contrato de casamento; e somos conti-
nuamente informados de que a civilização e o cristianismo restau-
raram à mulher seus justos direitos. Enquanto isso, a esposa é, na 
verdade, a serva de seu marido, não menos, no que diz respeito à 
obrigação legal, do que eram as pessoas escravizadas. Ela promete 
uma obediência ao marido diante do altar, que é assegurada por 
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lei durante toda a sua vida. Os casuístas podem argumentar que a 
obrigação da obediência não chega à participação no crime, mas 
certamente se estende a todo o resto. Ela não pode fazer nada sem 
a permissão, ao menos tácita, do marido. Ela não pode adquirir 
propriedade a não ser por meio dele; e no momento em que algo 
se torna dela, ainda que por herança, torna-se dele ipso facto. 

A esse respeito, a posição da esposa sob a lei comum da Inglaterra 
é pior do que a dos escravizados nas leis de muitos países. Pela lei 
romana, por exemplo, um escravizado poderia ter seu pecúlio para 
uso exclusivo, até o ponto em que a lei lhe garantia. As classes mais 
altas neste país deram uma vantagem análoga a suas mulheres, 
por meio de pensão permitida por contratos especiais que igno-
ram a lei, uma vez que o sentimento parental dos pais é mais forte 
para com as filhas do que o de classe para com seu próprio sexo. 
Geralmente, é preferível a filha a um genro estranho. Por meio de 
acordos, os ricos geralmente conseguem retirar a totalidade ou 
parte da propriedade herdada da esposa do controle absoluto do 
marido, mas não conseguem mantê-la sob o controle da mulher; o 
máximo que podem fazer é advertir que o marido a desperdice e, 
ao mesmo tempo impedir a legítima proprietária de usá-la. 

A propriedade em si está fora do alcance de ambos; e quanto à 
renda que dela deriva, a forma acordada mais favorável à esposa 
(designada como “para uso pessoal dela”), é apenas impedir que o 
marido a receba – esta deve passar pelas mãos da esposa, mas se 
ele a toma com uso de violência assim que ela recebe, ele não pode 
ser punido nem compelido à restituição. Esse é o tanto de prote-
ção que, de acordo com as leis deste país, o nobre mais poderoso 
pode dar à sua filha em relação ao marido. Na imensa maioria dos 
casos, não há solução; e a absorção de todos os direitos, toda pro-
priedade e toda liberdade de ação é completa. Os dois são conside-
rados “uma só pessoa perante a lei”, com o objetivo de inferir que 
o que quer que seja dela é dele, mas nunca se infere o contrário, 
de que o que é dele é dela; essa máxima não se aplica ao homem, 
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exceto para o tornar responsável pelos atos dela perante terceiros, 
como um senhor é responsável pelos atos daqueles que escraviza 
ou de seu gado. 

Longe de sugerir que as esposas em geral não são mais bem tra-
tadas que os escravizados; mas nenhum escravizado é escraviza-
do na mesma medida, e em um sentido tão completo da palavra, 
como uma esposa. Dificilmente alguma pessoa escravizada, exce-
to uma diretamente ligada ao seu senhor, é escravizada todas as 
horas e minutos; em geral, ela tem, como um soldado, sua tare-
fa fixa, e quando esta é cumprida, ou quando está fora do espa-
ço de exploração, ela dispõe, dentro de certos limites, de seu pró-
prio tempo e tem uma vida familiar na qual o senhor raramente 
se intromete. 

“Pai Tomás”, sob seu primeiro senhor, teve sua própria vida em 
sua “cabana”7 quase tanto quanto qualquer homem, cujo trabalho 
o afaste de casa, é capaz de ter com sua própria família. Mas o 
mesmo não é possível para a esposa. Apesar de tudo, uma mulher 
escravizada tem (nos países cristãos) o direito admitido, e está 
sob uma obrigação moral, de recusar qualquer intimidade com o 
seu senhor. Não é o mesmo para a esposa. Infelizmente, por mais 
brutal que seja o tirano ao qual ela possa estar acorrentada – em-
bora ela saiba que ele a odeia, embora possa ser seu prazer diário 
torturá-la e embora ela possa achar impossível não o detestar, – 
ele pode reivindicá-la e impô-la à degradação mais baixa a um ser 
humano: ser feito o instrumento de uma função animal contrária 
às suas inclinações. 

Enquanto ela é mantida nesta pior descrição de escravidão em 
relação à sua própria pessoa, qual é a sua posição em relação às 
crianças pelas quais ela e seu senhor têm um interesse comum? 
Elas são por lei filhas dele. Somente ele tem direito legal sobre 

7 N. T. A Cabana de Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe (1852). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Harriet_Beecher_Stowe
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elas. Ela não pode agir em relação aos próprios filhos, exceto por 
delegação do marido. Mesmo depois da morte dele, ela não tem 
a guarda legal dos filhos, a menos que ele tenha determinado em 
testamento. Ele poderia inclusive mandá-los para longe dela e 
privá-la dos meios de ver ou de se corresponder com eles, até que 
esse poder fosse em certa medida restringido pelo ato de Serjeant 
Talfourd.8

Este é o estado legal da esposa. E dele não há meios de ela se livrar. 
Se ela deixar o marido, ela não pode levar nada com ela, nem seus 
filhos nem qualquer coisa que seja seu por direito. Se ele quiser, 
ele pode obrigá-la a retornar, por lei ou por força física; ou pode 
reter para si próprio qualquer coisa que ela possa obter ou que 
lhe seja dada por meio de suas relações. Apenas a separação legal 
decretada por um tribunal de justiça pode dar a ela o direito de 
viver livre, sem ser forçada a voltar para a tutela de um bárbaro 
carcereiro, ou impedir que ele se apodere de seus ganhos para uso 
próprio, sem medo de que um homem que talvez ela não veja há 
vinte anos possa atacá-la algum dia e arrancar tudo dela. 

Até recentemente, os tribunais de justiça só concederiam essa se-
paração legal por um custo inacessível para quem não pertencia 
às classes mais altas. Ainda hoje, ela só é concedida em casos de 
abandono de lar, ou no caso extremo de crueldade; e, no entanto, 
são feitas queixas diárias de que é concedida com muita facili-
dade. Decerto, se uma mulher estiver fadada a ser a serva pessoal 
de um déspota e depender veementemente da chance de encon-
trar alguém que possa estar disposto a fazer dela uma favorita 
em vez de uma mera serviçal, é um agravamento muito cruel de 
seu destino que ela esteja autorizada a tentar esta chance apenas 
uma vez. A sequência natural e o corolário desse estado das coisas 

8 N. T. Refere-se ao Ato de Custódia dos Filhos, de 1839, encabeçada por Thomas 
Talfourd no Parlamento Inglês, a partir da campanha iniciada por Caroline Norton, 
para que as mães tivessem a custódia dos filhos de até 7 anos e o direito de acesso 
aos filhos mais velhos. 
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seria, uma vez que sua vida depende da obtenção de um bom se-
nhor, de que ela deve estar autorizada a mudar de novo e de novo 
até encontrá-lo. Não significa dizer que ela deveria ter esse privi-
légio. Essa é uma consideração totalmente diferente. 

A questão do divórcio, no sentido que envolve a liberdade de um 
novo casamento, é uma questão em que não almejamos entrar. 
Tudo o que dizemos agora é que para aquelas a quem nada é per-
mitido além da servidão, sua livre escolha seria, embora não su-
ficientemente, o único alívio. Esta recusa reitera a assimilação 
da esposa ao escravizado – não ao escravizado sob a forma mais 
branda de escravidão – pois, em alguns códigos escravistas, a pes-
soa escravizada poderia, sob certas circunstâncias de maus tratos, 
legalmente compelir o senhor a vendê-lo. Mas, na Inglaterra, ne-
nhum tipo de maltrato, sem o aditivo do adultério, libertará uma 
esposa de seu algoz. 

Sem querer exagerar, pois o próprio caso nem demanda exage-
ros. Apenas descrevemos a posição legal de esposa, não seu real 
tratamento. As leis da maioria dos países são muito piores do que 
as pessoas que as executam, e muitas delas só permanecem sendo 
leis porque raramente ou nunca são efetivadas. Se a vida de ca-
sado fosse tudo o que se poderia esperar que fosse, de acordo com 
as leis, a sociedade seria um inferno sobre a terra. Felizmente, há 
sentimentos e interesses em muitos homens que excluem grande 
parte do temperamento, impulsos e propensões que levam à ti-
rania; e, em relação a esses sentimentos, o laço que conecta um 
homem à sua esposa fornece, em um estado normal das coisas, 
incomparavelmente, o exemplo mais forte. 

O único laço que de alguma forma se aproxima deste – que é entre 
o homem e seus filhos – tende, em todos os casos excepcionais, a 
se fortalecer em vez de entrar em conflito com o primeiro. E esta é 
uma realidade, pois os homens em geral não infligem, nem as mu-
lheres sofrem, toda a miséria que poderia ser infligida e sofrida se 



59

o poder total da tirania com o qual o homem está legalmente am-
parado fosse exercido. Os defensores da forma atual da instituição 
pensam que toda a sua iniquidade é justificável e que qualquer 
reivindicação é mera briga com o mal cujo preço se é pago por 
todo grande bem. Mas, na prática, as mitigações que são compa-
tíveis com a manutenção em plena força legal deste ou de qual-
quer outro tipo de tirania, em vez de serem qualquer apologia ao 
despotismo, só servem para provar que tipo de poder a natureza 
humana possui de reagir contra as instituições mais vis e com que 
força as sementes do bem no caráter humano, assim como as do 
mal, se difundem e se propagam. 

Nem uma palavra pode ser dita em relação ao despotismo familiar 
que não possa ser dita em relação ao despotismo político. Nenhum 
rei absoluto se senta à janela para apreciar os gemidos de seus 
súditos torturados, nem os tira seu último trapo ou os expõem a 
tremer ao relento. O despotismo de Luís XVI não foi o despotismo 
de Filipe, o Belo, ou de Nader Xá, ou de Calígula;9 mas foi ruim o 
suficiente para justificar a Revolução Francesa e para mascarar 
até mesmo seus horrores. Se uma constatação fosse feita acerca 
dos intensos laços existentes entre esposas e seus maridos, poder-
-se-ia dizer exatamente o mesmo da escravidão doméstica. 

Era um fato bastante comum na Grécia e em Roma que os escravi-
zados se submetessem à morte por tortura em vez de trair seus se-
nhores. Nas proscrições das guerras civis romanas, foi observado 
que esposas e escravizados eram heroicamente fiéis enquanto 
os filhos eram muito comumente traiçoeiros, embora nós saiba-
mos quão cruelmente muitos romanos tratavam aqueles que es-
cravizavam. Mas, na verdade, esses intensos sentimentos indivi-
duais, em lugar algum, elevam-se a uma altura tão colossal quanto 

9 N. T. Luís XVI, rei da França (1774-1792). Filipe, o Belo, rei da França (1284-305). 
Nader Xá, xá do Irã (1736-1747) e o mais poderoso soberano de sua época no 
Oriente Médio. Calígula, imperador romano (37 d.C. – 41 d.C.). 
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a das instituições mais atrozes. Faz parte da ironia da vida que 
os sentimentos mais fortes de fiel gratidão aos quais a natureza 
humana parece estar suscetível sejam evocados nos seres huma-
nos para aqueles que, tendo total poder para esmagar sua exis-
tência terrena, voluntariamente se abstêm de usá-lo. Seria cruel 
indagar qual lugar esse sentimento ocupa para a maioria dos ho-
mens, mesmo na devoção religiosa. Vemos diariamente o quanto 
sua gratidão aos Céus parece estar estimulada pela contemplação 
de criaturas semelhantes a quem Deus não tem sido tão misericor-
dioso quanto é com eles mesmos.

Não importa se a instituição a ser defendida seja a escravidão, o 
absolutismo político ou o absolutismo do chefe de uma família, é 
sempre esperado que julguemos suas melhores instâncias; e nos 
são apresentados retratos de exercícios amorosos tanto de auto-
ridade, por um lado, quanto de submissão, por outro – sabedo-
ria superior ordenando todas as coisas para o bem maior dos de-
pendentes, cercada por seus sorrisos e bendições. Tudo isso seria 
demasiado para o propósito se fingíssemos que não há bons ho-
mens. Quem duvida que possa haver grande bondade, grande feli-
cidade e grande afeto sob o governo absoluto de um bom homem? 
Enquanto isso, leis e instituições precisam ser adaptadas, não a 
homens bons, mas a homens maus. O casamento não é uma ins-
tituição projetada para alguns poucos. Os homens não são deman-
dados, como preliminar à cerimônia do casamento, a provar por 
depoimentos que são adequados para exercer o poder absoluto. 

O laço de afeto e obrigação para com a esposa e os filhos é mui-
to forte naqueles cujos sentimentos sociais comuns são fortes e 
em muitos que são pouco sensíveis a quaisquer outros vínculos 
sociais; mas há todos os graus de sensibilidade e insensibilidade, 
como há todos os graus de bondade e maldade nos homens, até 
aqueles que não se prendem a nenhum vínculo e a quem a so-
ciedade não tem outro meio de ação senão as penalidades da lei 
como ultima ratio. Em todos os graus dessa escala decrescente, há 
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homens a quem todos os poderes legais de um marido são outor-
gados. O mais vil malfeitor tem uma pobre mulher vinculada a ele, 
contra a qual ele pode cometer qualquer atrocidade, exceto matá-
-la, e, se toleravelmente cauteloso, pode fazê-lo sem muito perigo 
de penalidade legal.

E quantos milhares de homens existem entre as classes mais bai-
xas de todos os países que, sem que sejam legalmente malfeitores 
em qualquer outro aspecto – porque em todas as outras parcelas 
da sociedade suas agressões encontram resistência – abusam dos 
habituais excessos de violência corporal em relação às pobres es-
posas que, sozinhas, desacompanhadas de outras pessoas adultas, 
não podem repelir nem escapar de sua brutalidade; e cujo excesso 
de dependência inflama sua natureza selvagem e cruel, sem que 
haja generosa tolerância e ponto de honra para se comportar bem 
diante daquela cujo destino é inteiramente confiado à sua bon-
dade; ao contrário, consideram-na como um objeto que lhes foi 
entregue pela lei, para ser usado a seu bel-prazer, sem que seja 
necessário dedicar a ela a consideração que lhes é exigida para 
qualquer outra pessoa. 

A lei, que até recentemente deixou até mesmo esses extremos 
atrozes da opressão doméstica praticamente impunes, nesses pou-
cos anos, apresentou certas tentativas ineficazes para reprimi-los. 
E não era de se esperar que fossem eficazes, pois é contrário à 
razão e à experiência supor que poderia haver qualquer solução 
real e consistente da brutalidade enquanto a vítima ainda fosse 
deixada sob o poder do opressor. Até que uma condenação por 
violência pessoal – ou a repetição de violência após uma primeira 
condenação –, autorize a mulher a se divorciar ipso facto ou, pelo 
menos, a ter uma separação judicial, a tentativa de reprimir esses 
“ataques agravados” por meio de penalidades legais será fracas-
sada pela falta de um promotor ou de testemunha.

Se consideramos quão vasto é o número de homens, em qualquer 
grande país, que apesar de serem um pouco menos brutos, nunca 
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foram impedidos de, através da lei do casamento, obter uma víti-
ma, a amplitude e profundidade da miséria humana causada ape-
nas por essa forma instituída de abuso aumentam para algo ter-
rível. Ainda que esses sejam apenas os casos extremos, há uma 
gradação na profundidade desse abismo até alcançá-los. Na tira-
nia doméstica, bem como na tirania política, o caso dos monstros 
absolutos ilustra principalmente a questão da instituição, demons-
trando que quase não há horror que não possa ocorrer sob ela se 
assim aprouver ao déspota, e então desnuda qual deve ser a terrí-
vel frequência das coisas que são apenas um pouco menos atrozes. 

Demônios absolutos são tão raros quanto anjos, talvez mais ra-
ros ainda. Contudo, selvagens ferozes, com toques ocasionais de 
humanidade, são muito frequentes; e no amplo intervalo que os 
separa de quaisquer representantes dignos da espécie humana, 
quantas são as formas e gradações de animalismo e egoísmo, mui-
tas vezes sob o verniz superficial da civilização e até da cultura, vi-
vendo em paz com a lei, mantendo uma aparência digna de credi-
bilidade perante todos que não estão sob seu poder, mas que são 
suficientes para tornar a vida das que estão um tormento e um 
fardo para elas! 

Seria enfadonho repetir o senso comum sobre a inaptidão dos ho-
mens em geral para o poder, que, após discussões políticas de sé-
culos, todo mundo já sabe de cor; não que alguém pense em aplicar 
essas máximas ao caso em que, acima de todos os outros, são apli-
cáveis, nomeadamente o do poder, não colocado nas mãos de um 
homem aqui outro ali, mas oferecido a todo homem adulto, incluin-
do o mais humilde e mais atroz. Não é porque um homem não é 
conhecido por ter violado qualquer um dos Dez Mandamentos, ou 
porque ele mantém um caráter respeitável nas relações com aque-
les a quem não pode compelir a ter relações sexuais, ou porque ele 
não tem explosão violenta de mau humor contra aqueles que não 
são obrigados a suportá-lo, que é possível supor qual será sua con-
duta na restrição do lar. 
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Até os homens mais comuns reservam um lado violento, mal-
-humorado e indisfarçadamente egoísta de seu caráter para aque-
las que não têm poder para lutar contra isso. A relação dos supe-
riores com os dependentes é o berçário desses vícios de caráter, 
que, onde quer que eles existam, estão extrapolando essa fonte. 
Um homem que é taciturno ou violento para com seus iguais é 
certamente aquele que viveu entre os inferiores, a quem pode-
ria amedrontar ou atormentar via submissão. Ainda que a famí-
lia em suas melhores formas seja, como costuma ser dito, uma es-
cola de simpatia, ternura e resignação, no que tange a seu chefe, 
é ainda mais frequente que esta seja uma escola de obstinação, 
autoridade, autoindulgência ilimitada e um egoísmo idealizado 
e duplamente marcado, do qual o sacrifício em si é apenas uma 
forma particular; o cuidado com a esposa e com os filhos é ape-
nas parte dos interesses próprios do homem e a felicidade deles 
imolada de todas as formas às suas menores preferências. O que 
de melhor pode ser almejado diante da atual forma da institui-
ção? Sabemos que as más propensões da natureza humana só são 
mantidas dentro de limites quando não há margem para sua in-
dulgência. Sabemos que, por impulso e hábito, quando não por 
propósito deliberado, quase todo aquele a quem os outros cedem, 
continua molestando-os, até chegar a um ponto em que são com-
pelidos a resistir. Sendo essa a tendência comum da natureza hu-
mana, o poder quase ilimitado que as instituições sociais atuais 
dão ao homem sobre pelo menos um ser humano – aquele com 
quem ele reside e com quem ele tem sempre estado presente –, 
tal poder procura e evoca os germes latentes do egoísmo nos can-
tos mais remotos de sua natureza, abana suas mais fracas faíscas 
e brasas fumegantes, oferece a ele uma licença para a indulgência 
daqueles pontos de seu caráter original que, em todas as outras 
relações, ele consideraria necessário reprimir e ocultar, e cuja re-
pressão com o passar do tempo torna-se sua segunda natureza. 

Sabe-se que há o outro lado da questão. Se a esposa não puder 
resistir efetivamente, pode pelo menos retaliar; ela também pode 
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tornar a vida do homem extremamente desconfortável e com esse 
poder é capaz de levantar muitos pontos em que ela poderia e 
muitos em que ela não poderia obter êxito. Mas esse instrumento 
de autoproteção – que pode ser chamado de “o poder da ranzinza” 
ou “sanção da megera” – tem o defeito fatal de ser mais utilizado 
contra os superiores menos tiranos e a favor das dependentes que 
menos precisam se valer dele. É a arma de mulheres geniosas e 
obstinadas; aquelas que fariam o pior uso do poder se elas pró-
prias o detivessem e que geralmente fazem mau uso desse poder. 
As benevolentes não podem usar tal instrumento, as mais sober-
bas o desdenham. E, por outro lado, os maridos contra os quais 
é usado com mais eficácia são os mais gentis e mais inofensivos; 
aqueles que não podem ser induzidos, mesmo por provocação, a 
recorrer a qualquer exercício muito duro de autoridade. O poder 
da esposa em ser hostil geralmente apenas estabelece uma contra 
tirania e suas vítimas são principalmente os maridos menos incli-
nados a ser tiranos.

O que então realmente atenua os efeitos corruptores do poder e o 
torna compatível com a quantidade de bem que realmente vemos? 
Mera sedução feminina, embora de grande efeito em instâncias 
individuais, tem muito pouco efeito na modificação das tendên-
cias gerais da situação, pois seu poder perdura apenas enquanto 
a mulher é jovem e atraente, geralmente apenas enquanto seu en-
canto ainda é uma novidade e não está ofuscado pela intimidade; 
e em muitos homens ela não tem muita influência todo o tempo. 

As verdadeiras causas para uma real mitigação são: o afeto pes-
soal que cresce com o tempo, na medida em que a natureza do 
homem está suscetível a tal, e o caráter da mulher compatível 
ao dele o bastante para estimulá-lo; seus interesses comuns em 
relação aos filhos e sua comunidade de interesses gerais em re-
lação a terceiros (para os quais, porém, existem grandes limita-
ções); a real importância da esposa para seus confortos e praze-
res diários, e o valor que, consequentemente, ele atribui a ela por 
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consideração própria, o que, em um homem capaz de nutrir sen-
timentos por outras pessoas, estabelece as bases para que ele a 
ame por ela mesma; e, finalmente, a influência naturalmente ad-
quirida sobre quase todos os seres humanos por aquelas pessoas 
que lhes são próximas (se não forem realmente hostis para com 
eles), que, tanto por seus pedidos diretos quanto pela propagação 
inconsciente de seus sentimentos e disposições, geralmente são 
capazes (a menos que haja alguma influência pessoal contrária 
igualmente forte) de obter um grau de comando sobre a conduta 
do superior totalmente excessivo e irracional. 

Por esses vários meios, a esposa frequentemente chega a exercer 
muito poder sobre o homem; ela é capaz de afetar a conduta dele 
em coisas nas quais ela pode não estar qualificada para o influen-
ciar positivamente – nas quais sua influência pode ser não apenas 
obscura, como também empregada no lado moralmente errado; e 
nas quais ele agiria melhor por sua própria vontade. Mas nem nos 
assuntos familiares nem nos do Estado o poder é uma compensa-
ção pela perda de liberdade. Seu poder geralmente lhe dá o que 
ela não tem direito, mas não lhe permite reivindicar seus próprios 
direitos. A escravizada favorita de um sultão tem outros escravi-
zados abaixo dela, sobre quem ela tiraniza; mas o desejável seria 
que ela não escravizasse nem que fosse escravizada. 

Fundindo completamente sua própria existência à do marido, sem 
possuir qualquer aspiração que não a dele (ou convencendo-o de 
que não possui) em toda circunstância concernente à sua rela-
ção, e tornando os sentimentos dele a ocupação de sua vida, uma 
esposa pode satisfazer-se influenciando, e muito provavelmente 
pervertendo, a conduta do marido em relações externas que ela 
jamais esteve qualificada para julgar ou que ela própria é total-
mente influenciada por qualquer parcialidade pessoal ou precon-
ceito. Assim, tal qual ocorre agora, aqueles que agem mais gentil-
mente com suas esposas, frequentemente tornam-se piores, bem 
como tornam-se melhores, pela influência da esposa em relação a 
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todos os interesses externos à família. A ela é ensinado que as coi-
sas fora dessa esfera não lhe competem; como consequência, ela 
raramente tem qualquer opinião honesta e consciente a respeito; 
e, portanto, quase nunca se intromete com um propósito legítimo, 
a não ser que seja do seu interesse. Ela não sabe nem se importa 
em conhecer o lado certo na política, mas ela sabe o que trará di-
nheiro ou convites, o que dará título ao marido, uma posição ao 
filho ou um bom casamento à filha.

