
HESITEI muito tempo em escrever um livro sobre a mulher. 
O tema é irritante, principalmente para as mulheres. E 

não é novo. A querela do feminismo deu muito que falar: 
agora está mais ou menos encerrada. Não toquemos mais nis
so. . . No entanto, ainda se fala dela. E não parece que as 
volumosas tolices que se disseram neste último século tenham 
realmente esclarecido a questão. Demais, haverá realmente um 
problema? Em que consiste? Em verdade, haverá mulher? Sem 
dúvida, a teoria do eterno feminino ainda tem adeptos; cochi
cham: "Até na Rússia elas permanecem mulheres". Mas outras 
pessoas igualmente bem informadas — e por vezes as mesmas — 
suspiram: "A mulher se está perdendo, a mulher está perdida". 
Não sabemos mais exatamente se ainda existem mulheres, se 
existirão sempre, se devemos ou não desejar que existam, que 
lugar ocupam no mundo ou deveriam ocupar". "Onde estão as 
mulheres?", indagava há pouco uma revista intermitente (1). Mas 
antes de mais nada: que é uma mulher? "Tota mulier in utero: 
é uma matriz", diz alguém. Entretanto, falando de certas mu
lheres, os conhecedores declaram: "Não são mulheres", embora 
tenham um útero como as outras. Todo mundo concorda em que 
há fêmeas na espécie humana; constituem, hoje, como outrora, 
mais ou menos a metade da humanidade; e contudo dizem-nos 
que a feminilidade "corre perigo"; e exortam-nos: "Sejam mu
lheres, permaneçam mulheres, tornem-se mulheres". Todo ser 
humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mu
lher; cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada 
que é a feminilidade. Será esta secretada pelos ovários? Ou 
estará congelada no fundo de um céu platônico? E bastará uma 
saia ruge-ruge para fazê-la descer à terra? Embora certas mu
lheres se esforcem por encarná-lo, o modelo nunca foi registrado. 
Descreveram-no de bom grado em termos vagos e mirabolantes 
que parecem tirados de empréstimo do vocabulário das videntes. 
No tempo de Sto. Tomás, ela se apresentava como uma essência 

(1) Não se publica mais: chamava-se Franchise. 
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tão precisamente definida quanto a virtude dormitiva da papoula. 
Mas o conceitualismo perdeu terreno: as ciências biológicas e 
sociais não acreditam mais na existência de entidades imutàvel-
mente fixadas, que definiriam determinados caracteres como os 
da mulher, do judeu ou do negro; consideram o caráter como 
uma reação secundária a uma situação. Se hoje não há mais 
feminilidade, é porque nunca houve. Significará isso que a pa
lavra "mulher" não tenha nenhum conteúdo? Ê o que afirmam 
vigorosamente os partidários da filosofia das luzes, do raciona-
lismo, do nominalismo: as mulheres, entre os seres humanos, 
seriam apenas os designados arbitrariamente pela palavra "mu
lher". Os norte-americanos, em particular, pensam que a mulher, 
como mulher, não existe mais; se uma retardada ainda se ima
gina mulher, as amigas aconselham-na a se fazer psicanalisar 
para livrar-se dessa obsessão. A propósito de uma obra, de resto 
assaz irritante, intitulada Modern Woman: a lost sex, Dorothy 
Parker escreveu: "Não posso ser justa em relação aos livros que 
tratam da mulher como mulher... Minha idéia é que todos, 
homens e mulheres, o que quer que sejamos, devemos ser con
siderados seres humanos". Mas o nominalismo é uma doutrina 
um tanto limitada; e os antifeministas não têm dificuldade em 
demonstrar que as mulheres não são homens. Sem dúvida, a 
mulher é, como o homem, um ser humano. Mas tal afir
mação é abstrata; o fato é que todo ser humano concreto 
sempre se situa de um modo singular. Recusar as noções de 
eterno feminino, alma negra, caráter judeu, não é negar que 
haja hoje judeus, negros e mulheres; a negação não representa 
para os interessados uma libertação e sim uma fuga inautên-
tica. É claro que nenhuma mulher pode pretender sem má-fé 
situar-se além de seu sexo. Uma escritora conhecida recusou-se 
a deixar que saísse seu retrato numa série de fotografias con
sagradas precisamente às mulheres escritoras: queria ser incluída 
entre os homens, mas para obter esse privilégio utilizou a in
fluência do marido. As mulheres que afirmam que são homens 
não dispensam, contudo, as delicadezas e as homenagens masculi
nas. Lembro-me também duma jovem trotskista em pé num 
estrado, no meio de um comício violento e que se dispunha a 
dar pancadas, apesar de sua evidente fragilidade; negava sua 
fraqueza feminina; mas era por amor a um militante a quem 
desejava ser igual. A atitude de desafio dentro da qual se cris-
pam as norte-americanas prova que são dominadas pelo senti
mento de sua feminilidade. E, em verdade, basta passear de 
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olhos abertos para comprovar que a humanidade se reparte em 
duas categorias de indivíduos, cujas roupas, rostos, corpos, sor
risos, atitudes, interesses, ocupações são manifestamente dife
rentes: talvez essas diferenças sejam superficiais, talvez se desti
nem a desaparecer. O certo é que por enquanto elas existem 
com uma evidência total. 

Se a função da fêmea não basta para definir a mulher, se 
nos recusamos também explicá-la pelo "eterno feminino" e se, 
no entanto, admitimos, ainda que provisoriamente, que há mu
lheres na terra, teremos que formular a pergunta: que é uma 
mulher ? 

O próprio enunciado do problema sugere-me uma primeira 
resposta. É significativo que eu coloque esse problema. Um ho
mem não teria a idéia de escrever um livro sobre a situação sin
gular que ocupam os machos na humanidade (1). Se quero defi
nir-me, sou obrigada inicialmente a declarar: "Sou uma mulher". 
Essa verdade constitui o fundo sobre o qual se erguerá qualquer 
outra afirmação. Um homem não começa nunca por se apresentar 
como um indivíduo de determinado sexo: que seja homem é 
natural. É de maneira formal, nos registros dos cartórios ou 
nas declarações de identidade que as rubricas, masculino, femi
nino, aparecem como simétricas. A relação dos dois sexos não 
é a das duas eletricidades, de dois pólos. O homem representa 
a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos "os 
homens" para designar os seres humanos, tendo-se assimilado 
ao sentido singular do vocábulo vir o sentido geral da palavra 
homo. A mulher aparece como o negativo, de modo que toda 
determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade. 
Agastou-me, por vezes, no curso de conversações abstratas, ouvir 
os homens dizerem-se: "Você pensa assim porque é uma mu
lher". Mas eu sabia que minha única defesa era responder: 
"penso-o porque é verdadeiro", eliminando assim minha subje
tividade. Não se tratava, em hipótese alguma, de replicar: "E 
você pensa o contrário porque é um homem", pois está suben
tendido que o fato de ser um homem não é uma singularidade; 
um homem está em seu direito sendo homem, é a mulher que 
está errada. Praticamente, assim como para os Antigos havia 
uma vertical absoluta em relação à qual se definia a oblíqua, 