Mas como, poder-se-ia perguntar, uma sociedade pode existir sem 
governança? Em uma família, assim como em um Estado, alguém 
deve ser o governante supremo. Quem decidirá quando pessoas ca-
sadas diferirem em opinião? Ambos não podem agir a seu modo, 
mas uma decisão de uma forma ou de outra deve ser tomada.

Não é verdade que em toda associação voluntária entre duas pes-
soas, uma delas deve ser mestre absoluto; menos ainda que a lei 
deva determinar qual delas deve ser. O caso mais frequente de 
associação voluntária, que se aproxima do casamento, é a socie-
dade nos negócios; e, no entanto, não é considerado necessário 
decretar que, em cada sociedade, um sócio terá controle absoluto 
sobre os negócios e os outros serão obrigados a obedecer às suas 
ordens. Ninguém entraria em uma sociedade cujos termos pode-
riam sujeitá-lo aos encargos de um chefe, para deter apenas as 
atribuições e benefícios de um funcionário ou auxiliar. 

Se a lei lidasse com outros contratos como lida com o casamen-
to, seria ordenado que um sócio administrasse o negócio comum 
como se fosse sua preocupação privada, enquanto os outros deve-
riam apenas ter atribuições delegadas; e que este seria designado 
por alguma presunção geral da lei, como por exemplo, ser o mais 
velho. A lei nunca faz isso, nem a experiência mostra ser necessá-
rio que, teoricamente, qualquer desigualdade de poder deva exis-
tir entre os sócios, ou que a sociedade deva ter quaisquer outras 
condições que não sejam estabelecidas pelos próprios sócios em 
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seus acordos. Contudo, parece haver menos perigo na distribuição 
de poder no caso da sociedade do que no caso do casamento, uma 
vez que o sócio inferior é livre para cancelar o poder retirando-se 
da sociedade. Já a esposa não tem tal poder, e mesmo que tivesse, 
é quase sempre desejável que ela tente todas as outras medidas 
antes de recorrer a ele.

É bem verdade que as decisões que devam ser tomadas todos os 
dias e que não se possam ajustar gradualmente, ou esperar por 
um acordo, devam depender de uma única vontade; uma pes-
soa deve ter seu controle. Mas não resulta que esta deva ser sem-
pre a mesma pessoa. O arranjo natural é uma divisão de pode-
res entre os dois; cada um sendo absoluto no poder executivo de 
seu próprio departamento, e qualquer mudança de sistema e prin-
cípio requer o consentimento de ambos. Essa divisão não pode 
nem deve ser preestabelecida pela lei, uma vez que deve depen-
der de capacidades individuais e acordos. Se as duas pessoas esco-
lherem, elas podem predefinir no contrato de casamento, já que os 
acordos pecuniários são agora frequentemente predefinidos. Ra-
ramente haveria qualquer dificuldade em decidir tais coisas por 
consentimento mútuo, a menos que o casamento fosse um daque-
les infelizes em que todas as outras coisas, assim como esta, se 
tornam objeto de brigas e disputas. A divisão dos direitos resulta 
naturalmente na divisão de deveres e funções; e isso já é feito por 
consentimento, ou em todo caso por costume geral e não por lei, 
modificando-se conforme a satisfação das pessoas envolvidas.

A real decisão prática dos assuntos, a quem quer que seja dada a 
autoridade legal, dependerá muito, como ocorre agora, de qualifi-
cações comparativas. O simples fato de que o homem é geralmente 
o mais velho, dá a ele a preponderância na maioria dos casos; pelo 
menos até que ambos atinjam um momento da vida em que a dife-
rença de idade não tenha importância. Naturalmente também ha-
verá predominância da voz, seja ela qual for, de quem fornece os 
meios de subsistência. A desigualdade dessa fonte não depende da 
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lei do casamento, mas das condições gerais da sociedade humana 
tal qual constituída hoje. A influência da superioridade mental, 
seja geral ou específica, e de decisão superior de caráter necessa-
riamente dirá muito. Sempre disse muito até o momento. Esse fato 
demonstra como há pouca base para compreender que os pode-
res e responsabilidades dos parceiros de vida (como dos sócios nos 
negócios) não podem ser satisfatoriamente divididos por acordo 
entre si. E sempre foram divididos dessa forma, exceto nos casos 
em que a instituição do casamento é um fracasso. As coisas nunca 
chegam a ser uma questão total de poder por um lado, e de obe-
diência por outro, exceto nos casos em que a relação seja um com-
pleto erro, e seria uma bênção para ambas as partes livrarem-se 
dela. Poder-se-ia dizer que o que torna possível uma solução ami-
gável das diferenças é o poder da compulsão legal que se sabe que 
está disponível; assim como as pessoas se submetem a uma ar-
bitragem porque existe um tribunal em segundo plano, ao qual 
sabem que podem ser forçadas a obedecer. 

Todavia, para tornar os casos paralelos, deveríamos supor que o 
papel do tribunal de justiça não é julgar a causa, mas conceder 
julgamento sempre ao mesmo lado, supostamente à parte ré. Se 
assim fosse, a conveniência seria um motivo para o requerente 
concordar com quase qualquer arbitragem, mas seria justamen-
te o contrário para o réu. O poder despótico que a lei concede ao 
marido pode ser uma razão para fazer a esposa concordar com 
qualquer compromisso pelo qual o poder é compartilhado entre os 
dois na prática, mas não pode ser a razão pela qual o marido o faz. 
O fato de sempre haver entre as pessoas conduzidas decentemente 
um compromisso prático, embora um deles pelo menos não tenha 
necessidade física ou moral de fazê-lo, demonstra que os motivos 
naturais que levam a um ajuste voluntário da vida compartilha-
da entre duas pessoas de maneira aceitável para ambos, no geral, 
prevalecem, exceto em casos desfavoráveis. 

Certamente, a questão não é intensificada por determinação da 
lei que a superestrutura do governo livre seja levantada com base 
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legal de despotismo de um lado e sujeição do outro, e que toda 
concessão que o déspota faça possa, para seu bel-prazer, ser re-
tirada sem qualquer aviso. Além de que nenhuma liberdade vale 
muito quando mantida em um cargo tão precário, é provável que 
suas condições não sejam as mais justas quando a lei coloca um 
peso tão prodigioso em um lado da balança; quando o ajuste entre 
duas pessoas se baseia na declaração de que uma tem direito a 
tudo e a outra a nada que não seja para o bel-prazer da primeira, 
ainda estando sob a mais forte obrigação moral e religiosa de não 
se rebelar ante qualquer excesso de opressão.

Um adversário pertinaz, impulsionado ao extremo, pode argu-
mentar que os maridos estão realmente dispostos a ser razoáveis 
e a fazer concessões justas às suas companheiras sem serem obri-
gados a isso, mas que as esposas não; que se a elas forem concedi-
dos direitos próprios, elas não reconhecerão nenhum direito em 
mais ninguém e nunca cederão em nada, a menos que sejam com-
pelidas, pela mera autoridade masculina, a ceder em tudo. Isso 
teria sido dito por muitas pessoas algumas gerações atrás, quando 
as sátiras às mulheres estavam em voga e os homens achavam in-
teligente insultar as mulheres por serem o que eles próprios fize-
ram delas. 

Mas isso não será dito agora por quem vale a pena discutir. Não 
é doutrina dos dias atuais que as mulheres sejam menos suscetí-
veis do que os homens aos bons sentimentos e à consideração por 
aqueles com quem estão unidas pelos laços mais fortes. Pelo con-
trário, somos perpetuamente informados de que as mulheres são 
melhores que os homens, por aqueles que se opõem totalmente a 
tratá-las como se fossem realmente boas; de modo que o ditado 
se transformou em uma ladainha cansativa, destinada a dar um 
ar lisonjeiro a uma injúria, e lembrando aquelas celebrações de 
clemência real que, segundo Gulliver, o rei de Lilliput10 sempre 

10 N. T. As viagens de Gulliver (1726), de Jonathan Swift. 
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prefixava a seus decretos mais sanguinários. Se tem algo em que 
as mulheres são melhores que os homens certamente é no autos-
sacrifício imposto por sua própria família. 

Contudo, pouco enfatizamos isso, uma vez que elas são universal-
mente ensinadas que nasceram e cresceram para o autossacrifício. 
Acreditamos que a igualdade de direitos diminuiria a autoabnega-
ção exagerada sobre a qual se baseia atualmente a ideia artificial 
do caráter feminino, e que uma boa mulher não se autossacrifica-
ria mais que o melhor dos homens; por outro lado, os homens se-
riam muito mais altruístas e abnegados do que o são atualmente, 
porque eles não seriam mais ensinados a venerar sua vontade pró-
pria como uma coisa tão grandiosa, como é de fato a lei para outro 
ser racional. Não há nada que os homens aprendam tão facilmen-
te quanto essa autoveneração; todas as pessoas privilegiadas e to-
das as classes privilegiadas já o tiveram. 

Quanto mais descemos na escala da humanidade, mais intensa 
ela é; sobretudo naqueles que não estão, nem nunca poderiam 
estar, acima de qualquer outro, exceto uma pobre esposa e filhos. 
As exceções louváveis são proporcionalmente menores que em 
quase qualquer outro caso de degradação humana. A filosofia e 
a religião, em vez de restringi-la, geralmente são subornadas a 
defendê-la; e nada a controla, a não ser aquele sentimento prático 
da igualdade entre seres humanos, que é a teoria do cristianismo, 
mas que o cristianismo nunca ensinará a praticá-lo enquanto san-
cionar instituições baseadas na preferência arbitrária de um ser 
humano em detrimento de outro.

Sem dúvida, há mulheres, assim como há homens, a quem a 
igualdade de consideração não satisfará; para quem não há paz 
enquanto qualquer vontade ou desejo, exceto o deles, for consi-
derado. Essas pessoas são um sujeito propício à lei do divórcio. 
Elas são adequadas apenas para viver sozinhas e nenhum ser 
humano deve ser compelido a associar suas vidas a elas. Mas a 
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subordinação legal tende a tornar as mulheres suas personagens 
mais frequentes. Se o homem exerce todo o seu poder, é claro que 
a mulher é esmagada: mas se ela é tratada com indulgência e per-
mitida a assumir o poder, não há regra para estabelecer limites 
para suas usurpações. A lei, não determinando seus direitos, mas 
teoricamente também não lhe permitindo nenhum, praticamente 
declara que o tanto de direito que ela tem é o tanto que ela própria 
pode conseguir.

A igualdade das pessoas casadas perante a lei não é apenas o único 
modo pelo qual essa relação em particular pode ser coerente com 
a justiça de ambos os lados e propícia à felicidade de ambos, mas é 
o único meio de tornar a vida cotidiana da humanidade, em qual-
quer sentido elevado, uma escola de cultivo moral. Embora a ver-
dade possa não ser sentida ou geralmente reconhecida nas pró-
ximas gerações, a única escola de genuíno sentimento moral é a 
sociedade entre iguais. Até agora, a educação moral da humani-
dade emanou principalmente da lei da força e é adaptada quase 
exclusivamente às relações que a força cria. 

Nos estados menos avançados da sociedade, as pessoas dificilmen-
te reconhecem qualquer relação com seus iguais. Ser um igual sig-
nifica ser um inimigo. A sociedade, da sua mais alta à sua mais 
baixa posição, é uma longa cadeia, ou melhor, uma escada na qual 
todo indivíduo está acima ou abaixo do vizinho mais próximo e, 
se ele não tiver o poder de ordenar, deverá obedecer. As morali-
dades existentes, portanto, ajustam-se principalmente a uma re-
lação de comando e obediência. No entanto, comando e obediên-
cia são apenas necessidades infelizes da vida humana: a sociedade 
igualitária é seu estado normal. Já na vida moderna, e à medida 
que esta se aprimora progressivamente, o comando e a obediência 
tornam-se fatos excepcionais na vida, sendo a associação comum 
sua regra geral. A moralidade dos tempos remotos baseava-se na 
obrigação de submeter-se ao poder; a dos tempos subsequentes, 
desde os direitos dos fracos à tolerância e proteção dos fortes. 
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Quanto tempo mais uma forma de sociedade e vida poderá se con-
tentar com a moralidade feita para outra? Já vivenciamos a mora-
lidade da submissão e a moralidade do cavalheirismo e da gene-
rosidade; chegou a hora da moralidade da justiça. Sempre que, em 
épocas anteriores, foi feita qualquer aproximação da sociedade 
à igualdade, a Justiça afirmou suas reivindicações como funda-
mento da virtude. Foi assim nas repúblicas livres da Antiguidade. 
Mas até na melhor delas, os iguais estavam limitados aos cidadãos 
livres do sexo masculino; escravizados, mulheres e residentes não 
emancipados estavam sob a lei da força. A influência conjunta da 
civilização romana e do cristianismo obliterou essas distinções e, 
em teoria (pois na prática só parcialmente), declarou que as rei-
vindicações do ser humano, como tais, eram primordiais para as 
de sexo,11 classe ou posição social. 

As barreiras que começaram a ser derrubadas foram sendo nova-
mente erguidas pelas conquistas do Norte; e toda a história mo-
derna consiste no processo lento pelo qual elas vêm se desgastando 
desde então. Estamos entrando em uma ordem das coisas na qual 
a justiça será novamente a virtude principal; fundamentada como 
antes na igualdade, mas agora também na associação compassiva; 
tendo sua raiz não mais no instinto de iguais para autoproteção, 
mas em uma simpatia cultivada entre eles; e ninguém sendo mais 
excluído, mas uma medida de igualdade sendo estendida a todos. 

Não é novidade que a humanidade não preveja distintamente suas 
próprias mudanças, e que seus sentimentos sejam adaptados ao 
passado, e não aos tempos vindouros. Prever o futuro das espé-
cies sempre foi um privilégio da elite intelectual ou daqueles que 
aprenderam com ela; ter sentimentos sobre esse futuro tem sido 
a distinção, e geralmente o martírio, de uma elite ainda mais rara. 

11 N. T. Consideramos que se trata de uma questão de gênero, tal qual concebemos na 
atualidade. Mas, devido o texto ser escrito anteriormente às discussões de gênero, 
optamos por manter “de sexo”, do inglês “of sex”. 
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Instituições, livros, educação, sociedade, todos seguem treinando 
seres humanos para o velho, muito depois de o novo ter chegado; 
ainda mais quando o novo acabou de chegar. Mas a verdadeira vir-
tude dos seres humanos consiste na capacidade de viverem juntos 
como iguais; não reivindicando nada para si além do que eles con-
cedem livremente a todos os outros; considerando o comando de 
qualquer tipo uma necessidade excepcional e, em todos os casos, 
temporária; e preferindo, sempre que possível, a sociedade junto 
àqueles com quem podem alternar reciprocamente a liderança. 

Para essas virtudes, nada na vida, como está atualmente consti-
tuída, oferece o exercício de seu cultivo. A família é uma escola 
de despotismo, na qual as virtudes do despotismo, bem como seus 
vícios, são amplamente nutridas. A cidadania, em países livres, é 
parcialmente uma escola da sociedade igualitária; mas a cidadania 
ocupa apenas um pequeno lugar na vida moderna e não se aproxi-
ma dos hábitos diários ou dos sentimentos mais íntimos. A família 
recém-constituída poderia ser a verdadeira escola das virtudes da 
liberdade. Certamente é uma escola suficiente para tudo o mais. 
Será sempre uma escola de obediência para os filhos e de comando 
para os pais. O necessário é que pudesse ser uma escola compassi-
va em igualdade, de convivência baseada no amor, sem poder de 
um lado ou obediência do outro. Assim deveria ser entre os pais. 
E este seria um exercício daquelas virtudes necessárias a quais-
quer outras relações, e um modelo para os filhos dos sentimentos 
e da conduta que seu treinamento temporário, por meio da obe-
diência, tornaria habitual e, portanto, natural para eles. 

O treinamento moral da humanidade nunca estará adaptado 
às condições da vida para as quais todo o progresso humano é 
uma preparação, até que se pratique em família a mesma regra 
moral que é adequada à constituição normal da sociedade hu-
mana. Qualquer sentimento de liberdade que possa existir em 
um homem, cujas intimidades mais próximas e estimadas se-
jam com aqueles de quem ele é mestre absoluto, não é o amor 
genuíno ou cristão da liberdade, mas o que geralmente era o 
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amor à liberdade na Antiguidade e na Idade Média: um inten-
so sentimento de dignidade e importância à sua própria pes-
soa, que o faz desdenhar de um jugo de si mesmo, do qual ele 
não tem propriamente aversão, mas que está abundantemen-
te pronto para impor aos outros por seu próprio interesse ou 
glorificação. 

Nós prontamente reconhecemos (e este é o próprio fundamento 
de nossas esperanças) que um número de pessoas casadas (prova-
velmente a grande maioria nas classes mais altas da Inglaterra), 
ainda que sob a lei atual, vive no espírito de uma lei justa de igual-
dade. As leis nunca seriam aprimoradas se não houvesse nume-
rosas pessoas cujos sentimentos morais fossem melhores que as 
leis existentes. Tais pessoas devem apoiar os princípios aqui de-
fendidos; cujo único objetivo é tornar todos os outros casais seme-
lhantes ao que estes são agora. Mas as pessoas em geral, mesmo 
de considerável valor moral – a menos que também sejam pensa-
doras – estão prontas para acreditar que as leis ou práticas não 
produzem nenhum mal – os males dos quais elas não experimen-
taram pessoalmente – mas, já que são geralmente aprovadas, é 
porque provavelmente fazem o bem, sendo errado opor-se a elas. 

Seria, no entanto, um grande erro de tais pessoas casadas supor 
– porque as condições legais do laço que os une não lhes vêm ao 
pensamento uma vez em cada doze meses, e porque eles vivem e 
sentem em todos os aspectos como se fossem legalmente iguais – 
que o mesmo acontece com todos os outros casais dos quais o ma-
rido não é um malfeitor notório. Supor isso seria mostrar igual ig-
norância da natureza humana e do fato. Quanto menos adequado 
é um homem para a posse do poder – quanto menos provável que 
lhe seja permitido exercê-lo sobre qualquer pessoa com seu con-
sentimento voluntário – mais ele se agarra à consciência do poder 
que a lei lhe concede, reivindicando seus direitos legais ao má-
ximo que costumeiramente homens como ele poderão tolerar, e 
deleitando-se em fazer uso do poder apenas para vivificar a agra-
dável sensação de possuí-lo. 
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Ademais, na parte mais naturalmente brutal e sem instrução mo-
ral das classes mais baixas, a escravidão legal da mulher, e de al-
guma forma a sua mera sujeição física como um instrumento a 
serviço dos homens, faz com que eles sintam uma espécie de des-
respeito e desprezo pela própria esposa que eles não sentem por 
nenhuma outra mulher, ou por qualquer outro ser humano com 
quem tenham contato; e que faz com que ela lhes pareça uma su-
jeita apropriada a qualquer tipo de indignidade. Que um observa-
dor acurado aos sinais de sentimento, tendo as devidas oportuni-
dades, julgue por si mesmo se este não é o caso; e, se achar que é, 
não se surpreenda com qualquer dose de desgosto e indignação 
que possa ser sentida contra instituições que naturalmente con-
duzem a esse estado depravado da mente humana.

Poder-se-ia dizer, talvez, que a religião impõe o dever de obediên-
cia, como qualquer fato estabelecido, ruim o suficiente para ad-
mitir outro tipo de defesa, nos é sempre apresentado como uma 
injunção da religião. A Igreja, bem verdade, impõe-na em suas 
formulações, mas seria difícil obter tal injunção do cristianismo. 
Disseram-nos que São Paulo ordenou: “Mulheres, sejam submissas 
a seus maridos”; mas ele também ordenou: “Escravos, obedeçam 
aos seus senhores”.12 Não competia a São Paulo, nem era consisten-
te com seu objetivo – a propagação do cristianismo – incitar alguém 
a se rebelar contra as leis existentes. A aceitação do apóstolo de to-
das as instituições sociais conforme ele as encontrou não deve ser 
entendida como uma desaprovação das tentativas de melhorá-las 
no momento apropriado, assim como sua declaração “Não há auto-
ridade que não venha de Deus”13 que dá sua sanção ao despotismo 
militar – e apenas a isso, como a forma cristã de governança polí-
tica – e assim ordena obediência passiva. 

12 N. T. Carta de São Paulo a Efésios, 5:22 e 6:5, respectivamente. Bíblia Sagrada. Edição 
Pastoral. Sociedade Bíblica Católica Internacional e Paulus, 1990. Tradução de Ivo 
Storniolo e Euclides Martins Balancin. 

13 N. T. Carta de São Paulo aos Romanos, 13:1. Bíblia Sagrada. Edição Pastoral. 
Sociedade Bíblica Católica Internacional e Paulus, 1990. Tradução de Ivo Storniolo 
e Euclides Martins Balancin. 
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Fingir que o cristianismo tinha a intenção de estereotipar as for-
mas existentes de governo e sociedade e protegê-las contra mudan-
ça é reduzi-lo ao nível do islamismo ou do bramanismo. É precisa-
mente porque o cristianismo não fez isso que tem sido a religião 
da parcela progressista da humanidade, e o islamismo, o brama-
nismo, etc. têm sido as das parcelas estacionárias; ou melhor (pois 
não há uma sociedade realmente estacionária), das parcelas em 
declínio. Houve abundância de pessoas, em todas as eras do cris-
tianismo, que tentaram torná-lo em algo do mesmo tipo, a fim de 
nos converter em uma espécie de muçulmanos cristãos, com a 
Bíblia no lugar do Alcorão, proibindo todo progresso; e grande foi 
o seu poder, de modo que muitos tiveram que sacrificar suas vidas 
resistindo a isso. Mas houve quem resistisse, e a resistência nos fez 
o que somos, e ainda nos fará o que devemos ser.

Depois do que foi dito acerca da obrigação de obediência, é quase 
supérfluo afirmar qualquer coisa sobre o ponto mais específico 
que inclui o geral – o direito da mulher à sua própria propriedade; 
pois não é preciso esperar que este tratado possa causar qualquer 
impressão sobre aqueles que precisam de algo para os convencer 
de que a herança ou os ganhos de uma mulher devam ser dela 
depois, tanto quanto o são antes do casamento. A regra é simples: 
o que quer que seja do marido ou da esposa quando eles não são 
casados deveria estar sob seu controle exclusivo durante o casa-
mento; que não é necessário interferir com autoridade para asse-
gurar a propriedade para os filhos. Algumas pessoas ficam senti-
mentalmente chocadas com a ideia de um interesse separado em 
questões financeiras por ser inconsistente à ideia de fusão de duas 
vidas em uma. De nossa parte, somos uns dos maiores defensores 
da comunhão de bens, pois quando há uma completa unidade de 
sentimento nos proprietários, todas as coisas tornam-se comuns 
entre eles. Mas não uma comunhão de bens apoiada na doutrina 
de que o que é seu é meu, mas o que é meu não é seu; da qual os 
homens são os beneficiários. 
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Essa injustiça particular e a opressão às mulheres, que é, para 
apreensões comuns, mais óbvia do que todas as outras, admite 
o remédio sem interferir em nenhum outro mal; e pode haver 
pouca dúvida de que será um dos primeiros remediados. Em 
muitos dos novos e vários dos antigos Estados da Confederação 
Americana já foram inseridas disposições, até mesmo nas consti-
tuições escritas, garantindo às mulheres a igualdade de direitos 
a esse respeito; e, assim, melhorando materialmente a posição 
das mulheres – pelo menos das que possuem propriedade – na 
relação matrimonial, deixando-lhes um instrumento de poder 
do qual não abriram mão; e prevenindo também o abuso escan-
daloso da instituição matrimonial, que é perpetrado quando um 
homem engabela uma garota para se casar com ele sem acordo, 
com o único propósito de obter o seu dinheiro. 

Quando o sustento da família depende, não da propriedade, mas 
dos ganhos, o arranjo comum, no qual o homem ganha a renda e 
a esposa supervisiona as despesas domésticas, parece, em geral, a 
divisão mais adequada de trabalho entre as duas pessoas. Se, além 
do sofrimento físico de ter filhos, e toda a responsabilidade de 
seus cuidados e educação nos primeiros anos, a esposa se compro-
mete com a aplicação econômica cuidadosa dos ganhos do marido 
ao conforto geral da família, ela não apenas toma sua justa parte, 
mas geralmente a maior parte do esforço corporal e mental exi-
gido pela existência conjunta deles. Se ela empreender qualquer 
outra tarefa adicional, raramente isso a aliviará das demais, ape-
nas a impedirá de executá-la adequadamente. O cuidado que ela 
mesma fica impossibilitada de dedicar aos filhos e à casa não será 
assumido por mais ninguém; os filhos que não morrerem, cresce-
rão como puderem, e a gestão da casa será provavelmente muito 
ruim, pois mesmo no quesito da economia haverá uma grande 
desvantagem do valor nos ganhos da esposa. 

Diferentemente, em um estado justo das coisas, não é, portanto, 
um costume desejável que a esposa deva contribuir por meio do 
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seu trabalho para a renda da família. Em um estado injusto das 
coisas, fazê-lo pode ser útil para ela, tornando-a mais valiosa aos 
olhos do homem que é legalmente seu senhor; mas, por outro 
lado, isso o possibilita de ir além no abuso de seu poder, forçando-a 
a trabalhar, e delegando o sustento da família aos encargos dela, 
enquanto ele passa a maior parte do seu tempo na bebedeira e 
no ócio. O poder de provento é essencial para a dignidade de uma 
mulher, se ela não tem propriedade independente. 

Mas se o casamento fosse um contrato igualitário, não implicando 
a obrigação de obediência; se a união não mais impusesse a opres-
são daquelas para quem é puramente um mal; se uma separação, 
em termos justos (não nos referimos agora ao divórcio), pudesse 
ser obtida por qualquer mulher que tenha direito moral a ela; e se 
todos os empregos honrosos estivessem tão livremente abertos a 
ela como estão aos homens; não seria necessário para sua prote-
ção que durante o casamento ela devesse fazer este uso particular 
de suas faculdades. Assim como um homem quando escolhe uma 
profissão, então, quando uma mulher se casa, pode-se entender 
em geral que ela faz da gestão de uma casa e da criação de uma fa-
mília a sua principal lida, durante tantos anos de sua vida quanto 
pode ser exigido para o propósito; e que ela renuncia, não a todos 
os outros objetos e ocupações, mas a todos os que não são reque-
ridos para tal propósito. O exercício real, de forma habitual ou 
sistemática, de ocupações externas, ou daquelas que não podem 
ser realizadas em casa, seria, por esse princípio, praticamente in-
terditado para o maior número de mulheres casadas. 

Mas deveria haver maior liberdade para a adaptação de regras ge-
rais às adequações individuais; e não deveria haver nada que im-
pedisse as faculdades excepcionalmente adaptadas a qualquer ou-
tro propósito de seguirem sua vocação, não obstante o casamento; 
sendo feita a devida provisão para suprir de outra forma qualquer 
insuficiência que possa se tornar inevitável, em seu pleno desem-
penho das funções comuns de uma mãe de família. Quanto a essas 
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questões, se alguma vez fossem corretamente direcionadas, po-
deriam ser seguramente deixadas à regulação pela opinião, sem 
qualquer interferência da lei. 
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CAPÍTULO III

nO OutrO pOntO que envOlve a justa igualdade das mulheres, sua  
admissibilidade a todas as funções e ocupações até então manti-
das como monopólio do sexo mais forte, não deveríamos espe-
rar nenhuma dificuldade em convencer quem quer que nos tenha 
acompanhado nessa questão da igualdade das mulheres na fa-
mília. Acreditamos que as inaptidões que lhes são atribuídas em 
outros frontes têm o intuito de manter sua subordinação à vida 
doméstica; porque as pessoas do sexo masculino ainda não con-
seguem tolerar a ideia de conviver com uma igual. Não fosse por 
isso, acreditamos que quase todas as pessoas, dada a opinião exis-
tente na política e na economia política, admitiriam a injustiça de 
excluir metade da raça humana do maior número de ocupações 
lucrativas e de quase todas as altas funções sociais; ordenando 
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que desde o nascimento elas não são, e não têm a menor possibi-
lidade de se tornar, aptas para empregos legalmente abertos aos 
mais estúpidos e mal-intencionados membros do outro sexo, ou 
que, por mais qualificadas que possam ser, esses empregos lhes 
são proibidos a fim de serem preservados para o benefício exclu-
sivo dos homens. 

Nos últimos dois séculos, quando (o que raramente foi o caso), 
qualquer motivo, fora a simples existência do fato, era conside-
rado válido para justificar as restrições impostas às mulheres, 
as pessoas raramente davam como justificativa uma capacidade 
mental inferior; coisa na qual, no tempo em que havia uma prova 
real das faculdades pessoais (das quais as mulheres não eram ex-
cluídas) nas lutas da vida pública, ninguém realmente acreditava. 
A razão apresentada naquela época não era a inaptidão das mu-
lheres, mas o interesse da sociedade, leia-se o interesse dos ho-
mens: assim como a raison d’état (razão de Estado), que significa 
a conveniência do governo, e o apoio da autoridade vigente, que 
eram consideradas justificativa e desculpas suficientes para os cri-
mes mais hediondos. Atualmente, o poder recorre a uma lingua-
gem mais suave, e quem quer que oprima sempre finge fazê-lo 
para o bem dos oprimidos: do mesmo modo, quando algo é proi-
bido às mulheres, é então necessário que se diga, e desejável que 
se acredite, que elas são incapazes de fazer tal coisa, e que, ao 
almejá-la, se afastam de seu caminho real de sucesso e felicidade.

Mas, para tornar essa razão plausível (não estamos dizendo vá-
lida), aquelas pessoas por quem isso é instado devem estar pre-
paradas a levá-lo a ser cumprido até as últimas consequências, 
diante da experiência atual. Não basta sustentar que em certas 
faculdades mentais mais elevadas, as mulheres, em média, têm 
menos talento do que a média dos homens, ou que há um número 
menor de mulheres do que de homens capacitados para ocupa-
ções e funções de níveis intelectuais mais soberbos. É necessário 
sustentar que mulher nenhuma se adequa a elas, e que as mulhe-
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res mais eminentes são inferiores em faculdades mentais aos mais 
medíocres dos homens para quem essas funções atualmente são 
delegadas. Pois, se o desempenho da função for decidido por con-
corrência ou por qualquer modo de seleção que garanta respeito 
ao interesse público, não haverá apreensão de que quaisquer em-
pregos importantes caiam nas mãos de mulheres inferiores à 
média dos homens ou à média de seus concorrentes homens. 

O único resultado seria que haveria menos mulheres que homens 
nesses empregos; um resultado facilmente previsível pela prová-
vel preferência da maioria das mulheres pela vocação em que não 
há ninguém para competir com elas. Ora, o mais determinado de-
preciador das mulheres não se atreverá a negar que quando so-
mamos a experiência dos últimos tempos à de épocas passadas, 
as mulheres, e não apenas algumas, mas muitas mulheres, prova-
ram ser capazes de fazer tudo que os homens fazem, talvez sem 
uma única exceção, e de fazê-lo com êxito e credibilidade. O má-
ximo que se pode dizer é que há muitas coisas que nenhuma delas 
conseguiu fazer tão bem quanto foram feitas por alguns homens 
– muitas das quais elas não alcançaram o mais alto nível. Mas são 
em quantidade ínfima, dependem apenas das faculdades mentais 
que não foram treinadas para chegar ao nível mais elevado.

Não é suficiente e mais que suficiente que seja considerado uma ti-
rania para elas, e um dano à sociedade, não permitir que elas pos-
sam competir com os homens pelo exercício dessas funções? Não 
é um mero truísmo dizer que essas funções costumam ser desem-
penhadas por homens muito menos aptos do que inúmeras mu-
lheres, e que estes seriam derrotados por mulheres em qualquer 
campo de competição justa? Que diferença faz que possa haver 
homens em algum lugar, totalmente empenhados em outras coi-
sas, que possam ser ainda mais qualificados para tais coisas do 
que essas mulheres? Não é isso que ocorre em todas as competi-
ções? Existe uma superabundância de homens aptos para funções 
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mais altas que a sociedade possa se dar ao luxo de rejeitar o ser-
viço de qualquer pessoa competente? 

Estamos tão certos de sempre encontrar um homem adequado 
para qualquer dever ou função de importância social que fique 
em vacância, que não perdemos nada ao proibir metade da huma-
nidade a recusar antecipadamente a disponibilização de suas fa-
culdades, não obstante o quão distintas elas possam ser? E mesmo 
que pudéssemos prescindir delas, seria coerente com a justiça 
recusar-lhes seu quinhão de honra e distinção, ou negar-lhes o di-
reito moral de igualdade de todos os seres humanos de escolher 
sua ocupação (sem prejudicar outras pessoas) de acordo com suas 
próprias preferências, por seu próprio risco? A injustiça também 
não se limita a elas: é compartilhada por aquelas pessoas que estão 
em posição de se beneficiar de seus serviços. Ordenar que algumas 
pessoas não devem ser médicas, ou não devem ser advogadas ou 
membro do parlamento é prejudicial não só para elas, mas também 
para as que usufruem dos serviços da medicina ou da advocacia, 
ou elegem membros do parlamento, e que são privadas do efeito 
estimulante de uma maior competição entre concorrentes, bem 
como restritas a uma gama mais limitada de escolha individual.

Talvez seja suficiente que, ao detalhar nossa argumentação, nos li-
mitemos às funções de natureza pública: uma vez que, se tivermos 
êxito, provavelmente será facilmente entendido que as mulheres 
deveriam ser admissíveis em todas as outras ocupações, sejam 
elas admitidas ou não. E aqui, permita-nos começar destacando 
uma função amplamente diferenciada de todas as outras, cujo di-
reito é inteiramente independente de qualquer questão que possa 
ser levantada em relação às suas aptidões. Referimo-nos ao sufrá-
gio, tanto parlamentar quanto municipal. O direito de participar 
da escolha daquelas pessoas que devem exercer um cargo público 
é algo totalmente distinto do de competir pelo próprio cargo. Se 
ninguém pudesse votar em um membro do parlamento que não 
estivesse apto a ser candidato, o governo seria uma estreita oligar-
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quia. Ter voz na escolha das pessoas por quem se deve ser gover-
nada é um meio de autoproteção que deve ser acessado por todos, 
embora determinadas pessoas possam ser excluídas da função de 
governar: pode-se presumir que as mulheres já são consideradas 
aptas a fazer tal escolha, já que a lei lhes concede, no mais impor-
tante de todos os casos para elas (o casamento), uma vez que a es-
colha do homem que deve governar uma mulher até o fim de sua 
vida é sempre feita voluntariamente por ela mesma. No caso de 
eleição para cargos públicos, é dever da lei constitucional cercar o 
direito de sufrágio de todas as garantias e limitações necessárias; 
mas, sendo as garantias suficientes no caso do sexo masculino, ne-
nhuma outra necessita ser requerida no caso das mulheres. Sejam 
quais forem as condições e limitações em que os homens são ad-
mitidos no sufrágio, não há mínima justificativa para não se admi-
tir as mulheres sob as mesmas. 

A maioria das mulheres, de qualquer classe, provavelmente não 
difere em opinião política da maioria dos homens da mesma clas-
se, a menos que a questão seja aquela em que os interesses das 
mulheres, como tais, estejam de alguma forma envolvidos; e se 
estão, as mulheres precisam do sufrágio como garantia de justa 
e igual consideração. Isso deveria ser óbvio até para aquelas pes-
soas que não se alinham com nenhuma das doutrinas que defen-
demos. Mesmo se toda mulher fosse uma esposa e se toda esposa 
tivesse que ser uma escravizada, ainda assim essas escravizadas 
precisariam de proteção legal: e sabemos que tipo de proteção 
legal têm as pessoas escravizadas quando as leis são feitas por 
seus senhores.

No que diz respeito à aptidão das mulheres, não apenas para par-
ticipar das eleições, mas também para ocupar cargos ou exercer 
profissões que envolvam responsabilidades públicas importantes, 
já observamos que essa consideração não é essencial na questão 
prática em debate, uma vez que qualquer mulher que tenha êxito 
numa profissão aberta prova por esse mesmo fato que é qualificada 



86

para tal. E, no que se refere aos cargos públicos, se o sistema polí-
tico do país excluir homens inaptos, excluirá igualmente mulheres 
na mesma situação; caso não seja assim, não haverá nenhum mal 
adicional no fato de pessoas inaptas admitidas serem mulheres 
ou homens. Portanto, como se tem ciência que as mulheres, ainda 
que poucas, podem ser aptas para essas funções, as leis que fe-
cham as portas para essas exceções não podem ser justificadas por 
nenhuma opinião que possa ser respeitada quanto às capacidades 
das mulheres em geral. Mas, embora essa última consideração não 
seja essencial, está longe de ser irrelevante. Uma visão sem pre-
conceitos dá força extra aos argumentos contra a inabilidade das 
mulheres, e os fortalece através de importantes considerações de 
utilidade prática.

Primeiro, vamos fazer uma completa abstração de todas as consi-
derações psicológicas que tendem a mostrar que qualquer das di-
ferenças mentais que se supõe existir entre mulheres e homens 
são apenas o efeito natural das diferenças em sua educação e cir-
cunstâncias, e não indicam nenhuma diferença radical da natu-
reza, muito menos de inferioridade. Vamos considerar as mulhe-
res somente pelo que já são ou como já foram consideradas; e as 
capacidades que elas já demonstram na prática. O que elas fize-
ram, que pelo menos, caso não haja nada mais, está provado que 
podem fazer. Quando consideramos com que diligência elas to-
das são treinadas para se afastar, em vez de serem treinadas para 
se aproximar de qualquer uma das ocupações ou objetos reserva-
dos aos homens, é evidente que estamos restringindo um terreno 
muito humilde para elas, quando consideramos o que elas, de fato, 
conseguiram. Pois, nesse caso, evidências negativas valem pouco, 
enquanto qualquer evidência positiva é conclusiva. 

Não se pode inferir ser impossível que uma mulher seja um 
Homero, um Aristóteles, um Michelangelo ou um Beethoven, ape-
nas porque nenhuma mulher produziu ainda obras comparáveis 
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às deles nessas linhas de excelência. Esse fato negativo, no má-
ximo, deixa a questão incerta e aberta à discussão psicológica. 
Mas é certo que uma mulher pode ser uma rainha Elizabeth, ou 
uma Deborah, ou uma Joana d’Arc, já que isso não é inferência, 
mas um fato. Agora, é um fato curioso que as únicas coisas que a 
lei vigente impede as mulheres de fazerem são as coisas que elas 
provaram que são capazes de fazer. Não há lei que impeça uma 
mulher de ter escrito todas as peças de Shakespeare ou de ter com-
posto todas as óperas de Mozart. Mas se a rainha Elizabeth ou a 
rainha Victoria não tivessem herdado o trono, não poderiam ter 
sido confiadas aos menores deveres políticos, nos quais a primeira 
se mostrou uma igual para com os maiores.

Se algo conclusivo pudesse ser deduzido da experiência, sem aná-
lise psicológica, seria que as coisas que as mulheres não têm per-
missão para fazer são exatamente aquelas para as quais são pe-
culiarmente qualificadas; já que sua vocação para governar teve 
sucesso e se tornou conspícua nas poucas oportunidades que fo-
ram dadas; enquanto no ramo de distinção que aparentemente 
lhes era livremente aberto, elas nunca se distinguiram tão bri-
lhantemente. Sabemos quão pequeno é o número de rainhas na 
história, em comparação com o dos reis. Desse número reduzi-
do, uma proporção muito maior demonstrou talento para gover-
nar; embora muitas delas tenham ocupado o trono em períodos 
difíceis. 

É notável também que, em muitas situações, elas tenham se desta-
cado por méritos contrários à personalidade imaginativa e conven-
cional que se atribui às mulheres, sobressaindo-se tanto pela fir-
meza e vigor de seu governo quanto pela sua inteligência. Quando 
acrescentamos regentes e vice-rainhas de províncias às rainhas e 
imperatrizes, a lista de mulheres que foram eminentes governan-
tes da humanidade aumenta bastante. Esse fato é tão inegável que 
alguém, há muito tempo, tentou retrucar o argumento e transfor-
mou a verdade admitida num insulto adicional, dizendo que as 
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rainhas são melhores que os reis porque sob reis as mulheres go-
vernam, mas sob rainhas, são os homens que governam.14

Pode parecer um desperdício de raciocínio argumentar contra uma 
piada de mau gosto; mas essas questões afetam a mente das pes-
soas; e ouvimos homens citarem esse ditado como se tivesse algum 
sentido nele. De qualquer forma, servirá tão bem quanto qualquer 
outro episódio como ponto de partida para uma discussão. Susten-
tamos, então, que não é verdade que por trás dos reis as mulheres 
governam. Tais casos são inteiramente excepcionais, e reis fracos 
muitas vezes governam mal através da influência de seus homens 
de confiança, assim como de mulheres. Quando um rei é governa-
do por uma mulher apenas por suas propensões amatórias, um 
bom governo não é provável, embora mesmo assim haja exceções. 

Entretanto, a história francesa conta com dois reis que voluntaria-
mente entregaram a administração dos negócios durante muitos 
anos, um entregou para sua mãe e outro para sua irmã: um deles, 
Carlos VIII, era apenas um menino, mas, ao fazê-lo, concretizou as 
intenções de seu pai, Louis XI, o monarca mais competente de sua 
época. O outro, Saint Louis, foi o melhor e um dos mais vigorosos 
governantes desde a época de Carlos Magno. Ambas as princesas 
governaram de uma maneira dificilmente igualada por qualquer 

14 Isto é especialmente verdade se levarmos em consideração a Ásia e a Europa. Se um 
principado hindu é governado economicamente de maneira forte e vigilante; se a 
ordem é preservada sem opressão; se o cultivo está crescendo e o povo é próspero, 
em três a cada quatro, o principado está sob o domínio de uma mulher. Esse fato 
foi inteiramente surpreendente para nós, coletamos de um longo documento oficial 
dos governos hindus. Existem muitos exemplos semelhantes, porque, embora pelas 
instituições hindus, uma mulher não possa reinar, ela é a regente legal de um reino 
durante a menoridade do herdeiro; as menoridades são frequentes, e a vida dos 
governantes do sexo masculino termina frequentemente de forma prematura por 
conta dos efeitos da inatividade e de excessos sensuais. Quando consideramos que 
essas princesas nunca foram vistas em público, nunca conversaram com nenhum 
homem que não fosse de sua própria família, exceto por trás de uma cortina, que 
não leem e, se o fizeram, não há nenhum livro em seus idiomas que possa dar a 
eles a menor instrução sobre assuntos políticos; o exemplo que elas podem ter da 
capacidade natural das mulheres para o governo é muito impressionante.
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príncipe entre seus contemporâneos. O imperador Carlos Quinto, 
o príncipe mais político de seu tempo, que possuía um número ja-
mais visto de homens capazes em seu serviço como governante, e 
foi um dos soberanos que provavelmente menos sacrificaria seus 
interesses por sentimentos pessoais, fez duas princesas de sua fa-
mília sucessivamente governadoras dos Países Baixos, e manteve 
ora uma, ora outra naquele posto durante toda a sua vida (mais 
tarde foram sucedidas por uma terceira). Ambas governaram com 
muito sucesso e uma delas, Margaret da Áustria, foi uma das polí-
ticas mais competentes de sua época. Isso considerando um lado 
da questão. 

Agora vamos ao outro. Quando se diz que quando reinam rainhas 
os homens é que governam, deve-se entender o mesmo de quando 
se diz que reis são governados por mulheres? Isso significa que 
as rainhas escolhem como seus instrumentos de governo aqueles 
que estão associados aos seus prazeres pessoais? O caso é raro, 
mesmo entre as que são tão inescrupulosas quanto Catarina II; e 
não é nesses casos que se encontra o bom governo, que suposta-
mente provém da influência masculina. Se é verdade, então, que 
a administração será, nas mãos de homens, melhor sob uma rai-
nha do que sob um rei mediano, isso implica que as rainhas têm 
capacidade superior para escolhê-los; e as mulheres devem ser 
mais qualificadas que os homens, tanto para o cargo de soberano 
quanto para o de ministro-chefe; pois a principal função de um 
primeiro-ministro não é governar ele mesmo, mas encontrar as 
pessoas mais aptas para conduzir todos os departamentos de as-
suntos públicos. 

A percepção mais rápida do caráter, um dos pontos em que se ad-
mite que as mulheres sejam superiores aos homens, certamente 
deve torná-las, com qualquer paridade de qualificações em outros 
aspectos, mais aptas que os homens na escolha de instrumentos, 
que é quase a questão mais importante de quem tem a tarefa de 
governar a humanidade. Até a inescrupulosa Catarina de Medici 
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soube perceber o valor de um Chanceler de l’Hôpital. Mas também 
é verdade que as maiores rainhas foram grandes por seus pró-
prios talentos para governar, e foram bem servidas precisamente 
por esse motivo. Elas mantiveram a direção suprema dos negócios 
em suas próprias mãos; e se deram ouvidos a bons conselheiros, 
com isso deram a maior prova de que seu discernimento as tor-
nava aptas para lidar com as grandes questões do governo.

É razoável pensar que aquelas pessoas que são aptas para grandes 
funções da política são incapazes de se qualificar para as funções 
menores? Existe alguma razão, pela natureza das coisas, para que 
as esposas e irmãs de príncipes possam, sempre que convocadas, 
se mostrar tão competentes quanto os próprios príncipes para cui-
dar de seus negócios, mas que as esposas e irmãs de estadistas 
e administradores, de diretores de empresas e gerentes de insti-
tuições públicas devem ser incapazes de fazer o que fazem seus 
irmãos e maridos? 

O verdadeiro motivo é suficientemente evidente; é que as prince-
sas, por terem sido elevadas acima da maioria dos homens por sua 
posição, em vez de colocadas abaixo deles por causa de seu sexo, 
nunca foram ensinadas que era impróprio que se preocupassem 
com a política; mas lhes foi permitido sentir o interesse liberal, 
que é natural a qualquer ser humano instruído, por todas as gran-
des transações que ocorreram ao seu redor e nas quais poderiam 
ser convocadas a participar. As damas das famílias reinantes são 
as únicas mulheres às quais se admite o mesmo âmbito de interes-
ses e a mesma liberdade de desenvolvimento que têm os homens; 
e é precisamente no caso delas que não se verifica inferioridade. 
Exatamente onde e na proporção em que as capacidades das mu-
lheres para o governo foram testadas, na mesma proporção elas 
foram consideradas aptas.

Esse fato está de acordo com as melhores conclusões gerais que a 
experiência imperfeita do mundo parece ainda sugerir, no que 
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diz respeito às tendências e aptidões características das mulheres, 
como elas têm sido até agora. Não estamos falando sobre como 
elas continuarão a ser; pois, como já dissemos mais de uma vez, 
consideramos presunção de quem quer que seja supor que pode 
decidir o que as mulheres, por sua constituição natural, são ou 
não são; ou que podem ou não fazer. Até agora, elas sempre fo-
ram mantidas, no que concerne ao desenvolvimento espontâneo, 
em um estado tão antinatural que sua natureza não pôde deixar 
de ter sido grandemente distorcida e atenuada; e ninguém pode 
afirmar com segurança que, se à natureza das mulheres fosse per-
mitida escolher sua direção tão livremente quanto à dos homens, 
e se nenhum desvio artificial lhes fosse dado, exceto aquele exigi-
do pelas condições da sociedade humana e comum a ambos os se-
xos, haveria alguma diferença material, ou talvez alguma diferen-
ça em geral, no caráter e nas capacidades que se desdobrariam. 