(1) O relatório Kinsey, por exemplo, limita-se a definir as ca
racterísticas sexuais do homem norte-americano, o que é muito diferente. 
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há um tipo humano absoluto que é o masculino. A mulher 
tem ovários, um útero; eis as condições singulares que a encer
ram na sua subjetividade; diz-se de bom grado que ela pensa 
com suas glândulas. O homem esquece soberbamente que sua 
anatomia também comporta hormônios e testículos. Encara o 
corpo como uma relação direta e normal com o mundo que 
acredita apreender na sua objetividade, ao passo que considera 
o corpo da mulher sobrecarregado por tudo o que o especifica: 
um obstáculo, uma prisão. "A fêmea é fêmea em virtude de 
certa carência de qualidades", diz Aristóteles. "Devemos consi
derar o caráter das mulheres como sofrendo de certa deficiência 
natural". E Sto. Tomás, depois dele, decreta que a mulher é 
um homem incompleto, um ser "ocasional". É o que simboliza 
a história do Gênese em que Eva aparece como extraída, segundo 
Bossuet, de um "osso supranumerário" de Adão. A humanidade 
é masculina e o homem define a mulher não em si mas relativa
mente a êle; ela não é considerada um ser autônomo. "A mu
lher, o ser relativo...", diz Michelet. E é por isso que Benda 
afirma em Rapport d'Uriel: "O corpo do homem tem um sentido 
em si, abstração feita do da mulher, ao passo que este parece 
destituído de significação se não se evoca o macho... O homem 
é pensável sem a mulher. Ela não, sem o homem". Ela não 
é senão o que o homem decide que seja; daí dizer-se o "sexo" 
para dizer que ela se apresenta diante do macho como um ser 
sexuado: para êle, a fêmea é sexo, logo ela o é absolutamente. 
A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem 
e não este em relação a ela; a fêmea é o inessencial perante o 
essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro (1). 

(1) Essa idéia foi expressa em sua forma mais explícita por E. 
Levinas em seu ensaio sobre Le Temps et l'Autre. Assim se exprime 
êle: "Não haveria uma situação em que a alteridade definiria um ser 
de maneira positiva, como essência? Qual é a alteridade que não en
tra pura e simplesmente na oposição das duas espécies do mesmo gê
nero? Penso que o contrário absolutamente contrário, cuja contrarie-
dade não é em nada afetada pela relação que se pode estabelecer en
tre si e seu correlativo, a contrariedade que permite ao termo perma
necer absolutamente outro, é o feminino. O sexo não é uma diferença 
específica qualquer. . . A diferença dos sexos não é tampouco uma 
contradição. . . Não é também a dualidade de dois termos comple
mentares, porque esses dois termos complementares supõem um todo 
preexistente. . . A alteridade realiza-se nc feminino. Termo do mesmo 
quilate mas de sentido oposto à consciência". 

Suponho que Levinas não esquece que a mulher é igualmente 
consciência para si. Mas é impressionante que adote deliberadamente 
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A categoria do Outro é tão original quanto a própria cons
ciência. Nas mais primitivas sociedades, nas mais antigas mito
logias, encontra-se sempre uma dualidade que é a do Mesmo e 
a do Outro. A divisão não foi estabelecida inicialmente sob o 
signo da divisão dos sexos, não depende de nenhum dado empí
rico: é o que se conclui, entre outros, dos trabalhos de Granet 
sobre o pensamento chinês de Dumézil sobre as índias e Roma. 
Nos pares Varuna-Mitra, Urano-Zeus, Sol-Lua, Dia-Noite, nenhum 
elemento feminino se acha implicado a princípio; nem tampouco 
na oposição do Bem ao Mal, dos princípios fastos e nefastos, da 
direita e da esquerda, de Deus e Lúcifer; a alteridade é uma 
categoria fundamental do pensamento humano. Nenhuma cole
tividade se define nunca como Uma sem colocar imediatamente 
a Outra diante de si. Basta três viajantes reunidos por acaso 
num mesmo compartimento para que todos os demais viajantes 
se tornem "os outros" vagamente hostis. Para os habitantes de 
uma aldeia, todas as pessoas que não pertencem ao mesmo luga
rejo são "outros"' e suspeitos; para os habitantes de um país, 
os habitantes de outro país são considerados "estrangeiros". Os 
judeus são "outros" para o anti-semita, os negros para os racistas 
norte-americanos, os indígenas para os colonos, os proletários 
para as classes dos proprietários. Ao fim de um estudo apro
fundado das diversas figuras das sociedades primitivas, Lévi-
-Strauss pôde concluir: "A passagem do estado natural ao esta
do cultural define-se pela aptidão por parte do homem em pensar 
as relações biológicas sob a forma de sistemas de oposições: a 
dualidade, a alternância, a oposição e a simetria, que se apresen
tam sob formas definidas ou formas vagas, constituem menos 
fenômenos que cumpre explicar que os dados fundamentais e 
imediatos da realidade social(l). Tais fenômenos não se com
preenderiam se a realidade humana fosse exclusivamente um 
mitsein baseado na solidariedade e na amizade. Esclarece-se, 
ao contrário, se, segundo Hegel, descobre-se na própria consciên-

um ponto de vista de homem sem assinalar a reciprocidade do sujeito 
e do objeto. Quando escreve que a mulher é mistério, subentende que 
é mistério para o homem. De modo que essa descrição que se apre
senta com intenção objetiva é, na realidade, uma afirmação do pri
vilégio masculino. 

(1) Ver C. Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la Pa
renté. Agradeço a Lévi-Strauss a gentileza de me ter comunicado as 
provas de sua tese que, entre outras, aproveitei amplamente na segunda 
parte, págs. 86-102. 
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cia uma hostilidade fundamental em relação a qualquer outra 
consciência; o sujeito só se põe em se opondo: êle pretende afir
mar-se como essencial e fazer do outro o inessencial, o objeto. 