Demonstraremos agora que mesmo as diferenças menos contestá-
veis que existem são as que podem muito bem ter sido produzidas 
apenas pelas circunstâncias, sem nenhuma diferença de capaci-
dade natural. Mas, observando as mulheres como a experiência 
nos permite conhecê-las, pode-se dizer delas, com mais acerto do 
que na maioria das outras generalizações sobre o assunto, que 
a inclinação geral de seus talentos é voltada para a prática. Esta 
afirmação está em conformidade com toda a história pública das 
mulheres, no presente e no passado. E não menos confirmado pela 
experiência comum e diária. Consideremos a natureza especial 
das capacidades mentais mais características de uma mulher de 
talento. São todas do tipo que se adapta à prática e as fazem tender 
para ela. 

O que se entende por capacidade de percepção intuitiva de uma 
mulher? Significa uma percepção rápida e correta do fato pre-
sente. Não tem nada a ver com princípios gerais. Ninguém jamais 
percebeu uma lei científica da natureza por intuição, nem che-
gou por intuição a uma regra geral do dever ou da prudência. 
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Estas são resultados de uma lenta e cuidadosa coleta e compara-
ção de experiências; e, em geral, nem os homens, nem as mulhe-
res de intuição costumam brilhar neste departamento, a menos 
que, de fato, a experiência necessária seja aquela que se possa ad-
quirir sozinho. Porque o que se chama de sagacidade intuitiva as 
torna particularmente aptas a reunir tantas verdades gerais quan-
tas possam ser coletadas de seus meios individuais de observação. 
Consequentemente, quando elas têm a oportunidade (usamos a 
palavra oportunidade, pois, no que diz respeito aos conhecimen-
tos que tendem a capacitá-las para as maiores preocupações da 
vida, as únicas mulheres instruídas são as autodidatas) de obter o 
mesmo benefício que os homens com os resultados da experiência 
de outras pessoas, através da leitura e da educação, elas, em geral, 
são bem mais providas do que os homens dos requisitos essenciais 
para uma prática competente e bem-sucedida. 

Homens que receberam muita instrução tendem a demonstrar de-
ficiência na percepção do fato presente; eles não enxergam nos 
fatos com os quais são chamados a lidar, o que realmente são, 
mas aquilo que foram instruídos a esperar que fossem. Isso ra-
ramente acontece com as mulheres, seja qual for sua habilidade. 
Sua capacidade de “intuição” as preserva disso. Numa situação 
de igualdade de experiência e de faculdades gerais, uma mulher 
normalmente vê muito mais do que um homem o que está ime-
diatamente diante dela. Agora, essa sensibilidade ao que se apre-
senta é a principal qualidade da qual depende a capacidade para 
a prática, ao contrário da teoria. Descobrir princípios gerais per-
tence à faculdade especulativa: discernir e discriminar os casos 
particulares em que são ou não aplicáveis constitui um talento 
prático; e para este, as mulheres, como são atualmente, têm uma 
aptidão peculiar. 

Admitimos que não possa haver boas práticas sem princípios e que 
o lugar predominante que a rapidez da observação ocupa entre as 
faculdades da mulher a torna particularmente apta a construir 
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generalizações apressadas com base em sua própria observação; 
embora, ao mesmo tempo, não estejam menos preparadas para 
retificar essas generalizações quando sua observação aumentar 
seu alcance. Mas a correção desse defeito é o acesso à experiên-
cia da raça humana; conhecimento geral – exatamente aquilo que 
a educação pode oferecer de melhor. Os erros de uma mulher são 
especificamente os mesmos de um homem inteligente e autodida-
ta, que frequentemente enxerga o que os homens habituados à ro-
tina não veem, mas cai em erro por falta de conhecimento de coi-
sas que há muito são conhecidas. Claro que ele adquiriu muito do 
conhecimento preexistente, ou não poderia ter progredido; mas 
aquilo que sabe captou de forma fragmentada e aleatória, como 
as mulheres.

Mas essa gravitação da mente das mulheres em torno do presen-
te, do real, do fato real, enquanto em sua exclusividade é uma 
fonte de erros, também é o contra-ataque mais útil do erro con-
trário. A principal e mais característica aberração das mentes es-
peculativas, como tais, consiste precisamente na deficiência dessa 
percepção vívida e de um sempre presente senso do fato objeti-
vo. Por falta disso, muitas vezes não apenas negligenciam a con-
tradição que os fatos externos opõem às suas teorias, mas tam-
bém perdem de vista o legítimo objetivo da especulação e deixam 
suas faculdades especulativas se desviarem para regiões povoa-
das não por seres reais, animados ou inanimados, até idealizados, 
mas por sombras personificadas criadas pelas ilusões da metafísi-
ca ou pelo mero enredamento de palavras, e pensam serem essas 
sombras os objetos da mais alta e transcendente filosofia. 

Quase nada pode ser de maior valor para um homem de teoria 
e especulação, que se dedica não a coletar materiais de conhe-
cimento por observação, mas a desenvolvê-los através dos pro-
cessos de reflexão em abrangentes verdades da ciência e das leis 
de conduta, do que continuar suas especulações na companhia, e 
sob as críticas, de uma mulher realmente superior. Não há nada 
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comparável para manter seus pensamentos dentro dos limites das 
coisas reais e dos fatos reais da natureza. 

Uma mulher raramente se deixa levar por uma abstração. O di-
recionamento habitual de sua mente para lidar com as coisas in-
dividualmente, e não em grupos, e (no que é intimamente ligado 
a elas), seu interesse mais vívido pelos sentimentos reais das pes-
soas, o que a faz considerar, antes de mais nada, qualquer coisa 
que pretenda ser aplicada à prática, e de que maneira as pessoas 
seriam afetadas – essas duas coisas tornam extremamente impro-
vável que ela acredite em qualquer especulação que perca de vista 
os indivíduos e lide com as coisas como se elas existissem para o 
benefício de alguma entidade imaginária, uma mera criação da 
mente, que não pode ser deslindada pelos sentimentos dos seres 
vivos. Os pensamentos das mulheres são, portanto, tão úteis em 
dar realidade aos pensamentos dos homens, quanto são os dos 
homens em dar largueza e amplitude aos das mulheres. Em pro-
fundidade, enquanto distinta da amplitude, duvidamos muito que 
mesmo agora as mulheres, em comparação aos homens, estejam 
em desvantagem.

Se as características mentais existentes nas mulheres são, por-
tanto, valiosas mesmo como auxílio à especulação, são ainda mais 
importantes quando a especulação já faz seu trabalho, para levar 
os resultados da especulação à prática. Pelas razões já expostas, 
é relativamente improvável que as mulheres caiam em um erro 
comum dos homens, o de manter suas regras num caso cujas es-
pecificidades o excluam da categoria em que as regras são aplicá-
veis ou exigem uma adaptação especial. 

Consideremos agora mais uma das admitidas superioridades das 
mulheres inteligentes, qual seja, uma maior rapidez de percep-
ção. Não é esta, por excelência, uma qualidade que habilita uma 
pessoa para a prática? Na ação, tudo depende continuamente da 
decisão imediata. Na especulação, nada depende dela. Um mero 
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pensador pode esperar, pode levar algum tempo para considerar, 
pode coletar evidências adicionais; não é obrigado a completar 
sua filosofia de uma só vez, por medo que a oportunidade lhe es-
cape. O poder de tirar a melhor conclusão possível de dados in-
suficientes não é de fato inútil na filosofia; a construção de uma 
hipótese provisória consistente com todos os fatos conhecidos é 
frequentemente a base necessária para uma investigação mais 
aprofundada. Mas essa faculdade é mais um benefício em filoso-
fia do que sua principal qualificação; e, tanto para a operação au-
xiliar quanto para a principal, o filósofo pode permitir-se quanto 
tempo quiser. Ele não precisa da capacidade de fazer nada rapida-
mente; do que ele mais precisa é de paciência para trabalhar de-
vagar até que luzes imperfeitas se tornem perfeitas, e uma conjec-
tura tenha amadurecido em um teorema. 

Para aquelas pessoas, no entanto, que trabalham com o que é 
fugidio e perecível – com fatos individuais, não com variedades 
de fatos – a rapidez do pensamento é uma qualificação próxima 
apenas em importância ao poder do próprio pensamento. Aquelas 
que não tiverem suas faculdades sob comando imediato, nas con-
tingências da ação, podem muito bem não as ter de jeito nenhum. 
Podem ser capazes de criticar, mas não estão aptas a agir. Agora 
é nisso que as mulheres e os homens que mais se parecem com as 
mulheres se destacam confessadamente. O outro tipo de homem, 
por mais preeminente que possa ser suas faculdades, chega lenta-
mente ao comando completo delas; rapidez de julgamento e rapi-
dez de ação judiciosa, mesmo nas coisas que conhece melhor, são 
o resultado gradual e tardio do esforço extenuante que se desen-
volve pelo hábito.

Talvez se diga que a maior suscetibilidade nervosa das mulheres 
as desqualifica para a prática de qualquer coisa a não ser a vida 
doméstica, ao torná-las instáveis, volúveis, veementemente in-
fluenciáveis pelo momento, incapazes de perseverança obstina-
da, desigual e incerta no poder de usar suas faculdades. Pensamos 
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que essas frases resumem a maior parte das objeções comumen-
te feitas à aptidão das mulheres para questões sérias e do mais 
alto nível. Muito de tudo isso é o mero transbordamento de ener-
gia nervosa desperdiçada, e cessaria quando a energia fosse di-
recionada para um fim definido. Muito também é o resultado de 
um cultivo de hábitos, consciente ou inconsciente; como vemos 
pelo quase desaparecimento total de episódios de “histeria” e des-
maios, uma vez que saíram de moda.

Além disso, quando as pessoas são criadas, como muitas mulheres 
das classes mais altas (embora menos no nosso país do que em 
qualquer outro), como uma espécie de planta de estufa, protegidas 
das vicissitudes saudáveis do ar e da temperatura e destreinadas 
em qualquer das atividades e exercícios que estimulam e desen-
volvem o sistema circulatório e muscular, enquanto o sistema 
nervoso, especialmente em seu campo emocional, é mantido em 
modo artificialmente ativo, não é de se admirar que aquelas que 
não morrem de tuberculose cresçam com seus organismos susce-
tíveis a serem perturbados por causas leves, internas e externas, 
e sem resistência para suportar qualquer tarefa, física ou mental, 
que exija esforço contínuo.

Mas as mulheres que foram criadas para trabalhar pelo seu sus-
tento não apresentam nenhuma dessas características mórbidas, 
a menos que sejam obrigadas a um excesso de trabalho seden-
tário em ambientes confinados e insalubres. Mulheres que, em 
seus primeiros anos, compartilharam da educação física saudável 
e da liberdade corporal de seus irmãos, e que depois, desfrutam 
de ar puro e exercícios, muito raramente apresentam suscetibili-
dade nervosa excessiva, que poderiam desqualificá-las para tare-
fas ativas. Há, de fato, uma certa proporção de pessoas, em ambos 
os sexos, nas quais um grau incomum de sensibilidade nervosa é 
constitucional, e de caráter tão marcado a ponto de ser a caracte-
rística de sua estrutura que exerce a maior influência sobre o ca-
ráter total dos fenômenos vitais.
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Essa constituição, como outras conformações físicas, é hereditá-
ria e transmitida a filhos e filhas; mas é possível e provável que o 
temperamento nervoso (como é chamado) seja herdado por um 
número maior de mulheres do que de homens. Assumiremos isso 
como um fato; e permita-nos perguntar: os homens de tempera-
mento nervoso são considerados inaptos para os deveres e ativi-
dades geralmente empreendidas pelos homens? Se não, por que 
as mulheres com o mesmo temperamento o seriam? As peculia-
ridades do temperamento são, sem dúvida, dentro de certos limi-
tes, um obstáculo para o sucesso em determinadas ocupações, em-
bora funcione como auxiliar em outras. Mas quando a ocupação é 
adequada ao temperamento, e às vezes até quando é inadequada, 
os exemplos mais brilhantes de sucesso são sempre provenientes 
de homens de alta sensibilidade nervosa. Eles se distinguem em 
suas manifestações práticas principalmente porque, por serem 
suscetíveis a um nível de excitação mais alto do que aqueles que 
tem outra constituição física; suas capacidades, quando estimu-
ladas, diferem, em relação a outras pessoas, daquelas em seu es-
tado comum; são elevados, por assim dizer, acima de si mesmos, 
e fazem, com facilidade, coisas que em outras ocasiões seriam in-
capazes de fazer.

Mas esse majestoso entusiasmo não é, exceto no caso de constitui-
ções corporais vulneráveis, um mero clarão que se dissipa ime-
diatamente, não deixando vestígios permanentes, incompatível 
com a busca persistente e constante de um objetivo. É caracte-
rístico do temperamento nervoso ser capaz de um entusiasmo 
sustentado por meio de longos e contínuos esforços. É o que se 
entende por espírito. É o que faz o cavalo de corrida correr sem 
diminuir a velocidade até cair morto. Foi o que permitiu que tan-
tas mulheres delicadas mantivessem a constância mais sublime 
não apenas na fogueira, mas durante uma longa sucessão preli-
minar de torturas mentais e físicas. É evidente que pessoas desse 
temperamento são particularmente aptas para o que se poderia 
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chamar de departamento executivo de liderança da humanidade. 
É o material de grandes oradores, grandes pregadores, difusores 
impressionantes de influências morais. 

Sua constituição pode ser considerada menos favorável em rela-
ção às qualidades exigidas de um estadista no gabinete, ou de um 
juiz. Assim seria, se a consequência não fosse o fato de que, por-
que as pessoas são temperamentais deveriam sempre estar em 
um estado de tempestividade. Mas isso é apenas uma questão de 
treinamento. O sentimento forte é o instrumento e o elemento 
de um forte autocontrole; mas requer treinamento nessa direção. 
Quando o é, forma não apenas os heróis do impulso, mas também 
os do autocontrole. A história e a experiência provam que aqueles 
de temperamento mais apaixonado eram os mais fanaticamente 
rígidos em seu senso de dever, quando sua paixão era treinada 
para agir nessa direção. O juiz que toma uma decisão justa em um 
caso em que seus sentimentos estão intensamente voltados para 
o outro lado, extrai daquela mesma força de sentimento o senso 
da obrigação para com a justiça que lhe permite alcançar essa 
vitória sobre si mesmo. A capacidade desse sublime entusiasmo 
que retira o ser de seu caráter cotidiano reflete no próprio cará-
ter diário. Suas aspirações e poderes, quando ele está nesse estado 
excepcional, tornam-se o modelo com o qual estima seus senti-
mentos e procedimentos em outros momentos; e seus propósitos 
habituais assumem um caráter moldado e assimilado aos momen-
tos de grandiosa excitação, embora estes, pela natureza física do 
ser humano, só possam ser transitórios. 

A experiência das raças, assim como a dos indivíduos, não evi-
dencia que aqueles de temperamento excitável sejam, em média, 
menos aptos, tanto em relação à especulação ou prática, do que 
são os menos propensos. Os franceses e os italianos são indubita-
velmente, por natureza, mais excitáveis do que as raças teutônicas 
e, comparados com os ingleses, têm uma vida emocional mais de-
dicada aos hábitos e ao cotidiano; mas eles têm sido menos impor-
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tantes na ciência, em negócios públicos, em proeminências legais 
e judiciais ou na guerra? Há evidências abundantes de que os gre-
gos foram uma das raças mais excitáveis da humanidade, como 
ainda o são seus descendentes e sucessores. Seria supérfluo per-
guntar em quais, entre as conquistas da humanidade, eles não se 
destacaram. Os romanos, como um povo também do sul, provavel-
mente tinham o mesmo temperamento em sua origem, mas o ca-
ráter severo de sua disciplina nacional, como o dos espartanos, fez 
deles um exemplo do tipo oposto de caráter nacional; sendo apa-
rente a força maior de seus sentimentos naturais, principalmente 
na intensidade que aquele mesmo temperamento original possi-
bilitou ao artificial.

Se estes casos exemplificam como pode ser um povo naturalmen-
te temperamental, os celtas irlandeses são um dos melhores exem-
plos do que se tornam quando deixados por si; (se é que se pode 
dizer que foram deixados por si aqueles que estiveram, por sé-
culos, sob a influência indireta de um mau governo e a orienta-
ção direta da hierarquia católica e da crença sincera nessa reli-
gião). Consequentemente, o caráter irlandês deve ser considerado 
como um caso desfavorável; ainda assim, sempre que as circuns-
tâncias do indivíduo estiveram completamente favoráveis, qual 
foi o povo que demonstrou uma maior capacidade para as mais 
variadas e multifacetadas excelências individuais? Assim como 
no caso dos franceses comparados aos ingleses, os irlandeses aos 
suíços, os gregos ou italianos comparados com as raças germâni-
cas, também as mulheres, em comparação aos homens, podem fa-
zer as mesmas coisas, apenas com alguma variação quanto ao tipo 
particular de excelência. Mas não vemos a menor razão para du-
vidar que elas as fariam plenamente se sua educação e instrução 
fossem adaptadas para corrigir, em vez de agravar, as fraquezas 
que incidem em seus temperamentos.

No entanto, supondo-se que as mentes das mulheres sejam, por 
natureza, mais maleáveis que as dos homens, menos capazes de 
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persistir por muito tempo no mesmo esforço contínuo, mais aptas 
a dividir suas faculdades entre muitas coisas do que seguir em 
determinado caminho até alcançar um ponto mais elevado, isso 
pode ser dito sobre as mulheres no estado em que se encontram 
agora (embora não sem grandes e numerosas exceções) e pode 
explicar o fato de terem sido deixadas para trás por homens do 
mais alto escalão exatamente nas coisas em que é necessária uma 
absorção total da mente em um conjunto de ideias e ocupações.

Ainda assim, essa diferença pode afetar apenas um tipo de ex-
celência, não a excelência em si, ou seu valor prático; e resta ser 
demostrado se esse trabalho exclusivo de uma parte da mente, 
essa absorção de toda a faculdade de pensamento num único 
assunto, e sua concentração num único trabalho, é a condição 
normal e sadia das faculdades humanas, mesmo para usos espe-
culativos. Acreditamos que o que se ganha em desenvolvimento 
por essa concentração, se perde no que se refere à capacidade 
da mente para os outros propósitos da vida; e mesmo no pensa-
mento abstrato, é nossa opinião convicta que é mais vantajoso 
para a mente retornar com frequência a um problema difícil do 
que ficar nele ininterruptamente.

De todo modo, para os propósitos da prática, desde seus mais ele-
vados até seus mais humildes domínios, a capacidade de passar 
prontamente de uma questão à outra, sem deixar que a ativa mola 
do intelecto perca seu vigor entre as duas, é um poder dos mais 
valiosos; e é esse poder que as mulheres possuem, justamente pela 
mesma mobilidade da qual são acusadas. Elas talvez a possuam 
naturalmente, mas certamente a obtiveram por meio de treina-
mento e educação; pois quase todas as ocupações das mulheres 
consistem no gerenciamento de pequenos, mas múltiplos detalhes, 
em cada um dos quais a mente não pode deter-se nem por um 
minuto, mas deve passar logo para outras ocupações e, se alguma 
delas exigir uma reflexão mais detida, devem tomar o tempo de 
outras atividades para refletir sobre aquela.
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Tem-se frequentemente notado a capacidade real que as mulheres 
demonstram ter para refletir em circunstâncias e momentos em 
que quase todo homem daria uma desculpa para não o fazer, e a 
mente de uma mulher, embora possa se ocupar apenas com pe-
quenas coisas, dificilmente se permite estar vazia, como frequen-
temente fica a mente do homem quando não está envolvido no 
que escolhe considerar a ocupação de sua vida. A ocupação da 
vida cotidiana de uma mulher se relaciona com as atividades de 
modo geral, e é tão provável que essas atividades parem de acon-
tecer quanto o mundo pare de girar.

Mas (dizem), há uma evidência anatômica da capacidade mental 
superior dos homens em comparação com a das mulheres: eles 
têm um cérebro maior. Retrucamos que, em primeiro lugar, o fato 
em si é duvidoso. Não está de forma alguma estabelecido que o 
cérebro da mulher seja menor que o do homem. Se isso se infere 
apenas porque a estrutura corporal de uma mulher geralmente 
tem dimensões menores que a dos homens, esse critério levaria 
a conclusões equivocadas. Um homem alto e de ossos grandes de-
veria, dentro desse raciocínio, ser prodigiosamente superior em 
inteligência a um homem baixo, e um elefante ou uma baleia de-
veriam exceder muitíssimo em comparação com a humanidade.

Os anatomistas dizem que o tamanho do cérebro nos seres huma-
nos varia muito menos do que o tamanho do corpo, ou mesmo da 
cabeça, e não se pode inferir um se baseando no outro. É indubitá-
vel que algumas mulheres tenham um cérebro tão grande quanto 
qualquer homem. É do nosso conhecimento que um homem que 
pesava muitos cérebros humanos disse que o mais pesado que co-
nhecia, mais pesado do que o de Cuvier (o de maior peso anterior-
mente registrado) foi o de uma mulher.

Em seguida, é necessário mencionar que a relação precisa exis-
tente entre o cérebro e as capacidades intelectuais ainda não está 
bem compreendida, mas é uma questão em debate. Não podemos 
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duvidar de que exista uma relação muito próxima. O cérebro é cer-
tamente o órgão material do pensamento e do sentimento: e (abs-
traindo a grande e instável controvérsia em relação à atribuição 
de diferentes partes do cérebro a diferentes faculdades mentais) 
admitimos que seria uma anomalia e um desvio de tudo que sa-
bemos sobre as leis gerais da vida e da organização, se o tamanho 
do órgão fosse totalmente indiferente à sua função; se não houves-
se nenhum ganho de capacidade que fosse proveniente da mag-
nitude do instrumento. Mas o desvio e a anomalia seriam ainda 
maiores se a influência exercida pelo órgão fosse apenas por sua 
magnitude.

Em todas as operações mais delicadas da natureza – das quais as 
da criação dos seres animados são as mais delicadas, as do siste-
ma nervoso são de longe as mais delicadas – as diferenças no efei-
to dependem tanto das diferenças de qualidade nos agentes físi-
cos, como em sua quantidade: e se a qualidade de um instrumento 
deve ser testada pelo rigor e delicadeza do trabalho que ele pode 
realizar, as indicações apontam para um maior refinamento da 
qualidade no cérebro e no sistema nervoso das mulheres do que 
no dos homens. Ignorando a diferença abstrata de qualidade, algo 
difícil de verificar, sabe-se que a eficiência de um órgão depende 
não apenas de seu tamanho, mas também de sua atividade, e des-
sa temos uma medida aproximada da energia com a qual o sangue 
circula por ele, tanto o estímulo quanto a força reparadora depen-
dem principalmente da circulação.

Não seria surpreendente – essa é de fato uma hipótese que coin-
cide bem com as diferenças realmente observadas entre as opera-
ções mentais dos dois sexos – se a média dos homens tivesse van-
tagem no tamanho do cérebro, as mulheres teriam na atividade 
da circulação cerebral. Os resultados que a conjectura, baseadas 
na analogia, nos levaria a esperar dessa diferença de organiza-
ção, corresponderiam a alguns daqueles com os quais mais comu-
mente nos deparamos.
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Em primeiro lugar, poder-se-ia esperar que as operações mentais 
dos homens fossem mais lentas. Eles não pensariam com tanta 
prontidão quanto as mulheres, nem seriam tão rápidos para sen-
tir. Corpos grandes levam mais tempo para entrar completamente 
em ação. Por outro lado, uma vez que isso tenha acontecido, o 
cérebro dos homens suportaria mais trabalho. Seria mais persis-
tente em sua primeira incursão; teria mais dificuldade em mudar 
de um modo de ação para outro, mas, na única coisa que estivesse 
fazendo, poderia continuar mais tempo sem perda de energia ou 
sensação de fadiga. E não achamos que as coisas nas quais os ho-
mens mais se destacam, se comparados com as mulheres, sejam 
aquelas que exigem mais esforço e persistência em um único pen-
samento, enquanto as mulheres fazem melhor o que precisa ser 
feito rapidamente? O cérebro da mulher fica fadigado e exausto 
primeiro; mas, dado o grau de exaustão, deveríamos esperar que 
se recuperasse também primeiro. Repetimos que essa especulação 
é inteiramente hipotética; ela não pretende nada além de sugerir 
uma linha de investigação.

Anteriormente, já repudiamos a noção que ainda persiste, de que 
existiria alguma diferença natural na força ou no direcionamento 
das capacidades mentais dos dois sexos, ou ainda menos de qual 
seja essa diferença. Tampouco era possível que fosse sabida, já 
que as leis psicológicas da formação do caráter têm sido tão pouco 
estudadas, mesmo de modo geral, e, nesse caso particular, nunca 
foram aplicadas cientificamente; até o momento, as causas ex-
ternas mais óbvias da diferença de caráter são frequentemente 
desconsideradas – passam despercebidas pelo observador e são 
menosprezadas pelas prevalentes escolas da história natural e da 
filosofia mental; as quais, quer tenham buscado a fonte daquilo 
que distingue os seres humanos uns dos outros, no mundo da ma-
téria ou do espírito, concordam em atropelar aqueles que prefe-
rem explicar essas diferenças pelas diversas relações dos seres 
humanos com a sociedade e com a vida.



104

Tão igualmente ridículas são as noções elaboradas sobre a natu-
reza das mulheres, meras generalizações empíricas, forjadas, sem 
filosofia ou análise, nas primeiras instâncias que se apresentam, 
que a ideia popular em relação a elas difere de país para país, con-
forme as opiniões e as circunstâncias sociais que o país ofereceu 
às mulheres que nele vivem. Um oriental pensa que as mulheres 
são por natureza peculiarmente voluptuosas; como se percebe no 
abuso violento sofrido por elas nos escritos hindus. Um inglês ge-
ralmente pensa que elas são, por natureza, frias. 

Os adágios sobre a inconstância das mulheres são principalmente 
de origem francesa; do famoso dístico de Francisco I. Na Inglaterra, 
é uma observação comum o quanto as mulheres são mais constan-
tes que os homens. Na Inglaterra mais do que na França, a incons-
tância é considerada mais desonrosa para uma mulher; e as in-
glesas são, além disso, em sua natureza mais íntima, muito mais 
sujeitas à opinião. Pode-se observar, a propósito, que os ingleses 
estão em circunstâncias particularmente desfavoráveis para jul-
gar o que é ou não natural, não apenas para as mulheres, mas tam-
bém para homens ou para os seres humanos no geral, pelo menos 
se só tiverem a experiência inglesa para tomar como base, porque 
não há lugar onde a natureza humana mostre tão pouco de seus 
lineamentos originais.

Tanto no bom quanto no mau sentido, os ingleses estão mais dis-
tantes de um estado de natureza do que qualquer outro povo mo-
derno. Eles são, mais do que qualquer outro povo, um produto da 
civilização e da disciplina. A Inglaterra é o país em que a disciplina 
social teve mais êxito, não tanto na conquista, mas na supressão de 
tudo que pudesse entrar em conflito com ela. O inglês, mais do que 
qualquer outro povo, não somente age como sente de acordo com 
as regras. Em outros países, a opinião transmitida, ou a exigên-
cia da sociedade, pode ser um poder mais forte, mas os impulsos 
da natureza individual sempre se deixam ver, e frequentemente 
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resistem a ela: a regra pode ser mais forte do que a natureza, mas 
a natureza ainda está lá.

Na Inglaterra, a regra, em grande medida, substituiu a natureza. 
A maior parte da vida é mantida, não seguindo uma tendência que 
está sob o controle da regra, mas não tendo outra tendência a não 
ser seguir a regra. Sem dúvidas há um lado bom nisso, embora tam-
bém haja um lado desgraçadamente ruim; mas isso deve tornar 
uma pessoa de nacionalidade inglesa peculiarmente pouco quali-
ficada para julgar as tendências originais da natureza humana a 
partir de sua própria experiência. Os erros aos quais estão sujeitos 
os observadores em outros lugares são de caráter diferente. Uma 
pessoa de nacionalidade inglesa é ignorante em relação à natureza 
humana, uma pessoa de nacionalidade francesa é preconceituosa 
em relação a ela. Os erros de uma pessoa inglesa são negativos, os 
de uma pessoa francesa são positivos. Uma pessoa de nacionalida-
de inglesa imagina que as coisas não existem porque nunca as vê; 
a de nacionalidade francesa pensa que tais coisas devem sempre e 
necessariamente existir porque ela as vê.

Uma pessoa inglesa não conhece a natureza porque não teve opor-
tunidade de observá-la; uma pessoa francesa geralmente a conhe-
ce bem, mas com frequência a confunde, porque só tem a seu 
respeito uma visão sofisticada e distorcida. Porque o estado ar-
tificial superinduzido pela sociedade disfarça as tendências na-
turais do que está sendo objeto de observação através de duas 
maneiras diferentes: extinguindo a natureza ou a transforman-
do. No primeiro caso, resta apenas um escasso resíduo da natu-
reza a ser estudado; no outro caso, há muito, e pode ter se ex-
pandido em qualquer direção, mas não naquela em que cresceria 
espontaneamente.

Dissemos que atualmente não se pode saber quanto das diferen-
ças mentais existentes entre homens e mulheres é natural e quan-
to é artificial; se há alguma diferença natural; ou, supondo que 
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todas as causas artificiais da diferença sejam retiradas, que cará-
ter natural seria revelado. Não estamos a ponto de tentar aquilo 
que afirmamos ser impossível; mas as dúvidas não proíbem a con-
jectura, e onde a certeza é inatingível, ainda pode haver meios de 
chegar a um certo grau de probabilidade. O primeiro ponto, a ori-
gem das diferenças realmente observáveis é o mais acessível à es-
peculação; e tentaremos abordá-lo pelo único caminho pelo qual 
ele pode ser alcançado: rastreando as consequências mentais das 
influências externas. Não podemos isolar um ser humano das cir-
cunstâncias de sua condição, de modo a determinar experimen-
talmente o que teria sido por natureza; mas podemos considerar o 
que ele é, e quais foram suas circunstâncias, e se a primeira seria 
capaz de produzir a outra.

Tomemos, então, o único caso considerável que a observação ofe-
rece de aparente inferioridade das mulheres em relação aos ho-
mens, se excetuarmos aquela meramente física da força corporal. 
Nenhuma produção em filosofia, ciência ou arte, considerada de 
primeira linha foi obra de uma mulher. Há algum modo de expli-
car isso, sem supor que as mulheres sejam, por natureza, incapa-
zes de produzi-las?

Em primeiro lugar, podemos muito bem questionar se a experiên-
cia forneceu fundamentos suficientes para tal indução. Faz apenas 
três gerações que as mulheres, salvo exceções muito raras, come-
çaram a testar sua capacidade em filosofia, ciência ou arte. É so-
mente na geração atual que suas tentativas foram numerosas; e 
mesmo atualmente ainda são muito poucas em todos os lugares, 
exceto na Inglaterra e na França. É uma questão relevante investi-
gar se é possível esperar que uma mente que possuísse os requisi-
tos de eminência na especulação ou arte criativa, no mero cálculo 
de possibilidades, pudesse aparecer, durante esse lapso de tempo, 
entre as mulheres cujos gostos e posição pessoal admitissem que 
se dedicassem a essas atividades.
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Em todas as coisas para as quais ainda houve tempo – em todas, 
exceto as mais altas na escala de excelência, especialmente no de-
partamento em que estão há mais tempo envolvidas, literatura (na 
prosa e na poesia) – as mulheres produziram tanto, e obtiveram 
prêmios tão altos e tão numerosos como se poderia esperar pelo 
tempo decorrido e pelo número de concorrentes. Se voltarmos ao 
período anterior, no qual poucas mulheres tiveram a oportuni-
dade de tentar, ainda assim, algumas dessas poucas o fizeram com 
êxito notável.

Os gregos sempre colocaram Safo entre seus grandes poetas; e bem 
podemos supor que Mirtes, que dizem que foi a mestra de Píndaro, 
e Corinna, que cinco vezes ganhou dele o prêmio de poesia, ao me-
nos tiveram mérito suficiente para poderem ser comparados com 
aquele grande nome. Aspásia não deixou escritos filosóficos; mas 
é sabido que Sócrates recorreu a ela para instrução, ele mesmo re-
conheceu tê-la obtido.

Se considerarmos as obras das mulheres nos tempos modernos, 
e as contrastarmos com as dos homens, tanto no campo literário 
quanto no artístico, a inferioridade que se pode observar se resume 
essencialmente em uma coisa, que é uma questão material: a falta 
de originalidade. Não uma falta total, pois toda produção da men-
te que tenha algum valor substantivo tem uma originalidade pró-
pria – é uma concepção da própria mente, não uma cópia de outra 
coisa. Pensamentos originais, no sentido de não terem sido toma-
dos emprestadas – de serem derivados das próprias observações 
ou processos intelectuais da pensadora – são abundantes nos escri-
tos das mulheres.

Mas elas ainda não produziram nenhuma dessas grandes e lumino-
sas novas ideias que marcam uma era no pensamento, nem aquelas 
concepções fundamentalmente novas na arte, que abrem uma vi-
são de possíveis efeitos nunca antes pensados e fundam uma nova 
escola. Suas composições são fundamentadas principalmente to-
mando como base o pensamento existente e suas criações não se 
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afastam muito dos tipos existentes. Esse é o tipo de inferioridade 
que suas obras apresentam, pois, no que diz respeito à execução, à 
aplicação detalhada do pensamento e à perfeição do estilo, não há 
inferioridade alguma.

Nossas melhores romancistas, quanto à composição e ao modo de 
lidar com detalhes, foram principalmente mulheres; e não há em 
toda a literatura moderna um veículo de pensamento mais elo-
quente que o estilo de Madame de Staël, nem como espécime de ex-
celência puramente artística, nada é superior à prosa de Madame 
Sand, cujo estilo age no sistema nervoso como uma sinfonia de 
Haydn ou Mozart. Uma grande originalidade de concepção é, como 
dissemos, o que está sobretudo faltando. E agora, examinaremos 
se existe alguma maneira de explicar o que ocasionou essa falta.

Lembremo-nos, então, uma vez que se trata de um mero pensa-
mento, que durante todo o período de existência do mundo e de 
progresso da cultura, durante o qual grandes e fecundas novas 
verdades poderiam ser alcançadas simplesmente pela força do 
gênio, com pouco estudo e acumulação de conhecimento prévio 
– durante todo esse tempo, as mulheres não se preocuparam com 
a especulação. Desde os dias de Hipátia até os da Reforma, a ilus-
tre Heloisa é quase a única mulher a quem tal conquista poderia 
ter sido possível; e não sabemos o quanto da capacidade de espe-
culação dela a humanidade perdeu, por conta dos infortúnios de 
sua vida.

Desde que um número considerável de mulheres começou a cul-
tivar pensamentos sérios, nunca mais a originalidade foi possível 
de ser alcançada facilmente. Há muito tempo quase todos os pen-
samentos que podem ser alcançados pela simples força das facul-
dades originais já foram alcançados; e a originalidade, em qual-
quer sentido elevado da palavra, agora quase nunca é alcançada, 
exceto por mentes que passaram por uma disciplina elaborada e 
estão profundamente versadas nos resultados do pensamento an-
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terior. Foi o Sr. Maurice, acreditamos, que observou que, na atua-
lidade, os pensadores mais originais são aqueles que conheceram 
mais profundamente o que os seus antecessores pensavam: e esse 
sempre será o caso a partir de agora.

Cada nova pedra do edifício agora deve ser colocada no topo de 
muitas outras, e quem aspira a participar do estágio atual da cons-
trução tem que passar por um longo processo de escalada e de 
transporte de materiais. Quantas mulheres existem por aí que 
passaram por tal processo? A Sra. Somerville, talvez a única entre 
as mulheres, sabe tudo quanto é necessário de matemática para 
fazer qualquer descoberta considerável nessa área: é prova de in-
ferioridade das mulheres o fato de elas não serem uma das duas 
ou três pessoas que em suas vidas tiveram seus nomes associados 
a algum avanço impressionante da ciência?

Desde que a economia política se tornou uma ciência, duas mulhe-
res tiveram conhecimento o bastante sobre ela para escreverem 
de forma proveitosa sobre o assunto; de quantos homens, dos inú-
meros que escreveram sobre o mesmo tema, durante o mesmo pe-
ríodo, pode-se dizer, sem faltar com a verdade, mais do que isso? 
Se nenhuma mulher até agora foi uma grande historiadora, qual 
foi a mulher que teve erudição necessária para sê-lo? Se nenhu-
ma mulher é uma grande filóloga, que mulher estudou sânscrito 
e eslavo, o gótico de Úlfilas e o persa do Avesta? Mesmo em ques-
tões práticas, todos sabemos qual é o valor da originalidade dos 
gênios que não receberam ensinamentos. Significa reinventar em 
sua forma rudimentar algo já inventado e aprimorado por suces-
sivos inventores. Quando as mulheres tiverem tido o preparo que 
todos os homens agora precisam para serem eminentemente ori-
ginais, será o momento oportuno para começar a julgar, pela ex-
periência de sua capacidade, sua originalidade.

Sem dúvida, acontece muitas vezes que uma pessoa, que não tenha 
estudado ampla e precisamente os pensamentos de outras pessoas 
sobre um determinado assunto, tenha, por sagacidade natural, 
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uma intuição acertada, que pode sugerir, mas não pode provar, e 
no entanto, quando amadurecida, pode ser um importante acrés-
cimo ao conhecimento; mas, mesmo assim, não se pode fazer ne-
nhum julgamento até que outra pessoa, que possui as aquisições 
anteriores, a tome nas mãos, a teste, a forneça uma forma prática 
ou científica e a encaixe em seu lugar entre as verdades existen-
tes da filosofia ou da ciência.

Supõe-se que tais pensamentos aprazíveis não ocorram nas mu-
lheres? Eles ocorrem abundantemente a toda mulher intelectual. 
Mas estão, em sua maior parte, perdidos por falta de um cônju-
ge ou amigo que possua outro conhecimento que lhes permitiria 
avaliá-los adequadamente e trazê-los ao mundo; e mesmo quan-
do são trazidos, geralmente aparecem como ideias da outra pessoa 
e não de sua verdadeira autoria. Quantos dos pensamentos mais 
originais apresentados por escritores homens pertencem a mulhe-
res, transmitidos por sugestão, e são atribuídos a eles pela verifi-
cação e elaboração? Se podemos julgar por nosso próprio caso, de 
fato, uma proporção muito grande.

Se passamos de pura especulação para a literatura, no sentido es-
trito do termo, e para as artes plásticas, há uma razão muito óbvia 
para que a literatura escrita por mulheres seja, em sua concepção 
geral e em suas principais características, uma imitação daquela 
escrita por homens. Por que a literatura romana, como os críti-
cos proclamam à saciedade, não é original, mas uma imitação da 
grega? Simplesmente porque os gregos vieram primeiro. Se as mu-
lheres vivessem em um país diferente dos homens e nunca tives-
sem lido nenhum de seus escritos, elas teriam uma literatura pró-
pria. Pelas coisas serem como são, elas não criaram uma porque 
encontraram uma literatura altamente avançada já criada. Se não 
tivesse havido suspensão do conhecimento na antiguidade, ou se 
o Renascimento tivesse ocorrido antes da construção das catedrais 
góticas, elas nunca teriam sido construídas.
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Vemos que, na França e na Itália, a imitação da literatura antiga 
interrompeu o desenvolvimento original mesmo após seu início. 
Todas as mulheres que escrevem são discípulas dos grandes es-
critores. Os primeiros quadros de um pintor, mesmo que ele seja 
um Rafael, não se distinguiriam do estilo dos quadros de seu mes-
tre. Mesmo um Mozart ainda não deixa ver sua poderosa origina-
lidade em suas primeiras peças. O que os anos são para um indi-
víduo talentoso, são gerações para a massa. Se a literatura escrita 
por mulheres se destina a ter um caráter coletivo diferente da dos 
homens, dependendo de qualquer diferença de tendências natu-
rais, será necessário um período muito mais longo do que já de-
correu, antes que elas possam se emancipar da influência de mo-
delos já aceitos e guiarem-se por seus próprios impulsos.

Mas se, como acreditamos, não se provar nenhuma tendência 
natural comum às mulheres que distinga sua genialidade da dos 
homens, ainda assim, cada escritora em particular tem suas ten-
dências individuais, que atualmente ainda são subjugadas pela 
influência e exemplo do que as precede. Mais gerações ainda são 
necessárias até que sua individualidade seja suficientemente de-
senvolvida para se opor àquela influência.

À primeira vista, é nas artes plásticas propriamente ditas, que a 
evidência prima facie de potências originais inferiores nas mulhe-
res parecem mais fortes, uma vez que a opinião pública (suposta-
mente) não as exclui, mas as encoraja, e sua educação, em vez de 
passar por cima dessa questão, a acolhe, principalmente nas clas-
ses mais abastadas. No entanto, nesta seara, elas ficaram, em rela-
ção a outras, ainda mais longe da eminência alcançada pelos ho-
mens. Essa deficiência, porém, não precisa de outra explicação 
senão o simples fato, mais universalmente verdadeiro nas artes 
plásticas do que em qualquer outra área, da enorme superioridade 
dos profissionais em relação aos amadores. As mulheres das clas-
ses educadas são quase todas instruídas, em maior ou menor grau, 
em alguma área das artes plásticas, mas não a ponto de garantir o 
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próprio sustento ou reconhecimento social. As mulheres artistas 
são todas amadoras.

As exceções são apenas do tipo que confirmam a verdade univer-
sal. As mulheres aprendem música, mas não com a finalidade de 
compor, apenas executá-la; e portanto, é apenas como composito-
res que os homens, na música, são superiores às mulheres. A única 
das belas artes a qual as mulheres se dedicam, em alguma medi-
da, como profissão e ocupação para toda a vida é a arte dramáti-
ca; e nesta elas são, confessadamente, iguais aos homens, se não 
superiores. Para tornar a comparação justa, ela deve ser feita en-
tre as produções de mulheres, em qualquer ramo da arte, e as dos 
homens que não a seguem profissionalmente. Na composição mu-
sical, por exemplo, as mulheres certamente produziram coisas tão 
boas quanto já foram produzidas por amadores.

Atualmente, existem poucas mulheres, pouquíssimas, que prati-
cam a pintura como profissão, e estas já estão começando a mos-
trar tanto talento quanto se poderia esperar. Mesmo os pintores 
homens (pace o Sr. Ruskin) não fizeram nenhuma grande figura 
nesses últimos séculos, e ainda vai demorar muito até que façam. 
A razão por que os pintores antigos eram tão superiores aos mo-
dernos é que uma classe extremamente superior de homens se 
aplicava à arte. Nos séculos XIV e XV, os pintores italianos eram os 
homens mais talentosos de sua época. Os maiores deles eram ho-
mens de aquisições e capacidades enciclopédicas, como os gran-
des homens da Grécia. Mas, na época deles as belas-artes eram, 
para os sentimentos e concepções dos homens, uma das coisas 
mais grandiosas em que um ser humano podia se destacar; e por 
meio delas os homens se tornavam o que apenas a distinção polí-
tica ou militar agora pode torná-los, companheiros de soberanos 
e iguais à mais alta nobreza.

Na época atual, homens de calibre semelhante encontram algo 
mais importante para fazer, por sua própria fama e pelos costu-
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mes do mundo moderno, do que pintar; e é só de vez em quan-
do que um Reynolds ou um Turner (de cuja posição entre os ho-
mens eminentes não pretendemos emitir opinião) se aplicam a 
essa arte. A música pertence a uma ordem diferente de coisas; 
não requer as mesmas capacidades gerais da mente, mas pare-
ce depender mais de um dom natural; e pode parecer surpreen-
dente que nenhum dos grandes compositores musicais tenha sido 
uma mulher.

Não obstante, mesmo esse dom natural, para estar a serviço das 
grandes criações, requer estudo e devoção profissional para que 
seja alcançado. Os únicos países que produziram compositores 
de primeira classe, mesmo do sexo masculino, são a Alemanha 
e a Itália – países nos quais, tanto do ponto de vista do refina-
mento cultural específico quanto do geral, as mulheres perma-
neceram muito atrás das da França e da Inglaterra, sendo ge-
ralmente (pode-se dizer sem exagero) muito pouco instruídas 
e tendo cultivado pouco de qualquer das faculdades mentais 
superiores. E nesses países, os homens que são familiarizados 
com os princípios da composição musical devem ser contados 
às centenas, ou mais provavelmente aos milhares, as mulheres, 
apenas por dezenas; de modo que aqui, novamente, na doutri-
na das médias, não podemos razoavelmente esperar ver mais 
de uma mulher eminente para cada cinquenta homens eminen-
tes; e os últimos três séculos não produziram cinquenta compo-
sitores homens eminentes na Alemanha ou na Itália.

Existem outras razões, além dessas que apresentamos agora, que 
ajudam a explicar por que as mulheres permanecem em desvan-
tagem em relação aos homens, mesmo nas atividades abertas a 
ambos. Um dos motivos é que pouquíssimas mulheres têm tempo 
para tais atividades. Pode parecer um paradoxo, mas é um fato 
social indubitável. O tempo e os pensamentos de cada mulher pre-
cisam satisfazer grandes demandas anteriores no que se refere 
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às coisas de ordem prática. Há, primeiro, os cuidados com o lar e 
as despesas domésticas, que ocupam pelo menos uma mulher em 
cada família, geralmente uma de idade madura e experiência ad-
quirida; a menos que a família seja tão rica a ponto de admitir de-
legar essa tarefa a uma agência contratada, e se submeter a todos 
os desperdícios e malversação inerentes a esse tipo de investida.

A superintendência de uma casa, mesmo quando não é laboriosa 
em outros aspectos, é extremamente onerosa para as reflexões; 
requer vigilância incessante, um olho que não deixa escapar ne-
nhum detalhe, e está sempre apresentando questões, previstas 
e não previstas, a cada hora do dia, das quais a pessoa respon-
sável por elas dificilmente pode se liberar. Se a mulher estiver 
numa posição e em circunstâncias que a alivie, em certa medida, 
desses cuidados, ainda assim, cabe a ela administrar toda sua 
família e a relação desta com outras pessoas – a dita sociedade, 
e quanto menos ela é solicitada pelo primeiro dever, sempre 
é maior o desenvolvimento do segundo: os jantares, concertos, 
festas à noite, visitas matinais, cartas, e tudo que se relaciona à 
essas atividades.

Tudo isso se agrega às obrigações extenuantes que a sociedade 
impõe exclusivamente às mulheres, isto é, o de se tornarem encan-
tadoras. Uma mulher inteligente da alta sociedade quase encontra 
um emprego adequado de seus talentos no cultivo das graças das 
boas maneiras e das artes da conversação. Olhando apenas para o 
lado externo da questão: o grande e contínuo exercício de reflexão 
que todas as mulheres que atribuem algum valor a vestir-se bem 
(não nos referimos a um modo dispendioso, mas com bom gosto 
e percepção das convenções do que é natural e do que é artificial) 
devem depositar ao seu próprio vestuário, talvez também aos de 
suas filhas, já teria percorrido grande parte do caminho para al-
cançar resultados respeitáveis na arte, na ciência ou na literatura 
e, na verdade, esgotam grande parte do tempo e do poder mental 



115

que poderiam gastar com essas atividades. Se fosse possível que 
todas essas pequenas questões práticas (que se fizeram grandes 
para elas) pudessem dar lugar ao lazer, ou a mais energia e liber-
dade de espírito, para serem devotados à arte ou especulação, elas 
teriam uma maior provisão de originalidade no que se refere às 
faculdades ativas do que a maioria dos homens.