Só que a outra consciência lhe opõe uma pretensão recíproca: 
em viagem, o nativo percebe com espanto que há, nos países 
vizinhos, nativos que o encaram, eles também, como estrangeiro; 
entre aldeias, clãs, nações, classes, há guerras, potlatchs, tratados, 
lutas que tiram o sentido absoluto da idéia do Outro e desco
brem-lhe a relatividade; por bem ou por mal os indivíduos e os 
grupos são obrigados a reconhecer a reciprocidade de suas rela
ções. Como se entende, então, que entre os sexos essa recipro
cidade não tenha sido colocada, que um dos termos se tenha 
imposto como o único essencial, negando toda relatividade em 
relação a seu correlativo, definindo este como a alteridade pura? 
Por que as mulheres não contestam a soberania do macho? Ne
nhum sujeito se coloca imediata e espontaneamente como ines
sencial; não é o Outro que definindo-se como Outro define o 
Um; êle é posto como Outro pelo Um definindo-se como Um. 
Mas para que o Outro não se transforme no Um é preciso que 
se sujeite a esse ponto de vista alheio. De onde vem essa sub
missão na mulher? 

Existem outros casos em que, durante um tempo mais ou 
menos longo, uma categoria conseguiu dominar totalmente a 
outra. É muitas vezes a desigualdade numérica que confere esse 
privilégio: a maioria impõe sua lei à minoria ou a persegue. 
Mas as mulheres não são, como os negros dos Estados Unidos ou 
os judeus, uma minoria; há tantos homens quantas mulheres na 
terra. Não raro, também os dois grupos em presença foram 
inicialmente independentes; ignoravam-se antes ou admitiam cada 
qual a autonomia do outro; e foi um acontecimento histórico 
que subordinou o mais fraco ao mais forte: a diáspora judaica, 
a introdução da escravidão na América, as conquistas coloniais 
são fatos precisos. Nesses casos, para os oprimidos, houve um 
passo à frente: têm em comum um passado, uma tradição, por 
vezes uma religião, uma cultura. Nesse sentido, a aproximação 
estabelecida por Bebei entre as mulheres e o proletariado seria 
mais lógica: os proletários tampouco não estão em estado de 
inferioridade e nunca constituíram uma coletividade separada. 
Entretanto, na falta de um acontecimento, é um desenvolvimento 
histórico que explica sua existência como classe e mostra a dis
tribuição desses indivíduos dentro dessa classe. Nem sempre 
houve proletários, sempre houve mulheres. Elas são mulheres 
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em virtude de sua estrutura fisiológica; por mais longe que se 
remonte na história, sempre estiveram subordinadas ao homem: 
sua dependência não é conseqüência de um evento ou de uma 
evolução, ela não aconteceu. E, em parte, porque escapa ao 
caráter acidental do fato histórico que a alteridade aparece aqui 
como um absoluto. Uma situação que se criou através dos 
tempos pode desfazer-se num dado tempo: os negros do Haiti, 
entre outros, bem que o provaram. Parece, ao contrário, que 
uma condição natural desafia qualquer mudança. Em verdade, 
a natureza, como a realidade histórica, não é um dado imutável. 
Se a mulher se enxerga como o inessencial que nunca retorna ao 
essencial é porque não opera, ela própria, esse retorno. Os pro
letários dizem "nós". Os negros também. Apresentando-se como 
sujeitos, eles transformam em "outros" os burgueses, os brancos. 
As mulheres — salvo em certos congressos que permanecem ma
nifestações abstratas — não dizem "nós". Os homens dizem "as 
mulheres" e elas usam essas palavras para se designarem a 
si mesmas: mas não se põem autenticamente como Sujeito. Os 
proletários fizeram a revolução na Rússia, os negros no Haiti, 
os indo-chineses bateram-se na Indo-China: a ação das mulheres 
nunca passou de uma agitação simbólica; só ganharam o que 
os homens concordaram em lhes conceder; elas nada tomaram; 
elas receberam (Cf. Segunda Parte, § 5). Isso porque não têm 
os meios concretos de se reunir em uma unidade que se afirmaria 
em se opondo. Não têm passado, não têm história, nem religião 
própria; não têm, como os proletários, uma solidariedade de 
trabalho e interesses; não há sequer entre elas essa promiscuidade 
espacial que faz dos negros dos E.U.A., dos judeus dos guetos, 
dos operários de Saint-Denis ou das fábricas Renault uma comu
nidade. Vivem dispersas entre os homens, ligadas pelo habitat, 
pelo trabalho, pelos interesses econômicos, pela condição social 
a certos homens — pai ou marido — mais estreitamente do 
que as outras mulheres. Burguesas, são solidárias dos burgueses 
e não das mulheres proletárias; brancas, dos homens brancos e 
não das mulheres pretas. O proletariado poderia propor-se o 
trucidamento da classe dirigente; um judeu, um negro fanático 
poderiam sonhar com possuir o segredo da bomba atômica e 
constituir uma humanidade inteiramente judaica ou inteiramente 
negra: mas mesmo em sonho a mulher não pode exterminar os 
homens. O laço que a une a seus opressores não é comparável 
a nenhum outro. A divisão dos sexos é, com efeito, um dado 
biológico e não um momento da história humana. É no seio de um 
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mitsein original que sua oposição se formou e ela não a destruiu. 
O casal é uma unidade fundamental cujas metades se acham 
presas indissolúvelmente uma à outra: nenhum corte é possível 
na sociedade por sexos. Isso é que caracteriza fundamentalmente 
a mulher: ela é o Outro dentro de uma totalidade cujos dois 
termos são necessários um ao outro. 