Mas de maneira nenhuma é o que acontece. Independentemente 
dos ofícios regulares da vida que incidem sobre uma mulher, es-
pera-se que ela tenha seu tempo e suas faculdades sempre à dis-
posição de todos. Se determinado homem não tem uma profissão 
para isentá-lo de tais demandas, ainda assim, se tem um objetivo, 
não é ofensa para ninguém que ele dedique seu tempo a alcançá-
-lo. A ocupação é acolhida como uma desculpa válida para que não 
atenda outras demandas ocasionais que lhes possam ser feitas. 
Alguma vez as ocupações de uma mulher, especialmente aque-
las voluntárias e escolhidas por ela, já foram consideradas dignas 
de dispensa por aquelas que são conhecidas como solicitações da 
sociedade?

Raramente será permitida a ela uma dispensa de suas obrigações 
mais necessárias e reconhecidas como dela. É preciso que haja 
uma doença na família, ou qualquer outra coisa fora do comum, 
que lhe permita dar precedência às suas próprias questões sobre 
as dos outros. Ela sempre tem que estar à disposição de alguém, 
geralmente de todos. Se a mulher tem que fazer algum estudo ou 
busca, terá que aproveitar qualquer intervalo curto que aciden-
talmente ocorra para fazê-lo. Uma mulher célebre, num trabalho 
que espero que algum dia seja publicado, comenta, com razão, que 
tudo o que uma mulher faz é feito em horários alternativos. É sur-
preendente, então, caso ela não alcance a mais alta excelência em 
coisas que requerem detida atenção e que nelas se concentrem o 
principal interesse da vida? Tal é a filosofia, e tal, acima de tudo, 
é a arte, na qual, além da devoção das reflexões e sentimentos, a 
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prática também deve ser mantida em constante exercício para al-
cançar alta habilidade.15

Há outra consideração a ser adicionada a todas essas. Nas várias 
artes e ocupações intelectuais, há um grau de proficiência que é 
suficiente para o ganha-pão, e há um grau mais elevado do qual 
depende as grandes produções para imortalizarem um nome. 
Para se alcançar o primeiro, existem motivações adequadas no 
caso de todos que tem um propósito profissional; o outro quase 
nunca é alcançado onde não há, ou onde não houve, em algum pe-
ríodo da vida, um ardente desejo de fama. Nada menos que isso é 
estímulo suficiente para percorrer a longa e paciente labuta, que 
mesmo no caso dos maiores dons naturais, é absolutamente ne-
cessária para se conseguir eminência em atividades nas quais já 
temos ciência dos maiores gênios.

Agora, seja a causa natural ou artificial, as mulheres raramente 
têm esse desejo de fama. Geralmente sua ambição está restrita a 
âmbitos mais modestos. A influência que eles buscam é sobre as 
pessoas mais próximas que as cercam. O desejo delas é de serem 
apreciadas, amadas ou admiradas por aquelas pessoas que elas 
conseguem ver com os próprios olhos; e elas quase sempre se sa-
tisfazem com o domínio do conhecimento, das artes e das reali-
zações que sejam suficientes para isso. Este é um traço de caráter 
que não pode ser deixado de lado quando se julga as mulheres tal 
como são. Não acreditamos de forma alguma que esta seja uma 

15 “Parece ser a mesma mentalidade que permite ao homem adquirir a verdade ou a 
ideia justa do que é certo, tantos nos ornamentos, como nos princípios mais estáveis 
da arte. Tem ainda o mesmo centro de perfeição, embora seja o centro de um círculo 
menor. Pode-se ilustrá-lo pela maneira de vestir, na qual é permitido um bom ou 
mau gosto. As partes componentes do vestuário estão mudando continuamente de 
grandes para pequenas, de curtas para longas; mas a forma geral ainda permanece: 
ainda é o mesmo traje geral que é fixo, embora com uma base muito esbelta; mas é 
sobre isso que a moda deve repousar. Aquele que tem sucesso em suas invenções, ou 
se veste com bom gosto, provavelmente empregaria tal sagacidade para propósitos 
maiores, teria descoberto a mesma habilidade ou desenvolvido o mesmo gosto nos 
mais altos trabalhos da arte.” – Discurso de Sir Joshua Reynolds.
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característica inerente às mulheres. É apenas a consequência na-
tural de suas circunstâncias.

Nos homens, o amor à fama é incentivado pela educação e pela 
opinião pública: “desprezar os prazeres e viver dias laboriosos” 
em nome dela é tido como característico das “mentes nobres”, 
mesmo quando é tida como sua “última fraqueza” e é estimulado 
pelo acesso que a fama propicia a todos os objetos de ambição, in-
cluindo o favor das mulheres; enquanto que para as próprias mu-
lheres todos esses acessos são proibidos, e o desejo de fama é con-
siderado um atrevimento e algo não feminino. Além disso, como é 
possível que os interesses de uma mulher não se concentrem nas 
impressões que ela causa naqueles que estão presentes em seu co-
tidiano, quando a sociedade ordena que todas as suas ocupações 
sejam direcionadas a servi-los, e inventou que todos os seus con-
fortos devem depender deles?

O desejo natural de ter a consideração dos nossos semelhantes 
é tão forte em uma mulher quanto em um homem; mas a socie-
dade colocou as coisas de tal modo que, normalmente, a mulher 
só pode ter a consideração pública através da consideração do ma-
rido ou de suas relações com outros homens, enquanto que sua 
consideração na vida privada é perdida por ela se destacar indi-
vidualmente ou aparecer em qualquer outro papel que não o de 
apêndice dos homens. Quem quer que seja minimamente capaz 
de calcular a influência que toda essa posição doméstica e social, 
e de todo um hábito de vida, exercem nos processos mentais deve 
reconhecer facilmente nessa influência uma explicação completa 
de quase todas as diferenças aparentes entre mulheres e homens, 
incluindo tudo que sugestiona qualquer inferioridade.

Quanto às diferenças morais, consideradas distintas das intelec-
tuais, a distinção comumente feita é em favor das mulheres. Elas 
são tidas como melhores que os homens; um elogio vazio, que deve 
provocar um sorriso amargo em toda mulher, uma vez que não há 
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outra situação na vida em que não seja a ordem estabelecida, e con-
siderada bastante natural e adequada, que o melhor deva obede-
cer ao pior. Se essa conversa fiada serve para alguma coisa, será 
apenas como admissão, por parte dos homens, da influência cor-
ruptora do poder; pois essa é certamente a única verdade que o 
fato, se é que é um fato, prova ou ilustra. E é verdade que a servi-
dão, exceto quando realmente brutaliza, embora corrompa a am-
bos, corrompe menos os escravizados do que os senhores. É me-
lhor que a natureza moral seja restringida, mesmo que por um 
poder arbitrário, do que permitido o exercício do poder arbitrá-
rio sem restrição. Dizem que as mulheres raramente são enqua-
dradas pela lei penal – estão em número muito menor entre os 
acusados nos registros criminais do que os homens. Não duvida-
mos que a mesma coisa possa ser dita, com a mesma verdade, dos 
negros escravizados. Aqueles que estão sob o controle de outras 
pessoas não podem, com muita frequência, cometer crimes, a me-
nos que sejam sob encomenda e para os propósitos de seus senho-
res. Desconhecemos um indício mais flagrante de cegueira, com a 
qual o mundo, incluindo uma horda de homens eruditos, ignora 
e reproduz todas as influências das circunstâncias sociais do que 
sua depreciação tola da natureza intelectual das mulheres e seus 
tolos panegíricos sobre a moral.

O adágio elogioso sobre a virtude moral superior das mulheres se 
emparelha com outro depreciativo que diz respeito à uma maior 
sujeição aos ditames morais. Dizem que as mulheres não são ca-
pazes de superar suas parcialidades pessoais; seu julgamento em 
casos graves é distorcido por suas simpatias e antipatias. Supondo 
que seja assim, ainda resta ser provado que as mulheres são con-
fundidas por seus sentimentos pessoais com mais frequência do 
que os homens o são por seus interesses pessoais. A principal dife-
rença, nesse caso, parece ser a de que os homens são guiados, no 
que se refere ao dever e ao interesse público, por sua consideração 
por si mesmos, já as mulheres (não sendo permitido que tenham 
interesses particulares) por sua consideração por outra pessoa.
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Deve-se considerar também que toda a educação que as mulheres 
recebem da sociedade inculca nelas o sentimento de que os indi-
víduos próximos a elas são os únicos a quem elas devem alguma 
satisfação – os únicos cujo interesse elas são solicitadas a cuidar; 
enquanto, no que diz respeito à educação, são deixadas alienadas 
mesmo das ideias elementares que se pressupõe que estejam pre-
sentes em qualquer consideração inteligente, em relação a inte-
resses maiores ou objetos morais superiores. A queixa contra elas 
se resume meramente nisto: elas cumprem com demasiada fideli-
dade a única obrigação que lhes é demandada, quase a única que 
lhes é permitido praticar.

As concessões feitas pelos privilegiados aos desprivilegiados rara-
mente são por outro motivo que não pelo poder que os desprivi-
legiados têm de extorqui-los, assim, quaisquer argumentos contra 
a prerrogativa do sexo provavelmente serão pouco atendidos en-
quanto os homens puderem dizer para si mesmos que as mulhe-
res não reclamam dessa condição. Esse fato certamente permite 
que os homens mantenham o privilégio injusto por mais algum 
tempo; mas não o torna menos injusto. Exatamente o mesmo pode 
ser dito das mulheres no harém de um oriental: elas não recla-
mam de não lhes ter sido permitida a liberdade das mulheres eu-
ropeias. Eles acham que nossas mulheres são insuportavelmente 
ousadas e pouco femininas.

Quão raras seriam as queixem dos homens em relação às normas 
gerais da sociedade; e quão mais raras ainda seriam essas quei-
xas se eles não soubessem de nenhum outro modo de sociedade 
em outro lugar. As mulheres não reclamam de todo de sua sorte; 
ou melhor, o fazem, pois as elegias queixosas são muito comuns 
nos escritos de mulheres e se tornaram ainda mais comuns desde 
que não se suspeitasse que tais lamentações tivessem um objetivo 
prático. Suas reclamações são como as que os homens fazem so-
bre a insatisfação geral da vida humana; não pretendem implicar 
culpa ou implorar por nenhuma mudança. Mas, embora as mulhe-
res não se queixem do poder dos maridos, cada uma se queixa do 
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próprio marido ou dos maridos das amigas. O mesmo deu-se em 
todos os outros casos de servidão, pelo menos no início do movi-
mento emancipatório. A princípio os servos não se queixaram do 
poder de seus senhores, mas apenas de sua tirania. Os Comuns co-
meçaram reivindicando alguns privilégios municipais; depois pe-
diram a isenção de tributos sem seu consentimento; mas, naquele 
momento, teriam achado uma grande presunção reivindicar qual-
quer forma de participação na governança soberana do rei.

O caso das mulheres é agora o único caso em que se rebelar contra 
as regras estabelecidas ainda é encarado com os mesmos olhos 
que antigamente era encarada a reivindicação de um súdito ao 
direito de se rebelar contra seu rei. Uma mulher que se vincule 
a qualquer movimento que seu marido desaprove está fazendo 
de si um mártir, sem sequer ser apóstola, pois o marido pode le-
galmente acabar com seu apostolado. Não se pode esperar que as 
mulheres se dediquem à sua própria emancipação, até que um 
número considerável de homens esteja preparado para se juntar 
a elas nessa empreitada.
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CAPÍTULO IV

resta uma pergunta, nãO menOs impOrtante dO que as que já FOram  
discutidas, e que será levantada de maneira mais importuna pelos 
oponentes que tiveram sua convicção um tanto abalada em seu 
ponto principal. Que benefícios devemos esperar das mudanças 
propostas em nossos costumes e instituições? A humanidade seria 
melhor se as mulheres fossem livres? Se não, por que perturbar 
suas mentes e tentar fazer uma revolução social em nome de um 
direito abstrato?

Dificilmente essa pergunta será feita em relação à mudança pro-
posta na condição das mulheres no casamento. Os sofrimentos, 
imoralidades, males de todos os tipos, produzidos em inúmeros ca-
sos pela sujeição de mulheres a determinados homens são terríveis 
demais para serem negligenciados. As pessoas imprudentes ou de 
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má-fé, levando em consideração apenas os casos extremos ou que 
vêm a público, podem dizer que os males são excepcionais; mas 
ninguém deixa de enxergar sua existência, nem, em muitos casos, 
sua intensidade.

E é perfeitamente óbvio que o abuso do poder não pode ser muito 
controlado enquanto o poder permanece. É um poder concedido, 
ou oferecido, não a homens bons ou a homens decentemente res-
peitáveis, mas a todos os homens, dos mais brutais aos mais cri-
minosos. Não há controle senão o da opinião, e esses homens, em 
geral, não estão ao alcance de opinião alguma a não ser a de ho-
mens como eles. Se tais homens não exercessem uma tirania bru-
tal ao único ser humano a quem a lei obriga a suportar tudo que 
eles fazem, a sociedade já teria atingido um estado paradisíaco. 
Não haveria mais necessidade de leis para conter as propensões 
cruéis dos homens. Astrea16 não só deveria ter retornado à terra, 
mas o coração do pior dos homens teria se tornado seu templo.

A lei da servidão no casamento é uma contradição monstruosa 
com todos os princípios do mundo moderno, e com toda a expe-
riência através da qual esses princípios foram lenta e dolorosa-
mente trabalhados. É o único caso, agora que a escravidão das 
pessoas negras foi abolida, em que um ser humano na plenitude 
de todas as faculdades é entregue às ternas misericórdias de outro 
ser humano, na esperança de que esse outro use o poder exclusi-
vamente para o bem da pessoa que está sujeita a ele. O casamento 
é a única servidão real que se tem notícia em nossa lei. Não restam 
mais escravizados legais, exceto todas as donas de casa. 

Não é, portanto, nesse quesito que se pode fazer a seguinte per-
gunta Cui bono? Podem nos dizer que o mal aqui pesa mais que 
o bem, mas a realidade do bem não admite nenhuma disputa. 
No que se refere, no entanto, à questão maior, à remoção das 

16 N.T. Na mitologia grega, Astrea ou Astreia, filha de Zeus e Têmis, é a deusa da 
justiça, pureza e inocência.
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restrições às mulheres – o reconhecimento delas como iguais aos 
homens em tudo que diga respeito à cidadania – a abertura de 
todos os empregos dignos para elas, e o treinamento e a educação 
que as qualifica para tais empregos – há muitas pessoas para as 
quais não é bastante que não haja uma justificativa legítima para 
a desigualdade; elas exigem que se lhes diga qual seria a vantagem 
expressa obtida ao aboli-la.

Às quais, antes de mais nada, damos a seguinte resposta: a vanta-
gem de ter a mais universal e difusa de todas as relações humanas 
reguladas pela justiça, e não pela injustiça. É quase impossível ex-
plicar ou ilustrar o ganho imenso para a humanidade, ou colocar 
sob uma luz mais clara do que a simples declaração a qualquer 
pessoa que atribui um significado moral às palavras. Todas as pro-
pensões egoístas, a egolatria, a injusta predileção de si, que exis-
tem nas relações humanas, têm sua origem e raiz, e delas se nu-
trem, na atual constituição das relações entre homens e mulheres.

Imagine o que deve ser para um garoto crescer e se tornar um 
homem na crença de que, sem mérito ou esforço próprio, ainda 
que ele seja o mais frívolo e vazio, ou o mais ignorante e apático 
ser da humanidade, pelo simples fato de ter nascido homem, ele 
é, por direito, superior a toda e qualquer pessoa da outra metade 
da raça humana; incluindo, provavelmente, alguém cuja gritante 
superioridade ele tem a oportunidade de constatar diariamente, 
ou a cada hora; mas, mesmo que em toda a sua conduta ele siga 
sempre a orientação de uma mulher, ainda assim, se for um tolo, 
pensará que certamente ela não é nem pode ser uma igual em 
capacidade e julgamento; e se por acaso não for um tolo, a coisa 
piora – percebe que ela é superior e acredita que, apesar de sua 
superioridade, ele tem o direito de comandar e ela deve obedecer.

Qual deve ser o efeito dessa lição em seu caráter? E os homens 
das classes mais instruídas muitas vezes não têm consciência 
do quanto essa noção está profundamente arraigada na imensa 
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maioria das mentes masculinas. Pois, entre as pessoas benfazejas 
e bem-educadas, a desigualdade é mantida, tanto quanto possível, 
fora da vista; principalmente fora da vista das crianças. Exige-
-se dos meninos equitativa obediência à mãe e ao pai: eles não 
têm permissão de oprimir suas irmãs, nem estão acostumados 
a vê-las preteridas, mas o contrário; as compensações do senso 
cavalheiresco são destacadas, enquanto a servidão que as fazem 
necessárias são mantidas em segundo plano.

Assim, os jovens bem-educados das classes mais altas escapam, 
em seus primeiros anos, das más influências de tal situação, e só 
as experimentam quando, atingindo a idade adulta, caem sob o 
domínio dos fatos como realmente estão dados. Tais pessoas têm 
pouca consciência, quando um menino é criado de maneira di-
ferente, do quão cedo a noção de sua inerente superioridade em 
relação às meninas surge em sua mente; como tal noção cresce à 
medida que ele cresce e se fortalece com sua força; como é ino-
culado de um colega de escola a outro; quão cedo o jovem se con-
sidera superior a sua mãe, devendo a ela talvez tolerância, mas 
nenhum respeito real; e como é sublime e sultanesco o sentimento 
de superioridade que tem, acima de tudo, em relação à mulher a 
quem ele honra ao admiti-la como a companheira de sua vida.

É possível imaginar que tudo isso não perverta todo o modo de 
existência do homem, tanto como indivíduo quanto como ser so-
cial? É um paralelo exato ao sentimento de um rei que herdou o 
trono e que se sente superior aos outros por ter nascido rei, ou 
um nobre por ter nascido nobre. A relação entre marido e mulher 
é muito semelhante à do senhor e do vassalo, exceto pelo fato de 
que a esposa é mantida numa situação de obediência mais ilimi-
tada do que o vassalo. Por mais que o caráter do vassalo possa ser 
afetado, para o bem e para o mal, por sua subordinação, quem 
será capaz de evitar ver que o do senhor foi afetado para muito 
pior? Se ele foi levado a crer que seus vassalos eram realmente 
superiores, ou a sentir que ele foi colocado no comando de pessoas 
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tão boas quanto ele, por nenhum mérito ou trabalho próprio, 
mas simplesmente por ter tido, como dizia Fígaro, o trabalho de 
nascer. A egolatria do monarca, ou do senhor feudal, é análoga à 
egolatria do homem. Os seres humanos não saem da infância na 
posse de distinções pelas quais não se esforçaram sem se vanglo-
riar delas. Aqueles cujos privilégios não foram adquiridos por seu 
próprio mérito, e aos quais não se sentem merecedores, inspiram 
com ainda maior humildade, são sempre a minoria e a melhor 
minoria. Os demais só se inspiram no orgulho, e o pior tipo de 
orgulho, aquele que é vangloriado por suas vantagens acidentais, 
e não por seu próprio mérito.

Principalmente quando o sentimento de superioridade em rela-
ção ao sexo oposto é combinado com autoritarismo pessoal sobre 
outro indivíduo; a situação, se for uma escola de tolerância cons-
ciente e afetuosa para aquelas pessoas cujos pontos de caráter 
mais fortes são consciência e afeição, é para homens de outra na-
tureza uma academia ou ginásio constituído para treiná-los em ar-
rogância e autoritarismo; cujos vícios, se restringidos pela certeza 
de encontrar resistência em suas relações com outros homens, 
seus iguais, se manifestam para todos os que estão em posição de 
serem obrigados a tolerá-los e, com frequência, vingam-se da es-
posa pela restrição involuntária que eles foram obrigados a pas-
sar em outra situação.

O exemplo oferecido, e a educação dada aos sentimentos, ao se es-
tabelecer os fundamentos da existência doméstica numa relação 
que vai de encontro aos princípios fundamentais da justiça so-
cial, devem, dada a natureza humana, ter uma influência perver-
sa de tal magnitude que dificilmente é possível, com a nossa expe-
riência atual, levar nossa imaginação a conceber o quanto haveria 
uma mudança para melhor se fosse eliminada tal desigualdade. 
Tudo o que a educação e a civilização estão fazendo para remo-
ver as influências que a lei da força exerce sobre o caráter, e para 
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substituí-las por aquelas da justiça permanecerá meramente na 
superfície se a cidadela do inimigo não for atacada.

O princípio do movimento moderno na moral e na política é que 
a conduta, e somente a conduta, dá direito ao respeito; que não 
o que os homens são, mas o que fazem, constitui sua reivindica-
ção de deferência; que, acima de tudo, o mérito, e não o berço, é a 
única justificativa legítima para se reivindicar poder e autoridade. 
Se nenhuma autoridade, a não ser de natureza temporária, fosse 
permitida a um ser humano em detrimento de outro, a sociedade 
não se empenharia em construir propensões com uma mão para 
em seguida refrear com a outra.

Realmente, pela primeira vez na existência do ser humano na 
Terra, a criança seria treinada no caminho que deveria seguir; e, 
quando estivesse mais velha, haveria uma chance de não se afas-
tar dele. Mas enquanto perdurar, no coração da sociedade, o di-
reito do forte dominar o fraco, a tentativa de tornar o direito igua-
litário dos fracos o princípio de suas ações externas sempre será 
uma luta árdua; pois a lei da justiça, que também é a lei do cristia-
nismo, nunca se apossará dos sentimentos mais íntimos dos seres 
humanos; eles estarão trabalhando sempre contra ela, mesmo 
quando se curvarem.

O segundo benefício que se espera ao se dar às mulheres o uso 
livre de suas faculdades, deixando-as livres para escolher seus 
empregos, e abrindo a elas o mesmo campo da ocupação e os mes-
mos prêmios e incentivos que se concedem a outros seres huma-
nos, seria o de duplicar o volume de faculdades mentais dispo-
níveis para o mais elevado serviço à humanidade. Onde existe, 
atualmente, uma pessoa qualificada para trazer benefícios à hu-
manidade e promover o aperfeiçoamento geral, como professor 
público ou administrador de algum ramo de assuntos públicos ou 
sociais, haveria a possibilidade de existirem duas.
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Em qualquer âmbito, a superioridade mental de qualquer tipo 
está atualmente muito abaixo da demanda; existe uma deficiência 
de pessoas competentes para realizar, de forma excelente, qual-
quer coisa que exija uma considerável capacidade. A perda para 
o mundo é extremamente grave quando se recusa a fazer uso da 
metade de toda a quantidade de talento que existe. É verdade que 
essa quantidade de poder mental não está totalmente perdida. 
Grande parte é empregada, e o seria de qualquer forma, na admi-
nistração doméstica e nas outras poucas ocupações abertas às mu-
lheres; e do restante, o benefício indireto é obtido em muitos ca-
sos individuais, através da influência pessoal de certas mulheres 
sobre certos homens.

Porém, esses benefícios são parciais; seu alcance é extremamente 
limitado; e se devem ser admitidos, por um lado, como uma dedu-
ção da quantidade do novo poder social que seria adquirido dando 
liberdade à metade de toda a soma do intelecto humano, é preciso 
acrescentar, por outro lado, o benefício do estímulo que seria dado 
ao intelecto dos homens pela competição; ou (para usar uma ex-
pressão mais verdadeira) pela necessidade que lhes seria imposta 
de merecedora precedência antes que eles esperassem obtê-la.