Poder-se-ia imaginar que essa reciprocidade teria facilitado 
a libertação; quando Hércules fia a lã aos pés de Onfale, o de
sejo amarra-o: por que Ônfale não conseguiu adquirir um poder 
durável? Para vingar-se de Jasão, Medéia mata os filhos: essa 
lenda selvagem sugere que, do laço que a liga à criança, a mulher 
teria podido tirar uma ascendência temível. Aristófanes ima
ginou complacentemente, em Lisístrata, uma assembléia de mulhe
res em que estas tentam explorar em comum, e para fins sociais, 
a necessidade que os homens têm delas, mas trata-se apenas de 
uma comédia. A lenda que afirma que as sabinas raptadas opu
seram a seus raptores uma esterilidade obstinada, conta também 
que, fustigando-as com chicotes de couro, os homens quebraram 
màgicamente essa resistência. A necessidade biológica — desejo 
sexual e desejo de posteridade — que coloca o macho sob a 
dependência da fêmea não libertou socialmente a mulher. O 
senhor e o escravo estão unidos por uma necessidade econômica 
recíproca que não liberta o escravo. É que, na relação do senhor 
com o escravo, o primeiro não põe a necessidade que tem do 
outro; êle detém o poder de satisfazer essa necessidade e não 
a mediatiza; ao contrário, o escravo, na dependência, esperança 
ou medo, interioriza a necessidade que tem do senhor; a urgência 
da necessidade, ainda que igual em ambos, sempre favorece o 
opressor contra o oprimido: é o que explica que a libertação da 
classe proletária, por exemplo, tenha sido tão lenta. Ora, a 
mulher sempre foi, senão a escrava do homem ao menos sua 
vassala; os dois sexos nunca partilharam o mundo em igual
dade de condições; e ainda hoje, embora sua condição esteja 
evoluindo, a mulher arca com um pesado handicap. Em quase 
nenhum país, seu estatuto legal é idêntico ao do homem e muitas 
vezes este último a prejudica consideravelmente. Mesmo quando 
os direitos lhe são abstratamente reconhecidos, um longo hábito 
impede que encontrem nos costumes sua expressão concreta. Eco
nomicamente, homens e mulheres constituem como que duas cas
tas; em igualdade de condições, os primeiros têm situações mais 
vantajosas, salários mais altos, maiores possibilidades de êxito 
que suas concorrentes recém-chegadas. Ocupam na indústria, na 
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política etc, maior número de lugares e os postos mais impor
tantes. Além dos podêres concretos que possuem, revestem-se 
de um prestígio cuja tradição a educação da criança mantém: 
o presente envolve o passado e no passado toda a história foi 
feita pelos homens. No momento em que as mulheres começam 
a tomar parte na elaboração do mundo, esse mundo é ainda um 
mundo que pertence aos homens. Eles bem o sabem, elas mal 
duvidam. Recusar ser o Outro, recusar a cumplicidade com o 
homem seria para elas renunciar a todas as vantagens que a 
aliança com a casta superior pode conferir-lhes. O homem suse-
rano protegerá materialmente a mulher vassala e se encarregará 
de lhe justificar a existência: com o risco econômico, ela esquiva 
o risco metafísico de uma liberdade que deve inventar seus fins 
sem auxílios. Efetivamente, ao lado da pretensão de todo indi
víduo de se afirmar como sujeito, que é uma pretensão ética, 
há também a tentação de fugir de sua liberdade e de constituir-se 
em coisa. É um caminho nefasto porque passivo, alienado, per
dido, e então esse indivduo é presa de vontades estranhas, cor
tado de sua transcendência, frustrado de todo valor. Mas é um 
caminho fácil: evitam-se com ele a angústia e a tensão da exis
tência autenticamente assumida. O homem que constitui a mulher 
como um Outro encontrará, nela, profundas cumplicidades. Assim, 
a mulher não se reivindica como sujeito, porque não possui os 
meios concretos para tanto, porque sente o laço necessário que 
a prende ao homem sem reclamar a reciprocidade dele, e porque, 
muitas vezes, se compraz no seu papel de Outro. 

Mas uma questão imediatamente se apresenta: como tudo 
isso começou? Compreende-se que a dualidade dos sexos, como 
toda dualidade, tenha sido traduzida por um conflito. Compreen
de-se que, se um dos dois conseguisse impor sua superioridade, 
esta deveria estabelecer-se como absoluta. Resta explicar por que 
o homem venceu desde o início. Parece que as mulheres deve
riam ter sido vitoriosas. Ou a luta poderia nunca ter tido so
lução. Por que este mundo sempre pertenceu aos homens e 
só hoje as coisas começam a mudar? Será um bem essa mu
dança? Trará ou não uma partilha igual do mundo entre homens 
e mulheres? 

Essas questões estão longe de ser novas; já lhes foram dadas 
numerosas respostas, mas o simples fato de ser a mulher o Outro 
contesta todas as justificações que os homens lhe puderam dar: 
eram-lhes evidentemente ditadas pelo interesse. "Tudo o que os 
homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito, porque 
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eles são, a um tempo, juiz e parte", escreveu, no século XVII, 
Poulain de Ia Barre, feminista pouco conhecido. Em toda parte 
e em qualquer época, os homens exibiram a satisfação que tive
ram de se sentirem os reis da criação. "Bendito seja Deus nosso 
Senhor e o Senhor de todos os mundos por não me ter feito 
mulher", dizem os judeus nas suas preces matinais, enquanto 
suas esposas murmuram com resignação: "Bendito seja o Senhor 
que me criou segundo a sua vontade". Entre as mercês que 
Platão agradecia aos deuses, a maior se lhe afigurava o fato de 
ter sido criado livre e não escravo e, a seguir, o de ser homem 
e não mulher. Mas os homens não poderiam gozar plenamente 
esse privilégio, se não o houvessem considerado alicerçado no 
absoluto e na eternidade: de sua supremacia procuraram fazer 
um direito. "Os que fizeram e compilaram as leis, por serem 
homens, favoreceram seu próprio sexo, e os jurisconsultos trans
formaram as leis em princípios", diz ainda Poulain de Ia Barre. 
Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores e sábios empenha
ram-se em demonstrar que a condição subordinada da mulher era 
desejada no céu e proveitosa à terra. As religiões forjadas 
pelos homens refletem essa vontade de domínio: buscaram argu
mentos nas lendas de Eva, de Pandora, puseram a filosofia e a 
teologia a serviço de seus desígnios, como vimos pelas frases 
citadas de Aristóteles e Sto. Tomás. Desde a Antigüidade, mora
listas e satíricos deleitaram-se com pintar o quadro das fra
quezas femininas. Conhecem-se os violentos requisitórios que con
tra elas se escreveram através de toda a literatura francesa: 
Montherlant reata, com menor brilho, a tradição de Jean de 
Meung. Essa hostilidade parece, algumas vezes, justificável, mas 
na maior parte dos casos é gratuita. Na realidade, recobre uma 
vontade de autojustificação mais ou menos habilmente masca
rada. "E mais fácil acusar um sexo do que desculpar o outro", 
diz Montaigne. Em certos casos, o processo é evidente. E im
pressionante, por exemplo, que o código romano, a fim de res
tringir os direitos das mulheres, invoque "a imbecilidade, a 
fragilidade do sexo" no momento em que, pelo enfraquecimento 
da família, ela se torna um perigo para os herdeiros masculinos. 
Ê impressionante que no século XVI, a fim de manter a mulher 
casada sob tutela, apele-se para a autoridade de Santo Agostinho, 
declarando que "a mulher é um animal que não é nem firme nem 
estável", enquanto à celibatária se reconhece o direito de gerir 
seus bens. Montaigne compreendeu muito bem a arbitrariedade 
e a injustiça do destino imposto à mulher: "Não carecem de 
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razão as mulheres quando recusam as regras que se introduzi
ram no mundo, tanto mais quando foram os homens que as fize
ram sem elas. Há, naturalmente, desentendimentos e disputas 
entre elas e nós"; mas êle não chega a defendê-las verdadeira
mente. É somente no século XVIII que homens profundamente 
democratas encaram a questão com objetividade. Diderot, entre 
outros, esforça-se por demonstrar que a mulher é, como o homem, 
um ser humano. Um pouco mais tarde, Stuart Mill defende-a 
com ardor. Mas esses filósofos são de uma imparcialidade excep
cional. No século XIX, a querela do feminismo torna-se nova
mente uma querela de sectários; uma das conseqüências da 
revolução industrial é a participação da mulher no trabalho 
produtor: nesse momento as reivindicações feministas saem do 
terreno teórico, encontram fundamentos econômicos; seus adver
sários fazem-se mais agressivos. Embora os bens de raiz se achem 
em parte abalados, a burguesia apega-se à velha moral que vê, 
na solidez da família, a garantia da propriedade privada: exige 
a presença da mulher no lar tanto mais vigorosamente quanto 
sua emancipação torna-se uma verdadeira ameaça; mesmo dentro 
da classe operária os homens tentaram frear essa libertação, por
que as mulheres são encaradas como perigosas concorrentes, habi
tuadas que estavam a trabalhar por salários mais baixos (1). 
A fim de provar a inferioridade da mulher, os antifeministas 
apelaram não somente para a religião, a filosofia e a teologia, 
como no passado, mas ainda para a ciência: biologia, psicologia 
experimental etc. Quando muito, consentia-se em conceder ao 
outro sexo "a igualdade dentro da diferença". Essa fórmula, 
que fêz fortuna, é muito significativa: é exatamente a que utili
zam em relação aos negros dos E.U.A. as leis Jim Crow; ora, 
essa segregação, pretensamente igualitária, só serviu para intro
duzir as mais extremas discriminações. Esse encontro nada tem 
de ocasional: quer se trate de uma raça, de uma casta, de uma 
classe, de um sexo reduzidos a uma condição inferior, o processo 
de justificação é o mesmo. O "eterno feminino" é o homólogo 
da "alma negra" e do "caráter judeu". O problema judaico é, 
de resto, em conjunto, muito diferente dos dois outros: o judeu 
para o anti-semita é menos um inferior do que um inimigo e 
não se lhe reconhece neste mundo nenhum lugar próprio: o que 
se deseja é aniquilá-lo. Mas há profundas analogias entre a 

(1) Ver segunda parte, págs. 151-152. 
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situação das mulheres e a dos negros: umas e outros emancipam-
-se hoje de um mesmo paternalismo e a casta anteriormente 
dominadora quer mantê-los "em seu lugar", isto é, no lugar que 
escolheu para eles; em ambos os casos, ela se expande em elogios 
mais ou menos sinceros às virtudes do "bom negro", de alma 
inconsciente, infantil e alegre, do negro resignado, da mulher 
"realmente mulher", isto é, frívola, pueril, irresponsável, subme
tida ao homem. Em ambos os casos, tira seus argumentos do 
estado de fato que ela criou. Conhece-se o dito de Bernard 
Shaw: "O americano branco relega o negro ao nível do engra
xate; e concluí daí que só pode servir para engraxar sapatos". 
Encontra-se esse círculo vicioso em todas as circunstâncias aná
logas: quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos é man
tido numa situação de inferioridade, êle é de fato inferior; mas 
é sobre o alcance da palavra ser que precisamos entender-nos; a 
má-fé consiste em dar-lhe um valor substancial quando tem o 
sentido dinâmico hegeláano: ser é ter-se tornado, é ter sido feito 
tal qual se manifesta. Sim, as mulheres, em seu conjunto, são 
hoje inferiores aos homens, isto é, sua situação oferece-lhes possi
bilidades menores: o problema consiste em saber se esse estado 
de coisas deve perpetuar-se. 

Muitos homens o desejam: nem todos se desarmaram ainda. 
A burguesia conservadora continua a ver na emancipação da 
mulher um perigo que lhe ameaça a moral e os interesses. Certos 
homens temem a concorrência feminina. No Hebdo-Latin um 
estudante declarava há dias: "Toda estudante que consegue uma 
posição de médico ou de advogado rouba-nos um lugar". Esse 
rapaz não duvidava, um só instante, de seus próprios direitos 
sobre o mundo. Não são somente os interesses econômicos que 
importam. Um dos benefícios que a opressão assegura aos opres
sores é de o mais humilde destes se sentir superior: um "pobre 
branco" do sul dos E.U.A. tem o consolo de dizer que não 
é "um negro imundo" e os brancos mais ricos exploram habil
mente esse orgulho. Assim também, o mais medíocre dos ho
mens julga-se um semideus diante das mulheres. Era muito mais 
fácil a Montherlant julgar-se um herói quando se confrontava 
com mulheres (escolhidas, de resto, a dedo) do que quando teve 
de desempenhar seu papel de homem entre os homens: papel que 
muitas mulheres desempenharam melhor do que êle. Ê assim 
que, em setembro de 1948, em um de seus artigos do Vigoro 
Littéraire, o Sr. Claude Mauriac — cuja forte originalidade 
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todos admiram — pôde escrever (1): "Nós ouvimos numa ati
tude (sic!) de indiferença cortês... a mais brilhante dentre elas, 
sabendo muito bem que seu espírito reflete, de maneira mais 
ou menos brilhante, idéias que vêm de nós". Não são eviden
temente as idéias do próprio Sr. C. Mauriac que sua interlocutora 
reflete, dado que êle não tem nenhuma; que ela reflita idéias 
que vêm dos homens é possível: entre os homens mais de um 
considera suas muitas opiniões que não inventou; pode-se inda
gar se o Sr. Claude Mauriac não teria interesse em entreter-se 
com um bom reflexo de Descartes, de Marx, de Gide, de prefe
rência a entreter-se consigo próprio. O que é notável é que 
mediante o equívoco do nós identifica-se êle com São Paulo, 
Hegel, Lênine, Nietzsche e do alto da grandeza deles considera 
com desdém o rebanho de mulheres que ousam falar-lhe em pé 
de igualdade. Para dizer a verdade, conheço muitas que não 
teriam a paciência de conceder ao Sr. Mauriac "uma atitude de 
indiferença cortês". 