O grande acesso ao poder intelectual das espécies e à quantidade 
de intelecto disponível para o bom gerenciamento de seus negó-
cios seria obtido, em parte, por meio da melhor e mais completa 
educação intelectual das mulheres, que melhoraria então pari 
passu com a dos homens. As mulheres, em geral, receberiam uma 
educação que as fariam capazes de entender de negócios, de as-
suntos públicos e dos mais altos assuntos que envolvessem espe-
culação, com os homens da mesma classe social; e algumas pes-
soas seletas, do mesmo sexo ou do oposto, que fossem qualificadas 
não apenas para compreender o que é feito ou pensado pelas ou-
tras, mas para pensar ou fazer algo considerável elas mesmas, en-
contrariam os mesmos recursos, fossem de um sexo ou de outro, 
para aperfeiçoar suas aptidões.
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Dessa maneira, a ampliação do campo de ação das mulheres es-
taria permanentemente em funcionamento por meio da elevação 
do seu nível educacional ao nível dos homens, fazendo cada pes-
soa participar de todas as melhorias feitas pela outra. Mas, inde-
pendentemente disso, o mero rompimento da barreira teria em si 
uma virtude educacional do mais alto valor. O simples afastamen-
to da ideia de que todos os campos mais amplos do pensamento e 
ação, todas as coisas de interesse geral e não apenas de interesse 
particular, são assuntos dos homens, dos quais as mulheres de-
vem ser afastadas – totalmente interditas para a maioria delas, 
tolerada friamente no pouco que lhes é permitido – a mera cons-
ciência que uma mulher teria de ser um ser humano como qual-
quer outro, com direito a escolher suas atividades, instigada ou 
convidada pelos mesmos incentivos que qualquer outra pessoa, 
no sentido de se interessar pelo que quer que seja, com o direito 
de exercer sua parcela de influência sobre todas as questões hu-
manas que pertencem à esfera individual, buscando ou não parti-
cipar delas – isso por si só causaria uma imensa expansão das fa-
culdades das mulheres, bem como a ampliação da gama de seus 
sentimentos morais.

Além do acréscimo à quantidade de talento individual disponível 
para administrar questões que dizem respeito aos seres huma-
nos, que certamente no presente não são tão guarnecidos propor-
cionalmente nesse quesito ao ponto de se dar ao luxo de dispen-
sar metade do que a natureza oferece; a opinião das mulheres 
teria então uma influência benéfica sobre as crenças e sentimen-
tos humanos. Enfatizamos que é uma influência mais benéfica e 
não maior; uma vez que, a influência das mulheres sobre o tom 
geral da opinião tem sido sempre, ou pelo menos desde épocas 
mais remotas, muito considerável.

A influência das mães sobre a formação do caráter de seus filhos 
e o desejo dos rapazes de se tornarem atraentes para outras jo-
vens, tem sido, desde muito tempo, importantes na formação do 
caráter e determinaram alguns dos principais passos no progresso 
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da civilização. Mesmo na época de Homero, o αιδως para com 
Τρωαδας ἑλκεσιπεπλους17 é uma motivação reconhecida e pode-
rosa da ação do grande Hector.

A influência moral das mulheres teve dois modos de operação. Pri-
meiro, foi uma influência moderadora. Aquelas pessoas que eram 
mais suscetíveis a serem vítimas da violência manifestaram, tanto 
quanto puderam, uma tendência a limitar tal esfera e mitigar seus 
excessos. Aquelas que não foram ensinadas a lutar ficaram natu-
ralmente a favor de qualquer outro modo de resolver diferenças 
que não fosse o da luta. Em geral, aquelas pessoas que foram as 
maiores vítimas da indulgência da paixão egoísta foram as mais 
fervorosas defensoras de qualquer lei moral que oferecesse um 
meio de conter a paixão.

As mulheres foram poderosamente instrumentais para induzir os 
conquistadores do Norte a adotarem o cristianismo, uma crença 
muito mais favorável para as mulheres do que qualquer outra 
precedente. Pode-se dizer que a conversão dos anglo-saxões e dos 
francos foi iniciada pelas esposas de Ethelbert e Clóvis. O outro 
modo pelo qual o efeito da opinião das mulheres tem sido notá-
vel é na exaltação das qualidades dos homens, para as quais, não 
sendo elas mesmas treinadas, era necessário que as encontrassem 
em seus protetores. A coragem e as virtudes militares em geral 
devem-se sempre ao desejo que os homens sentiam de serem ad-
mirados pelas mulheres; e o estímulo vai muito além dessa classe 
única de qualidades eminentes, pois, por um efeito muito natural 
de sua posição, o melhor passaporte para a admiração e o favor 
das mulheres sempre foi ser altamente considerado por outros 
homens.

Da combinação dos dois tipos de influência moral assim exercidos 
pelas mulheres, surgiu o espírito de cavalheirismo: cuja peculia-
ridade é a de combinar o mais alto padrão das qualidades bélicas 

17 Referência à Ilíada, de Homero. 
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com o cultivo de uma classe de virtudes totalmente diferente – a 
da gentileza, da generosidade e da abnegação em relação às clas-
ses não-militares e indefesas em geral, e uma submissão e ado-
ração especial dirigida às mulheres; que, por sua vez, se distin-
guiam das outras classes indefesas pelas altas recompensas que 
elas tinham o poder de conceder àqueles que se esforçavam para 
ganhar seu favor, em vez de extorquir sua sujeição.

Embora a prática do cavalheirismo tenha ficado ainda mais triste-
mente aquém do seu padrão teórico do que geralmente fica a prá-
tica em relação à teoria, esta continua sendo um dos monumentos 
mais preciosos da história moral de nossa raça; como um exem-
plo notável de uma tentativa orquestrada e organizada feita por 
uma sociedade das mais desorganizadas e distraídas, de suscitar 
e levar à prática um ideal moral muito mais avançado em relação 
à sua condição social e das instituições; tanto que houve completa 
frustração quanto ao objetivo principal, embora nunca tenha sido 
completamente ineficiente, e que deixou uma impressão prática, e 
na maioria das vezes, altamente valiosa para as ideias e sentimen-
tos de todas as épocas subsequentes.

O ideal cavalheiresco é o auge da influência dos sentimentos das 
mulheres no cultivo moral da humanidade: e, se é para as mu-
lheres permanecerem em uma situação de subordinação, lamen-
tava-se muito que o padrão cavalheiresco tivesse passado, pois é 
o único capaz de mitigar as influências desmoralizadoras dessa 
posição. Mas as mudanças no estado geral das espécies tornaram 
inevitável a substituição de um ideal de moralidade cavalheiresco 
por outro totalmente diferente. O cavalheirismo foi uma tentativa 
de infundir elementos morais em um estado da sociedade em que 
tudo dependia, para o bem ou para o mal, das proezas individuais, 
sob as influências atenuadoras da delicadeza e da generosidade 
individuais. Nas sociedades modernas, todas as coisas, mesmo no 
campo dos assuntos militares, são decididas não pelo esforço in-
dividual, mas pelas operações numéricas; enquanto a principal 
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ocupação da sociedade passou da luta para os negócios, da vida 
militar para a industrial.

As exigências da nova vida não são mais exclusivas das virtudes 
da generosidade do que as da vida antiga, mas já não dependem 
inteiramente delas. Os principais fundamentos da vida moral da 
atualidade devem ser a justiça e a prudência; o respeito a cada um 
dos direitos das outras pessoas e a capacidade individual de cui-
dar de si mesmo. O cavalheirismo não controlou legalmente todas 
as formas de erro que reinaram impunes na sociedade; apenas 
encorajava alguns a fazerem o bem ao invés do mal, pelo direcio-
namento que dava aos instrumentos de louvor e de admiração.

Mas a verdadeira dependência da moralidade deve sempre estar 
nas sanções penais – que é seu poder de deter o mal. A segurança 
da sociedade não pode se basear meramente na honra ao direito, 
motivação comparativamente fraca, exceto em alguns casos, e que 
na maioria das vezes não funciona de maneira alguma. A socie-
dade moderna é capaz de reprimir o mal em todos os âmbitos da 
vida, pelo exercício da força superior que a civilização lhe confe-
riu e, assim, tornar a existência de membros mais fracos da socie-
dade (não mais indefesos, mas protegidos pela lei) tolerável para 
eles, sem recorrer aos sentimentos cavalheirescos daqueles que 
estão em posição de tiranizar. As belezas e graças do caráter ca-
valheiresco ainda são o que eram, mas os direitos dos fracos e o 
conforto geral da vida humana agora repousam sobre uma base 
muito mais segura e firme; ou melhor, assim o é em todas as rela-
ções da vida, exceto na conjugal.

Atualmente, a influência moral das mulheres não é menos real, 
mas não é mais de caráter tão marcado e definido; é mais como se 
tivesse se fundido com a influência geral da opinião pública. Tanto 
pelo caráter contagiante da simpatia quanto pelo desejo dos ho-
mens de brilhar aos olhos das mulheres, seus sentimentos têm um 
grande efeito em manter vivo o que resta do ideal cavalheiresco 
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– em estimular os sentimentos e continuar as tradições e a genero-
sidade. Nesses aspectos do caráter, o padrão delas é mais elevado 
do que o dos homens; na qualidade da justiça, um pouco mais baixo.

No que diz respeito às relações da vida privada, pode-se dizer 
que sua influência é, no geral, encorajadora para as virtudes mais 
brandas e desencorajadora para as mais severas; embora essa de-
claração deva ser tomada com todas as ressalvas, dependendo do 
caráter individual que possam ter. Nos principais julgamentos, 
nos quais a virtude está implicada nas preocupações da vida – 
o conflito entre interesse e princípio –, a tendência da influência 
das mulheres é de caráter heterogêneo. Quando o princípio envol-
vido é um dos poucos que tenha causado forte impressão a elas no 
curso de sua educação religiosa ou moral, são auxiliadoras pode-
rosas da virtude; e seus maridos e filhos são frequentemente in-
duzidos por elas a atos de abnegação que eles nunca teriam sido 
capazes sem esse estímulo.

Entretanto, com a atual educação e posição das mulheres, os prin-
cípios morais que foram incutidos nelas abrangem apenas uma 
parte comparativamente pequena do campo da virtude e, além 
disso, são principalmente de caráter negativo; proibindo atos es-
pecíficos, mas tendo pouco a ver com a orientação geral dos pen-
samentos e propósitos. Receamos que há de ser dito que o de-
sinteresse na conduta geral da vida – a devoção das energias a 
propósitos que não prometem vantagens privadas à família – ra-
ramente é incentivado ou apoiado pela influência das mulhe-
res. Elas nem podem ser recriminadas por desencorajarem ques-
tões das quais não aprenderam a ver a vantagem, e que afastam 
seus homens delas e dos interesses da família. Mas a consequên-
cia é que a influência das mulheres geralmente é qualquer coisa, 
menos favorável à virtude pública.

As mulheres, no entanto, têm seu quinhão de influência no que 
se refere a dar o tom às questões das moralidades públicas, uma 
vez que sua esfera de ação foi um pouco alargada, e que um nú-
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mero considerável delas se ocupou de forma prática na promoção 
de questões que ultrapassam sua própria família e lar. A influên-
cia das mulheres é notável em dois dos aspectos mais marcantes 
da vida europeia moderna – sua aversão à guerra e seu vício em 
filantropia. Duas excelentes características; mas, infelizmente, se 
a influência das mulheres é valiosa no encorajamento que dá a es-
ses sentimentos em geral, nas aplicações particulares de tais dire-
cionamentos é tão prejudicial quanto útil. No âmbito filantrópico, 
mais particularmente, os campos mais cultivados por mulheres 
são o do proselitismo religioso e o da caridade.

O proselitismo religioso em casa serve apenas para acirrar as ani-
mosidades religiosas; no exterior, geralmente é uma corrida cega 
para alcançar um objetivo, sem conhecer ou prestar atenção às 
maleficências fatais – fatais para o próprio objetivo religioso e 
para todos os outros objetivos desejáveis – que podem ser causa-
dos pelos meios empregados.

Quanto à caridade, é uma questão na qual o efeito imediato sobre 
as pessoas diretamente concernidas, e a consequência última para 
o bem geral, estão em plena guerra entre si: enquanto a educação 
dada às mulheres – uma educação mais voltada para os sentimen-
tos do que para o entendimento – e o hábito inculcado por toda a 
vida de olhar para efeitos imediatos sobre as pessoas – e não para 
os efeitos remotos sobre classes de pessoas – as tornam incapazes 
de ver, e não estão dispostas a admitir, a grande tendência malé-
fica de qualquer forma de caridade ou filantropia que se entrega 
aos seus sentimentos complacentes.

A grande e continuamente crescente massa de benevolência turva 
e míope, que, ao tirar os cuidados da vida das pessoas de suas pró-
prias mãos e as aliviar das consequências desagradáveis de seus 
próprios atos, mina os próprios fundamentos de autorrespeito, 
autoestima e autocontrole, que são as condições essenciais da 
prosperidade individual e da virtude social – esse desperdício 
de recursos e sentimentos benevolentes, em fazer mal em vez de 
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bem, é imensamente aumentado pelas contribuições das mulhe-
res e estimulado por sua influência. Não que este seja um erro 
passível de ser cometido preferencialmente por mulheres, já que 
elas realmente têm a gestão prática de esquemas de beneficência.

Às vezes, acontece de as mulheres que administram instituições 
públicas de caridade – com essa visão do fato presente, e especial-
mente das mentes e sentimentos daqueles com quem estão em 
contato imediato, nas quais as mulheres geralmente se destacam 
em relação aos homens – reconhecerem de maneira mais clara 
a influência desmoralizante das esmolas dadas ou a ajuda ofere-
cida, e poderiam dar lições sobre o assunto a muitos economistas 
políticos.

Mas as mulheres que apenas dão seu dinheiro e não se defrontam 
com os efeitos que ele produz, como se espera que os possam an-
tever? Uma mulher nascida nesse contexto de mulheres, e satis-
feita com isso, como deve apreciar o valor da autodependência? 
Ela não é autodependente; ela não é ensinada à autodependên-
cia; seu destino é receber tudo dos outros, e por que o que é bom 
o suficiente para ela é ruim para os pobres? As noções do que é 
bom, que lhes são familiares, são benesses que advém de um su-
perior. Ela esquece que não é livre, e que os pobres são; que, se 
o que necessitam lhes é dado sem que tenham que adquirir por 
seu trabalho, não podem ser compelidos a conquistá-lo; que não é 
possível que todos sejam cuidados por todos, e sim que deve haver 
algum motivo para induzir as pessoas a cuidarem de si mesmas; 
e que serem ajudadas a ajudar a si próprias, se forem fisicamente 
capazes disso, é a única caridade que prova ser caridade de fato.

Estas considerações mostram como seria útil que a parte que cabe 
às mulheres na formação da opinião geral fosse modificada para 
melhor, por meio de uma ampliação em sua instrução, e por uma 
discussão mais voltada à prática sobre as coisas que são influen-
ciadas por suas opiniões, o que derivaria necessariamente de sua 
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emancipação social e política. Mas a melhoria trazida da influên-
cia que exercem, cada qual em sua própria família, seria ainda 
mais notável.

Costuma-se dizer que, nas classes mais expostas à tentação, a es-
posa e os filhos tendem a manter o homem honesto e respeitável, 
tanto pela influência direta da esposa quanto pela preocupação 
que ele sente pelo seu bem-estar futuro. Talvez seja assim, e sem 
dúvida frequentemente o é, com aquelas pessoas que são mais 
fracas que más; e essa influência benéfica seria preservada e for-
talecida sob leis igualitárias; não depende da servidão da mulher, 
pelo contrário, é diminuída pelo desrespeito que a classe mais in-
ferior dos homens sempre sente por aquelas que estão sujeitas ao 
seu poder.

Mas, quando ascendemos mais alto na escala, chegamos à uma sé-
rie totalmente diferente de forças atuantes. A influência da esposa 
tende, na medida do possível, a impedir que o marido caia abaixo 
do padrão comum de aprovação do país. E tende, quase com a mes-
ma força, a impedir que ele se eleve acima desse. A esposa é auxi-
liar da opinião pública corrente. Um homem que é casado com 
uma mulher que teve menos acesso à instrução acha que ela é um 
peso morto perpétuo, ou, pior que um peso morto, um obstáculo 
para sua aspiração de ser melhor do que a opinião pública exige 
que ele seja.

É pouco provável que alguém com tais limitações alcance virtu-
des elevadas. Se ele, quanto à sua opinião, difere-se da massa – se 
enxerga verdades as quais ainda não surgiram nos demais, ou 
se, sentindo em seu coração verdades que os outros só conhecem 
de nome, gostaria de agir mais conscientemente em relação a elas 
do que a humanidade geralmente o faz – em tais pensamentos e 
desejos, o casamento seria a mais pesada das inconveniências, a 
menos que tivesse a sorte de ter uma esposa tão acima da média 
quanto ele o é.
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Em primeiro lugar, porque sempre há algum sacrifício de inte-
resse pessoal requerido; seja de importância social ou de meios 
pecuniários; talvez até mesmo o risco dos meios de subsistência. 
Ele pode estar disposto a se deparar sozinho com esses sacrifícios 
e riscos, mas hesitará antes de os impor à sua família. E sua fa-
mília, neste caso, significa esposa e filhas; pois ele sempre espera 
que seus filhos se sintam como ele se sente, e que o que ele puder 
prescindir, eles, de bom grado, prescindirão. Mas o casamento das 
filhas dele pode depender disso; e sua esposa, que é impossibili-
tada de participar ou de entender os objetivos pelos quais esses 
sacrifícios são feitos – caso achasse que valem algum sacrifício, 
pensaria assim com confiança e unicamente por causa do marido 
– que não pode participar do entusiasmo ou da autoaprovação que 
ele pode sentir, enquanto as coisas que ele está disposto a sacrifi-
car são todas para ela; o melhor dos homens e o mais altruísta não 
hesitará o máximo possível antes de lhe impor essa consequência?

Mesmo que não dissesse respeito aos confortos da vida, mas ape-
nas a consideração social estivesse em jogo, ainda assim, a car-
ga sobre sua consciência e seus sentimentos seria muito severa. 
Quem quer que tenha esposa e filhos os deu como reféns à Sra. 
Grundy.18 A aprovação desse potentado pode lhe ser indiferente, 
mas é de grande importância para sua esposa. O próprio homem 
pode estar acima da opinião, ou pode encontrar uma compensa-
ção suficiente na opinião daqueles que compartilham de sua ma-
neira de pensar. Mas para as mulheres ligadas a ele, não há com-
pensação que possa ser oferecida. A tendência quase invariável 
da esposa de colocar sua influência na mesma escala da conside-
ração social é, às vezes, vista como censura às mulheres, e repre-
sentada como uma característica peculiar de fraqueza e infantili-
dade de caráter nelas, o que certamente é uma grande injustiça.

18 N. T. Originalmente, foi uma personagem ficcional aludida na peça Speed the Plough 
(1798), de Thomas Morton (1752–1812); e tornou-se um nome figurativo para se 
referir a pessoas conservadoras. 
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A sociedade torna a vida inteira de uma mulher, das classes mais 
favorecidas, um contínuo autossacrifício; exige dela uma restrição 
incessante de todas as suas inclinações naturais, e o único retorno 
que lhe dá pelo que, muitas vezes, merece ser chamado de martí-
rio é a consideração. Sua consideração está inseparavelmente li-
gada à do marido e, depois de pagar o preço integral, ela descobre 
que pode perdê-la por qualquer razão banal. Ela sacrificou sua 
vida inteira por isso, e seu marido não sacrificará nem um capri-
cho, uma aberração, uma excentricidade; algo não reconhecido ou 
permitido pelo mundo, e que o mundo concordará com ela que é 
uma insensatez, se não coisa pior!

O dilema é mais difícil para aquela classe muito meritória de ho-
mens, que, sem possuir talentos que os qualifiquem para se des-
tacar entre aqueles com quem concordam em opinião, mantêm 
sua opinião por convicção e se sentem obrigados por honra e 
consciência a servi-la, fazendo profissão de sua crença e dedican-
do tempo, trabalho e meios para tudo que se empreenda em seu 
interesse. O pior de todos os casos é quando esses homens estão 
em um nível e posição que não os inclui nem os exclui do que 
é considerado a melhor sociedade; quando sua admissão depen-
de principalmente do que se pensa deles no âmbito pessoal – e, 
por mais que sua educação e seus hábitos sejam excepcionais, se 
forem identificados com opiniões e conduta pública inaceitáveis 
para aqueles que dão o tom à sociedade, isso funcionaria como 
uma exclusão efetiva.

Muitas mulheres se gabam (nove em cada dez, erroneamente) que 
nada impede que ela e o marido ascendam à alta sociedade de 
seu entorno – sociedade na qual outras pessoas, bem conhecidas 
por ela e no mesmo nível de vida, se misturam livremente – ex-
ceto se o marido for, desafortunadamente, um dissidente ou se 
tiver a reputação de se misturar com questões políticas radicais 
de baixo nível. É isso, ela pensa, que impede que George consiga 
uma comissão ou um posto, que Caroline consiga um bom-partido 
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e que impede que ela e o marido recebam convites, talvez honras, 
que, na sua visão, sua família tem o mesmo direito que outras 
pessoas. Com tal influência em cada lar, exercida ativamente ou 
operando com mais força por ser disfarçada, não é de se admirar 
que as pessoas em geral sejam mantidas nessa medíocre respei-
tabilidade que está se tornando uma característica marcante dos 
tempos modernos?

Há outro aspecto muito prejudicial cujo efeito deve ser conside-
rado, não diretamente o das restrições às mulheres, mas da ampla 
margem de diferença que essas restrições criam entre a educação 
e o caráter da mulher e do homem. Nada pode ser mais desfavorá-
vel para a união de pensamentos e inclinações que o ideal da vida 
conjugal. A associação íntima entre pessoas radicalmente diferen-
tes umas das outras é um sonho vão. A dessemelhança pode atrair, 
mas é a semelhança que faz perdurar; e, proporcionalmente à se-
melhança, é a adequação dos indivíduos que proporciona uma 
vida feliz uns aos outros. Sendo as mulheres tão diferentes dos 
homens, não é de se admirar que homens egoístas tenham sentido 
a necessidade de manter um poder arbitrário em suas próprias 
mãos, para manter in limine o conflito de inclinações ao longo da 
vida, decidindo todas as questões em função de suas preferências.

Quando as pessoas são extremamente diferentes, não pode haver 
uma real identidade de interesse. Muitas vezes há uma diferença 
consciente de opinião entre cônjuges quanto às questões impor-
tantes que envolvem seus deveres. Será mesmo que existe uma 
união matrimonial real onde isso ocorre? No entanto, é incomum 
em qualquer lugar quando a mulher tem alguma sinceridade de 
caráter; é algo muito corrente em países católicos, quando ela é 
apoiada em sua dissidência pela única outra autoridade, o padre, 
à qual é ensinada a se curvar. Com a audácia comum do exercício 
do poder que não se acostumou a ser contestado, a influência dos 
padres sobre as mulheres é atacada por escritores protestantes 
e liberais, menos por ser má em si mesma do que por ser uma 
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autoridade que rivaliza com a do marido, e suscita uma revolta 
contra sua infalibilidade.

Na Inglaterra, ocasionalmente existem diferenças semelhantes 
quando uma esposa evangélica se une a um marido de denomi-
nação diferente; mas, em geral, pelo menos essa fonte de dissen-
são é eliminada, ao se reduzir a mente das mulheres a tal nulidade 
que elas não têm outra opinião senão a da Sra. Grundy ou as que o 
marido lhes diz que tenham. Quando não há diferença de opinião, 
meras diferenças de gosto podem ser suficientes para prejudicar 
imensamente a felicidade da vida conjugal. E, embora isso possa 
estimular as propensões amorosas dos homens, exagerar as dife-
renças de educação, quaisquer que sejam as diferenças originais 
entre os sexos, não conduz à felicidade conjugal.