Insisti nesse exemplo porque nele a ingenuidade masculina 
é desarmante. Há muitas outras maneiras mais sutis mediante 
as quais os homens tiram proveito da alteridade da mulher. 
Para todos os que sofrem de complexo de inferioridade, há nisso 
um linimento milagroso: ninguém é mais arrogante em relação 
às mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem 
que duvida de sua virilidade. Os que não se intimidam com 
seus semelhantes mostram-se também muito mais dispostos a reco
nhecer na mulher um semelhante. Mesmo a esses, entretanto, 
o mito da Mulher, o Outro, é caro por muitas razões(2); não 
há como censurá-los por não sacrificarem de bom grado todas 
as vantagens que tiram disso; sabem o que perdem, renunciando 
à mulher tal qual a sonham, ignoram o que lhe trará a mulher 
tal qual ela será amanhã. É preciso muita abnegação para se 
recusar a apresentar-se como o Sujeito único e absoluto. 

(1) Acreditou poder, pelo menos, 
(2) O artigo de Michel Carrouges sobre esse tema, no número 

292 do Cahiers du Sud, é significativo. Escreve com indignação: 
"Gostaríamos que não houvesse o mito da mulher, mas tão-sòmente 
uma coorte de cozinheiras, de matronas, de meretrizes, de pedantes com 
funções de prazer e de utilidade". O que significa que, a seu ver, a 
mulher não tem existência para-si; êle considera apenas sua função 
dentro do mundo masculino. Sua finalidade encontra-se no homem; 
então, com efeito, pode-se preferir sua "função" poética a qualquer 
outra. A questão está, precisamente, em saber por que se deveria 
defini-la em relação ao homem. 
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Aliás, a grande maioria dos homens não assume explicitamente 
essa pretensão. Eles não colocam a mulher como uma inferior; 
estão hoje demasiado compenetrados do ideal democrático para 
não reconhecer todos os seres humanos como iguais. No seio 
da família, a mulher apresenta-se à criança e ao jovem revestida 
da mesma dignidade social dos adultos masculinos; mais tarde 
êle sente no desejo e no amor a resistência, a independência, da 
mulher desejada e amada; casado, êle respeita na mulher a 
esposa, a mãe, e na experiência concreta da vida conjugai ela 
se afirma em face dele como uma liberdade. O homem pode, 
pois, persuadir-se de que não existe mais hierarquia social entre 
os sexos e de que, grosso modo, através das diferenças, a mulher 
é sua igual. Como observa, entretanto, algumas inferioridades 
— das quais a mais importante é a incapacidade profissional — 
êle as atribui à natureza. Quando tem para com a mulher uma 
atitude de colaboração e benevolência, êle tematiza o princípio 
da igualdade abstrata; e a desigualdade concreta que verifica, 
não a põe. Mas, logo que entra em conflito com a mulher, 
a situação se inverte: êle tematiza a desigualdade concreta e 
dela tira autoridade para negar a igualdade abstrata(1). Assim 
é que muitos homens afirmam quase com boa-fé que as mu
lheres são iguais aos homens e nada têm a reivindicar, e, ao 
mesmo tempo, que as mulheres nunca poderão ser iguais aos 
homens e que suas reivindicações são vãs. É que é difícil para o 
homem medir a extrema importância de discriminações sociais 
que parecem insignificantes de fora e cujas repercussões morais 
e intelectuais são tão profundas na mulher que podem parecer 
ter suas raízes numa natureza original(2). Mesmo o homem 
mais simpático à mulher nunca lhe conhece bem a situação con
creta. Por isso não há como acreditar nos homens quando se 
esforçam por defender privilégios cujo alcance não medem. Não 
nos deixaremos, portanto, intimidar pelo número e pela violência 
dos ataques dirigidos contra a mulher, nem nos impressionar 
com os elogios interesseiros que se fazem à "verdadeira mulher"; 
nem nos contaminar pelo entusiasmo que seu destino suscita entre 
os homens que por nada no mundo desejariam compartilhá-lo. 

(1) O homem declara, por exemplo, que não vê sua mulher di
minuída pelo fato de não ter profissão: a tarefa do lar 6 tão nobre 
quanto etc. Entretanto, na primeira disputa, exclama: "Sereis total
mente incapaz de ganhar tua vida sem mim". 

(2) Descrever esse processo será precisamente o objeto do segun
do volume. 
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Entretanto, não devemos ponderar com menos desconfiança 
os argumentos dos feministas: muitas vezes, a preocupação po
lêmica tira-lhes todo valor. Se a "questão feminina" é tão absur
da é porque a arrogância masculina fêz dela uma "querela" e 
quando as pessoas querelam não raciocinam bem. O que se pro
curou infatigàvelmente provar foi que a mulher é superior, infe
rior ou igual ao homem. Criada depois de Adão, é evidente
mente um ser secundário, dizem uns; ao contrário, dizem outros, 
Adão era apenas um esboço e Deus alcançou a perfeição do 
ser humano quando criou Eva; seu cérebro é o menor, mas é 
relativamente o maior; e se Cristo se fêz homem foi possivel
mente por humildade. Cada argumento sugere imediatamente 
seu contrário e não raro ambos são falhos... Se quisermos 
ver com clareza devemos sair desses trilhos; precisamos recusar 
as noções vagas de superioridade, inferioridade, igualdade que 
desvirtuam todas as discussões e reiniciar do começo. 