Se o casal for composto de pessoas bem-educadas e bem-compor-
tadas, elas toleram o gosto uma da outra; mas é tolerância mútua 
o que as pessoas esperam quando se casam? Essas diferenças de 
inclinação naturalmente farão com que suas vontades sejam dife-
rentes, se não restringidas por afeto ou dever, em relação a quase 
todas as questões domésticas que surgirem. Quanta diferença 
deve haver na sociedade que as duas pessoas desejam frequen-
tar ou ser por ela frequentada! Cada pessoa desejará associar-se 
com quem compartilha seus próprios gostos: é possível que as 
pessoas consideradas agradáveis por uma delas sejam indiferen-
tes ou certamente desagradáveis à outra; no entanto, não pode 
haver nenhuma que não seja uma amiga comum de ambos, pois, 
atualmente, as pessoas casadas não vivem em diferentes partes 
da casa e têm listas de visitas totalmente diferentes, como no rei-
nado de Luís XV.

Eles não podem deixar de ter desejos diferentes quanto à educa-
ção da prole; cada uma das partes desejará ver reproduzido nela 
seus próprios gostos e sentimentos; e haverá, ou um acordo, e por 
isso apenas uma meia satisfação para ambos, ou a esposa terá que 
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ceder – quase sempre sofrendo amargamente; e, com ou sem in-
tenção, sua influência oculta continua a contrariar os propósitos 
do marido.

É claro que seria extrema insensatez supor que essas diferenças de 
sentimento e inclinação só existem porque as mulheres são cria-
das de maneira diferente da dos homens e que não haveria dife-
renças de gosto em nenhuma outra circunstância imaginável. Mas 
não seria exagero dizer que a distinção na criação agrava imen-
samente essas diferenças, e as torna totalmente inevitáveis. En-
quanto as mulheres forem criadas como são, um homem e uma 
mulher raramente encontrão, um no outro, afinidade real de gos-
tos e desejos quanto à vida cotidiana.

Em geral, terão que abrir mão, por não haver outra solução, e re-
nunciar à tentativa de ter, na convivência íntima de sua vida co-
tidiana, esse idem velle, idem nolle, que é o elo de qualquer so-
ciedade que realmente se pretende como tal; ou se o homem 
consegue lograr êxito, o faz escolhendo uma mulher que esteja 
tão completamente anulada, que não tenha de forma alguma nem 
velle nem nolle, e estará disposta a consentir sobre qualquer ques-
tão. Mesmo esse cálculo pode falhar; a estupidez e a falta de espí-
rito nem sempre são uma garantia da submissão que se espera tão 
confiantemente. Mas, se fossem, seria esse o ideal do casamento? 
Nesse caso, o que o homem obteria, exceto uma serva, uma cuida-
dora ou uma amante?

Ao contrário, quando cada uma das duas pessoas, em vez de não 
ser nada, é alguma coisa; quando as duas pessoas estão ligadas 
uma à outra e, para começar, não são muito diferentes; a cons-
tante partilha das mesmas coisas, auxiliada por mútua compreen-
são, extrai as capacidades latentes de cada uma de se interessar 
pelas coisas que inicialmente eram interessantes apenas para 
uma das partes; e trabalha uma assimilação gradual dos gostos 
e personalidades, em parte pela modificação insensível de cada 
uma, mas mais por um enriquecimento real das duas naturezas, 
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cada uma adquirindo os gostos e capacidades da outra e somando 
à sua própria.

Isso geralmente acontece entre duas pessoas do mesmo sexo que 
estão muito ligadas em sua vida cotidiana; e seria comum no casa-
mento, se não a coisa mais comum, não fosse a criação totalmente 
diferente dos dois sexos que torna quase impossível a formação de 
uma união realmente bem diversificada. Se isso fosse remediado, 
quaisquer que fossem as diferenças que ainda pudessem exis-
tir nos gostos individuais, pelo menos haveria, como regra geral, 
completa unidade e unanimidade quanto aos grandes objetivos da 
vida. Quando as duas pessoas se ocupam de grandes objetivos, e se 
ajudam e encorajam mutualmente, seja qual for a questão, os as-
suntos menores sobre os quais seus gostos podem diferir não são 
muito importantes para elas; e há uma base para uma amizade 
sólida, de caráter duradouro, que tem mais probabilidade do que 
qualquer outra coisa de, por toda a vida, haver prazer maior em 
proporcionar prazer à outra pessoa do que em o receber.

Até agora, consideramos os efeitos sobre os prazeres e benefícios da 
união matrimonial que dependem da mera dessemelhança entre 
a esposa e o marido, mas a tendência maléfica é prodigiosamente 
agravada quando a dessemelhança está associada à inferioridade. 
A mera dessemelhança, quando significa apenas diferença de boas 
qualidades, pode ser mais uma vantagem no processo de melhoria 
mútua do que um empecilho ao bem-estar. Quando cada pessoa 
emula, deseja e se esforça para adquirir as qualidades peculiares da 
outra, a diferença não produz diversidade de interesse, e sim maior 
semelhança, tornando cada uma ainda mais valiosa para a outra.

Mas quando uma delas é muito inferior em aptidão mental e cul-
tural, e não tenta alcançar o nível da outra, através de uma ten-
tativa comprometida, toda a influência da conexão sobre o de-
senvolvimento daquela com habilidades superiores deteriora-se, 
ainda mais em um casamento toleravelmente feliz do que em um 
infeliz. Não é impunemente que a pessoa de intelecto superior 
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se restringe àquela de intelecto inferior e a elege como sua esco-
lhida e única companheira íntima. Qualquer sociedade que não 
está melhorando está se deteriorando; e quanto mais se deteriora, 
mais próxima e familiar ela é.

Mesmo um homem realmente superior quase sempre começa a se 
deteriorar quando se habitua a ser (como diz o ditado) rei de sua 
companhia: e em sua companhia mais habitual o marido que tem 
uma esposa inferior a ele sempre o será. Enquanto, por um lado, sua 
autossatisfação é incessantemente ministrada, por outro lado, ele 
insensivelmente absorve os modos de sentir e de ver as coisas que 
pertencem a uma mente mais vulgar ou mais limitada que a sua. 
Esse mal difere de muitos daqueles que foram abordados até agora 
por se tratar de um mal em desenvolvimento. 

A associação de homens e mulheres na vida cotidiana está muito 
mais próxima e mais completa do que nunca. A vida dos homens 
está mais privada. Antes, seus prazeres e ocupações prediletas 
encontravam-se entre os homens e na companhia de homens: 
suas esposas tinham apenas um fragmento de suas vidas. Atual-
mente, o progresso da civilização e a mudança de opinião sobre 
os divertimentos mais grosseiros e os excessos, que antes ocupa-
vam a maioria dos homens em suas horas de relaxamento – jun-
tamente com (deve-se dizer) o tom aprimorado do sentimento 
moderno quanto à reciprocidade de deveres que une o marido 
à esposa – trouxeram o homem muito mais para dentro de casa 
e para junto dos seus, no momento de usufruir de seus prazeres 
pessoais e sociais; enquanto o tipo e o grau de melhoria que foi 
feito na educação das mulheres as tornou, em certa medida, ca-
pazes de serem suas companheiras de ideias e preferências men-
tais, deixando-as, na maioria dos casos, ainda irremediavelmente 
em posição inferior.

Seu desejo de comunhão mental é, portanto, geralmente satis-
feito por uma comunhão da qual ele não aprende nada. Uma com-
panhia que não o melhora e não o estimula é substituída (o que 
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ele poderia ter sido obrigado a procurar) pela sociedade de seus 
iguais e de seus companheiros cujas buscas são mais elevadas. 
Vemos, por consequência, que homens jovens e mais promissores 
param de evoluir assim que se casam, e ao não evoluírem, inevi-
tavelmente degeneram. Se a esposa não empurra o marido para a 
frente, ela sempre o mantém atrás. Ele deixa de se importar com 
o que ela não se importa; ele não deseja mais e acaba detestando 
e rejeitando a sociedade que antes era compatível com suas aspi-
rações anteriores, e as quais agora envergonharia suas faculda-
des superiores, tanto as mentais quanto as emocionais, que já não 
estão mais em uso. E essa mudança coincide com os interesses 
novos e egoístas criados pela família. Depois de alguns anos, ele 
não se difere em nenhum aspecto material daqueles que nunca ti-
veram desejos por nada além das futilidades mais comuns e dos 
mais comuns objetos pecuniários.

Não tentaremos descrever o que pode ser o casamento entre duas 
pessoas de faculdades cultivadas, idênticas em opiniões e propósi-
tos, entre as quais exista a melhor forma de igualdade, semelhan-
ça de poderes e capacidades com superioridade recíproca nelas – 
para que cada uma possa desfrutar do luxo de olhar para a outra, 
e pode ter o prazer de, de forma alternada, liderar e de ser lide-
rado no caminho do desenvolvimento. Para quem pode concebê-
-lo, não há necessidade; para quem não pode, pareceria o sonho 
de um entusiasta. Mas nós sustentamos, com a mais profunda 
convicção, que esse e somente esse é o ideal do casamento; e que 
todas as opiniões, costumes e instituições que favorecem qualquer 
outra noção dele ou transformam as concepções e aspirações rela-
cionadas a ele em qualquer outra direção, por quaisquer preten-
sões que possam ser descritas, são relíquias da barbárie primiti-
va. A regeneração moral da humanidade só começará realmente 
quando a mais fundamental das relações sociais for colocada sob 
o domínio da justa igualdade e quando os seres humanos apren-
derem a cultivar sua mais forte simpatia pela igualdade de direi-
tos e pela educação.
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Até aqui, os benefícios que parece que o mundo obteria ao deixar 
de fazer do sexo de uma pessoa uma desqualificação de privilé-
gios e um símbolo de sujeição são mais sociais do que individuais; 
consistindo no aumento do bem geral para o pensamento e ação, 
e uma melhoria nas condições gerais nas relações de homens com 
mulheres. Mas seria uma grave omissão, no caso, não citar o be-
nefício mais direto de todos: o indescritível ganho de felicidade 
restrita à metade liberta da espécie.

Para as mulheres, seria a diferença entre uma vida de sujeição 
à vontade dos outros e uma vida de liberdade racional. Depois 
das necessidades primárias de alimentação e vestimentas, a li-
berdade é o primeiro e mais forte desejo da natureza humana. 
Enquanto a humanidade não dispõe de leis, seu desejo é por liber-
dade sem leis. Quando aprendem a compreender o significado do 
dever e o valor da razão, os seres humanos inclinam-se cada vez 
mais a serem guiados e restringidos por estes no exercício de sua 
liberdade; mas não desejam menos liberdade; não se dispõem a 
aceitar a vontade de outras pessoas como representantes e intér-
pretes desses princípios orientadores. Pelo contrário, as comuni-
dades em que a razão foi mais cultivada e em que a ideia de dever 
social tem sido mais poderosa são aquelas que mais fortemente 
afirmaram a liberdade de ação individual – a liberdade de cada 
pessoa para orientar sua conduta por seus próprios sentimentos 
de dever e por leis e restrições sociais às quais sua própria cons-
ciência possa se inscrever.

Aquelas pessoas que apreciam, com razão, o valor da independên-
cia pessoal como um elemento de felicidade deveriam considerar 
o valor que elas mesmas colocam como seu próprio ingrediente. 
Não há questão sobre a qual haja maior diferença de julgamento 
do que aquela em que um homem o julga por si mesmo e quando 
o mesmo homem o julga segundo outras pessoas. Quando ele ouve 
outras pessoas a reclamar que não lhes é permitida a liberdade 
de ação – de que suas vontades não têm influência suficiente na 
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regulação de seus assuntos –, sua tendência é perguntar: quais são 
suas queixas? A qual dano foram realmente submetidas? E em 
que sentido elas consideram seus negócios mal administrados? 
E, se não conseguem entender respondendo a essas perguntas, o 
que lhe parece um caso suficiente, ele não as escuta mais e consi-
dera suas queixas como uma indecisão fantasiosa de pessoas que 
nunca se contentarão com o razoável.

Porém, tem um padrão completamente diferente de julgamento 
quando está decidindo por si. Então, nem a mais corriqueira ad-
ministração de seus interesses por um tutor a quem esteja subor-
dinado irá satisfazer suas expectativas; sua exclusão pessoal da 
autoridade de decisão parece ser a maior queixa de todas, tor-
nando supérfluo até mesmo levantar a questão da má adminis-
tração. O mesmo se passa com as nações. Que cidadão de um país 
livre dará atenção a ofertas de boa e habilidosa administração em 
troca da abdicação da liberdade?

Mesmo se pudesse acreditar na existência de uma administra-
ção boa e eficaz de um povo governado por uma vontade que não 
é a sua, a consciência da construção do próprio destino, sob sua 
própria responsabilidade moral, não seria uma compensação aos 
seus sentimentos pela grande rudeza e imperfeição dos detalhes 
dos assuntos públicos? Que ele tenha certeza de que, o que quer 
que ele sinta nesse quesito, as mulheres se sentem em um nível 
totalmente igual. Tudo o que foi dito ou escrito, desde o tempo de 
Heródoto até o presente, da influência enobrecedora do governo 
livre – o nervo e a mola que dá a todas as faculdades, os objetos 
maiores e mais elevados que apresenta ao intelecto e sentimentos, 
o espírito público mais altruísta e as visões mais apaziguadoras e 
abrangentes do dever que engendra, e a plataforma geralmente 
mais alta na qual eleva o indivíduo como um ser moral, espiri-
tual e social – é, minuciosamente, tão verdadeiro para as mulhe-
res quanto para os homens.
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Não é isto parte importante da felicidade individual? Que cada 
homem lembre o que sentiu ao emergir da infância – da tutela e 
controle de pessoas mais velhas, mesmo sendo amáveis e afetuo-
sas – e assumir as responsabilidades da vida adulta? Não foi como 
o efeito físico de tirar um peso das costas ou se libertar de laços 
obstrutivos, mesmo que não fossem dolorosos? Não se sentiu duas 
vezes mais vivo, duas vezes mais humano que antes? E ele ima-
gina que as mulheres não têm nenhum desses sentimentos? Mas 
é um fato impressionante que as satisfações e mortificações do 
orgulho pessoal, pelo menos para a maioria dos homens quando o 
caso é o deles próprios, são menos admitidas para outras pessoas 
e menos levadas em consideração como fundamento ou justifi-
cativa de conduta, do que quaisquer outros sentimentos huma-
nos normais; talvez seja porque os homens as enaltecem e as no-
meiam com os nomes de muitas outras qualidades, que raramente 
percebem a influência poderosa que esses sentimentos exercem 
em suas próprias vidas.

Podemos ter certeza de que sua influência não é menor nem me-
nos poderosa nas vidas e nos sentimentos das mulheres. As mu-
lheres são instruídas a suprimi-los no que tem de mais natural e 
salutar, mas o princípio interno permanece, de uma forma exter-
na diferente. Uma mente ativa e enérgica, se lhe for negada a li-
berdade, buscará poder; se lhe for recusado o comando de si mes-
ma, afirmará sua personalidade tentando controlar os outros. Não 
permitir a qualquer ser humano uma existência própria a não ser 
a que dependa das outras pessoas é dar um prêmio muito alto à 
submissão das outras aos próprios propósitos.

Onde não há perspectiva de liberdade, mas há de poder, o poder se 
torna o grande objeto do desejo humano; aqueles aos quais não 
se permitirá administração imperturbada de seus próprios inte-
resses, compensarão a si mesmos, se puderem, interferindo com 
seus próprios propósitos nos interesses de outros. Por isso também 
a paixão das mulheres pela beleza pessoal, vestimenta e ostenta-
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ção; e todos os males que daí decorrem, na forma de luxo pernicio-
so e da imoralidade social. O amor ao poder e o amor à liberdade 
estão em eterno antagonismo. Onde há menos liberdade, a paixão 
pelo poder é a mais ardente e inescrupulosa. O desejo do poder so-
bre os outros somente cessará de ser uma agência de depravação 
entre os seres humanos quando cada pessoa individualmente for 
capaz de abdicar de tal poder; o que só poderá acontecer quando 
o respeito pela liberdade de cada um, e tudo que lhe diz respeito, 
for um princípio estabelecido.

Mas não é somente por meio do sentimento de dignidade pessoal 
que a livre orientação e disposição de suas próprias faculdades se 
torna uma fonte de felicidade individual, e se for acorrentada e 
restringida, uma fonte de infelicidade dos seres humanos, e não 
menos das mulheres. Não há nada, depois da doença, da indigên-
cia e da culpa, tão fatal para a fruição prazerosa da vida como a 
falta de vazão digna para as faculdades ativas. As mulheres que 
cuidam da família, enquanto tiverem esses cuidados, têm nela 
esse meio de vazão, e isso geralmente é suficiente para elas; mas, 
e quanto ao número cada vez maior de mulheres que não tiveram 
oportunidade de exercer sua vocação e que são ridicularizadas ao 
dizerem que exercem sua verdadeira vocação? E as mulheres que 
perderam os filhos para a morte ou distanciamento, ou que cres-
ceram, casaram-se e formaram seus próprios lares?

Existem exemplos abundantes de homens que, depois de uma 
vida ocupada pelos negócios, se aposentam com renda suficiente 
para o prazer de descansar, como esperam, mas para aqueles in-
capazes de adquirir novos interesses e emoções que podem subs-
tituir os antigos, a mudança para uma vida de inatividade traz té-
dio, melancolia e morte prematura. No entanto, ninguém pensa 
no caso paralelo de tantas mulheres dignas e dedicadas que, ten-
do pago o que lhes disseram que era sua dívida com a socieda-
de – criado uma família irrepreensível para a masculinidade e 
a feminilidade; mantido uma casa pelo tempo que precisou ser 
mantida –, são desertadas pela única ocupação para a qual elas se 
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adaptaram; e permanecem com igual capacidade, mas sem em-
prego, a menos que talvez uma filha ou uma nora esteja dispos-
ta a abdicar em seu favor o desempenho das mesmas funções em 
sua família recém formada.

Certamente um destino duro para a velhice daquelas pessoas que 
cumpriram dignamente, enquanto lhes foi dado o cumprimento, o 
que o mundo considera seu único dever social. Os únicos recursos 
dessas mulheres e de outras a quem esse dever ainda não foi dele-
gado – muitas das quais passam a vida com a consciência de voca-
ções frustradas e atividades que não têm como expandir – são, em 
geral, a religião e a caridade. Mas a prática religiosa delas, embo-
ra possa ser fervorosa e de observância cerimonial, não pode ser 
uma religião de ação, a menos que seja na forma de caridade. Para 
a caridade, muitas delas são por natureza admiravelmente ade-
quadas; mas sua prática proveitosa, ou mesmo sem causar danos, 
requer a educação, a preparação multifacetada, o conhecimento e 
os poderes de pensamento de um talentoso administrador.

Existem poucas funções administrativas do governo para as quais 
uma pessoa não seria adequada se esta for adequada a conceder 
caridade de maneira proveitosa. Nesse e em outros casos (preemi-
nentemente no da educação das crianças), os deveres permitidos 
às mulheres não podem ser cumpridos adequadamente sem que 
sejam treinadas para funções que, para grande prejuízo da socie-
dade, não lhes são permitidas. E aqui, devemos informar o modo 
singular como a questão das restrições é frequentemente apresen-
tada por aquelas pessoas que acham mais fácil fazer um retrato 
ridículo do que não gostam, do que argumentar a esse respeito.

Quando se sugere que as aptidões executivas das mulheres e seus 
conselhos, às vezes, podem ser considerados valiosos nos assun-
tos de Estado, esses amantes do humor se agarram ao ridículo 
do mundo ao colocarem no parlamento ou no gabinete, meni-
nas na adolescência, ou esposas jovens em seus vinte e poucos, 
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transportadas exatamente como estão, da sala de visitas para a 
Câmara dos Comuns. Eles esquecem que os homens geralmente 
não são selecionados nessa idade precoce para um posto no Par-
lamento ou para funções políticas responsáveis. O bom senso lhes 
diria que, se tais encargos fossem confiados às mulheres, seria 
àquelas que não tivessem vocação especial para a vida de casada, 
ou que preferisse empregar suas faculdades em outras atividades 
(como muitas mulheres agora preferem, ao casamento, algumas 
das poucas ocupações honrosas ao seu alcance), tendo passado os 
melhores anos de sua juventude na tentativa de se qualificar para 
as atividades nas quais desejam se envolver; ou ainda mais fre-
quentemente, talvez, viúvas ou esposas de quarenta ou cinquenta 
anos, cujo conhecimento sobre a vida e as aptidões para admi-
nistrar que adquiriram em suas famílias, poderiam, com a ajuda 
de estudos apropriados, ser disponibilizados em escala menos 
limitada.

Não há país da Europa em que os homens mais capazes não te-
nham experimentado, e entusiasticamente apreciado, o valor dos 
conselhos e da ajuda de inteligentes e experientes mulheres do 
mundo para alcançar tanto objetivos privados quanto públicos; 
e existem questões importantes da administração pública para as 
quais poucos homens são igualmente competentes como tais mu-
lheres; entre outras, a do controle detalhado das despesas.

Mas o que estamos discutindo agora não é a necessidade que a 
sociedade tem dos serviços das mulheres nos negócios públicos, 
mas a vida monótona e sem esperança a que muitas vezes a so-
ciedade as condena, proibindo-as de exercer as habilidades prá-
ticas as quais muitas delas têm consciência de ter, em qualquer 
campo mais amplo do que aquele que para algumas delas nunca 
esteve, e para outras não está mais, aberto. Se existe algo de vital 
importância para a felicidade dos seres humanos, é que possam 
gozar daquilo que frequentemente almejam. Esse requisito para 
uma vida agradável é concedido de maneira muito imperfeita, 
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ou totalmente negado a uma grande parte da humanidade; e, por 
essa ausência, muitas vidas se tornam um fracasso, mesmo que 
aparentemente fornidas com todos os requisitos para o sucesso.

Mas se as circunstâncias que a sociedade ainda não é capaz de 
superar tornam inevitáveis essas falhas no presente, a própria so-
ciedade não precisa infringi-las. A imprudência dos pais, a inex-
periência própria da juventude ou a ausência de oportunidades 
externas para a vocação congenial e sua presença nas não conge-
niais condenam inúmeros homens a passar a vida fazendo algo a 
contragosto e mal, quando há outras coisas que poderiam fazer 
bem e com satisfação. Mas, para as mulheres, essa sentença é im-
posta por leis e por costumes equivalentes à lei.

O que, nas sociedades incultas, cor, raça, religião ou, no caso de 
um país conquistado, nacionalidade representam para alguns ho-
mens, o sexo representa para todas as mulheres uma exclusão pe-
remptória de quase todas as ocupações honrosas, a não ser aque-
las que não podem ser cumpridas por outras pessoas, ou que não 
as consideram dignos de sua aceitação. Os sofrimentos decorren-
tes de causas dessa natureza costumam ter tão pouca simpatia que 
poucas pessoas estão cientes da grande infelicidade causada pelo 
sentimento de ter tido uma vida desperdiçada. O caso será ainda 
mais frequente, uma vez que o aumento da cultura cria uma des-
proporção cada vez maior entre as ideias e as faculdades das mu-
lheres, e o escopo que a sociedade permite à sua atividade.

Quando consideramos o mal evidente causado à metade da raça 
humana por terem sido desqualificadas – primeiro na perda do 
tipo de prazer pessoal mais inspirador e elevado, e em seguida, 
o desgaste, a decepção e a profunda insatisfação com a vida, que 
são, com tanta frequência, os substitutos deste; sente-se que, den-
tre todas as lições que os homens necessitam para continuar a luta 
contra as inevitáveis imperfeições terrenas, não há lição que eles 
mais necessitem do que não acrescentar, por conta de sua inveja 
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e preconceito, mais restrições às mulheres, além dos males que a 
natureza já as inflige.

Seus vãos temores apenas substituem males outros e piores pelos 
quais ficam desnecessariamente apreensivos, enquanto toda res-
trição à liberdade de conduta de qualquer de seus semelhantes – a 
menos que os tornem responsáveis por qualquer mal verdadei-
ramente causado por essa liberdade – seca pro tanto a principal 
fonte de felicidade humana e deixa as espécies menos ricas, em 
um grau inaceitável, em tudo o que torna a vida valiosa para o ser 
humano como indivíduo.
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