Como poremos então a questão? E, antes de mais nada, 
quem somos nós para apresentá-la? Os homens são parte e juiz; 
as mulheres também. Onde encontrar um anjo? Em verdade, 
um anjo seria mal indicado para falar, ignoraria todos os dados 
do problema; quanto ao hermafrodita, é um caso demasiado 
singular: não é homem e mulher ao mesmo tempo, mas antes nem 
homem nem mulher. Creio que para elucidar a situação da 
mulher são ainda certas mulheres as mais indicadas. É um so-
fisma encerrar Epimênides no conceito de cretense e os cretenses 
no de mentiroso: não é uma essência misteriosa que determina 
a boa ou a má-fé nos homens e nas mulheres; é a situação deles 
que os predispõem mais ou menos à procura da verdade. Muitas 
mulheres de hoje, que tiveram a sorte de ver-lhes restituídos 
todos os privilégios do ser humano, podem dar-se ao luxo da 
imparcialidade; sentimos até a necessidade desse luxo. Não so
mos mais como nossas predecessoras: combatentes. De maneira 
global ganhamos a partida. Nas últimas discussões acerca do 
estatuto da mulher, a O.N.U. não cessou de exigir que a igual
dade dos sexos se realizasse completamente e muitas de nós já 
não vêem em sua feminilidade um embaraço ou um obstáculo; 
muitos outros problemas nos parecem mais essenciais do que os 
que nos dizem particularmente respeito; e esse próprio desin
teresse permite-nos esperar que nossa atitude será objetiva. Entre
tanto, conhecemos mais intimamente do que os homens o mundo 
feminino, porque nele temos nossas raízes; apreendemos mais 
imediatamente o que significa para um ser humano o fato de 

21 



pertencer ao sexo feminino e preocupamo-nos mais com o saber. 
Disse que havia problemas mais essenciais, o que não impede 
que esse conserve a nossos olhos alguma importância: em que 
o fato de sermos mulheres terá afetado a nossa vida? Que pos
sibilidades nos foram oferecidas, exatamente, e quais nos foram 
recusadas? Que destino podem esperar nossas irmãs mais jovens 
e em que sentido convém orientá-las? E impressionante que 
em seu conjunto a literatura feminina seja menos animada em 
nossos dias por uma vontade de reivindicação do que por um 
esforço de lucidez; ao sair de uma era de polêmicas desorde
nadas, este livro é uma tentativa, entre outros, de verificar em 
que pé se encontra a questão. 

Mas é sem dúvida impossível tratar qualquer problema hu
mano sem preconceito: a própria maneira de pôr as questões, as 
perspectivas adotadas pressupõem uma hierarquia de interesses: 
toda qualidade envolve valores. Não há descrição, dita objeti
va, que não se erga sobre um fundo ético. Ao invés de tentar 
dissimular os princípios que se subentendem mais ou menos 
explicitamente, cumpre examiná-los. Desse modo, não somos obri
gadas a precisar em cada página que sentido se dá às palavras 
superior, inferior, melhor, pior, progresso, retrocesso etc. Se 
passamos em revista algumas dessas obras consagradas à mulher, 
vemos que um dos pontos de vista mais amiúde adotados é o do 
bem público, do interesse geral; em verdade, cada um entende, 
com isso, o interesse da sociedade tal qual deseja manter ou 
estabelecer. Quanto a nós, estimamos que não há outro bem 
público senão o que assegura o bem individual dos cidadãos. Ê 
do ponto de vista das oportunidades concretas dadas aos indiví
duos que julgamos as instituições. Mas não confundimos tam
pouco a idéia de interesse privado com a de felicidade, ponto de 
vista que se encontra freqüentemente. As mulheres de harém 
não são mais felizes do que uma eleitora? Não é a dona de casa 
mais feliz do que a operária? Não se sabe muito precisamente 
o que significa a palavra felicidade, nem que valores autênticos 
ela envolve. Não há nenhuma possibilidade de medir a felici
dade de outrem e é sempre fácil declarar feliz a situação que se 
lhe quer impor. Os que condenamos à estagnação, nós os declara
mos felizes sob o pretexto de que a felicidade é a imobilidade. 
É, portanto, uma noção a que não nos referimos. A perspectiva 
que adotamos é a da moral existencialista. Todo sujeito coloca-se 
concretamente através de projetos como uma transcendência; só 
alcança sua liberdade pela sua constante superação em vista de 
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outras liberdades; não há outra justificação da existência presente 
senão sua expansão para um futuro indefinidamente aberto. Cada 
vez que a transcendência cai na imanência, há degradação da 
existência em "em si", da liberdade em facticidade; essa queda 
é uma falha moral, se consentida pelo sujeito. Se lhe é inflingida, 
assume o aspecto de frustração ou opressão. Em ambos os casos, 
é um mal absoluto. Todo indivíduo que se preocupa em justificar 
sua existência, sente-a como uma necessidade indefinida de se 
transcender. Ora, o que define de maneira singular a situação 
da mulher é que, sendo, como todo ser humano, uma liberdade 
autônoma, descobre-se e escolhe-se num mundo em que os ho
mens lhe impõem a condição do Outro. Pretende-se torná-la 
objeto, votá-la à imanência, porquanto sua transcendência será 
perpètuamente transcendida por outra consciência essencial e sobe
rana. O drama da mulher é esse conflito entre a reivindicação 
fundamental de todo sujeito que se põe sempre como o essen
cial e as exigências de uma situação que a constitui como 
inessencial. Como pode realizar-se um ser humano dentro da 
condição feminina? Que caminhos lhe são abertos? Quais con
duzem a um beco sem saída? Como encontrar a independência 
no seio da dependência? Que circunstâncias restringem a liber
dade da mulher, e quais pode ela superar? São essas algumas 
questões fundamentais que desejaríamos elucidar. Isso quer dizer 
que, interessando-nos pelas oportunidades dos indivíduos, não as 
definiremos em termos de felicidade e sim em termos de li
berdade. 

É evidente que esse problema não teria nenhum sentido se 
supuséssemos que pesa sobre a mulher um destino fisiológico, 
psicológico ou econômico. Por isso, começaremos por discutir os 
pontos de vista da biologia, da psicanálise e do materialismo 
histórico acerca da mulher. Tentaremos mostrar, em seguida, 
que a mulher foi definida como o Outro e quais foram as conse
qüências do ponto de vista masculino. Descreveremos então, do 
ponto de vista das mulheres, o mundo que lhes é proposto a l ; e 
poderemos compreender contra que dificuldades se chocam no 
momento em que, procurando evadir-se da esfera que lhes foi 
assinalada até o presente, elas pretendem participar do mitsein 
humano. 

(1) Isso constitui o objeto do segundo volume. 
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CAPITULO I 

OS DADOS DA BIOLOGIA 

A MULHER? É muito simples, dizem os amadores de fór
mulas simples: é uma matriz, um ovário; é uma fêmea, 

e esta palavra basta para defini-la. Na boca do homem o epíteto 
"fêmea" soa como um insulto; no entanto, êle não se enver
gonha de sua animalidade, sente-se, ao contrário, orgulhoso se 
dele dizem: "É um macho!" O termo "fêmea" é pejorativo, 
não porque enraíze a mulher na Natureza, mas porque a confina 
no seu sexo. E se esse sexo parece ao homem desprezível e 
inimigo, mesmo nos bichos inocentes, é evidentemente por causa 
da inquieta hostilidade que a mulher suscita no homem; entre
tanto, êle quer encontrar na biologia uma justificação desse senti
mento. A palavra fêmea sugere-lhe uma chusma de imagens: 
um enorme óvulo redondo abocanha e castra o ágil esperma-
tozóide; monstruosa e empanturrada, a rainha das térmitas reina 
sobre os machos escravizados; a fêmea do louva-a-deus e a ara
nha, fartas de amor, matam o parceiro e o devoram; a cadela 
no cio erra pelas vielas, deixando atrás uma esteira de odores 
perversos; a macaca exibe-se impudentemente e se recusa com 
faceirice hipócrita; as mais soberbas feras, a leoa, a pan
tera, deitam-se servilmente para a imperial posse do macho. Iner
te, impaciente, matreira, insensível, lúbrica, feroz, humilhada, o 
homem projeta na mulher todas as fêmeas ao mesmo tempo. E o 
fato é que ela é uma fêmea. Mas se quisermos deixar de pensar 
por lugares-comuns, duas perguntas logo se impõem: Que repre
senta a fêmea no reino animal? E que espécie singular de 
fêmea se realiza na mulher? 
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Machos e fêmeas são dois tipos de indivíduos que, no inte
rior de uma espécie, se diferenciam em vista da reprodução: só 
os podemos definir correlativamente. Mas é preciso observar 
que o próprio sentido do seccionamento das espécies em dois 
sexos não é muito claro. 

Na natureza êle não se acha universalmente realizado. Para 
só falar dos animais, sabe-se que entre os unicelulares — infu-
sórios, amebas, bacilos etc. — a multiplicação é fundamental
mente distinta da sexualidade, com as células dividindo-se e 
subdividindo-se solitariamente. Entre alguns metazoários, a re
produção opera-se por esquizogênese, isto é, fracionamento do 
indivíduo cuja origem é também assexuada; ou por blastogênese, 
isto é, fracionamento do indivíduo produzido êle próprio por 
um fenômeno sexual; os fenômenos de gemiparidade e de seg
mentação observados na hidra de água doce, nos celenterados, 
nas esponjas, nos vermes, nos tunicários são exemplos conhe
cidos. Nos fenômenos de partenogênese, o ôvo virgem desen
volve-se em embrião sem intervenção do macho; este não desem
penha papel algum ou apenas um papel secundário: os ovos de 
abelha não fecundados subdividem-se e produzem zângãos; entre 
os pulgões não existem machos durante uma série de gerações 
e os ovos não fecundados dão fêmeas. Reproduziu-se artificial
mente a partenogênese no ouriço-do-mar, na estrêla-do-mar, na 
rã. Entretanto ocorre, às vezes, entre os protozoários duas cé
lulas femininas fusionarem, formando o que se chama um zi-
goto; a fecundação é necessária para que os ovos da abelha 
engendrem fêmeas e para que os dos pulgões dêem machos. Cer
tos biólogos chegaram à conclusão de que, mesmo nas espécies 
capazes de se perpetuarem de maneira unilateral, a renovação 
do germe mediante uma mistura de cromossomos estranhos seria 
útil ao rejuvenecimento e ao vigor da linhagem; compreender-se-ia 
assim que, nas formas mais complexas da vida, a sexualidade 
é uma função indispensável. Somente os organismos elemen
tares poderiam multiplicar-se sem sexos e ainda assim esgotando 
sua vitalidade. Mas essa hipótese é hoje das mais controver
tidas; observações provaram que a multiplicação assexuada pode 
verificar-se indefinidamente, sem que se perceba nenhuma degene-
rescência; o fato é particularmente impressionante entre os ba
cilos. As experiências de partenogênese tornaram-se cada vez 
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rnais numerosas e ousadas, e, em muitas espécies, o macho se 
evidencia radicalmente inútil. Mas ainda que a utilidade de 
uma troca intercelular fosse demonstrada, apresentar-se-ia como 
um simples fato injustificado. A biologia constata a divisão dos 
sexos, mas embora imbuída de finalismo, não consegue deduzi-la 
da estrutura da célula, nem das leis da multiplicação celular, 
nem de nenhum fenômeno elementar. 

A existência de gametas (1) heterogêneos não basta para 
definir dois sexos distintos; na realidade, acontece, muitas vezes, 
a diferenciação das células geradoras não acarretar cisão da es
pécie em dois tipos: ambas podem pertencer a um mesmo indi
víduo. É o caso das espécies hermafroditas, tão numerosas entre 
as plantas e que se encontram também em muitos animais infe
riores, os anelados e os moluscos, entre outros. A reprodução 
efetua-se então ou por autofecundação ou por fecundação cruzada. 
Neste ponto, igualmente, certos biólogos pretenderam legitimar 
a ordem estabelecida. Consideram o gonocorismo, isto é, o sis
tema em que as diferentes gonadias (2) pertencem a indivíduos 
distintos, como um aperfeiçoamento do hermafroditismo realizado 
por via evolutiva; mas outros, ao contrário, julgam o gonocorismo 
primitivo: o hermafroditismo não passaria de uma degenerescência. 
Como quer que seja, essas noções de superioridade de um sistema 
sobre o outro implicam, no que concerne à evolução, teorias 
das mais contestáveis. Tudo o que se pode afirmar com certeza 
é que esses dois modos de reprodução coexistem na Natureza, 
que realizam, um e outro, a perpetuação das espécies e que, tal 
qual a heterogeneidade dos gametas, a dos organismos portadores 
de gonadias se apresenta como acidental. A separação dos indi
víduos em machos e fêmeas surge, pois, como um fato irredutível 
e contingente. 

A maior parte das filosofias tomou-a como admitida sem 
pretender explicá-la. Conhece-se o mito platônico: no princípio 
havia homens, mulheres e andróginos; cada indivíduo possuía 
duas faces, quatro braços, quatro pernas e dois corpos, colados 
um a outro; foram um dia "partidos em dois, da maneira como 
se partem os ovos" e desde então cada metade procura reunir-se 
à sua metade complementar; os deuses decidiram, posteriormen-

(1) Chamam-se gametas as células geradoras cuja fusão consti
tui o ôvo. 

(2) Chamam-se gonadias as glândulas que produzem os gametas. 
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te, que pela junção das duas metades dessemelhantes novos seres 
humanos seriam criados. Mas é só o amor que essa história se 
propõe explicar: a divisão em sexos é tomada, de início, como 
um dado. Aristóteles não a justifica melhor, pois se a coope
ração da matéria e da forma é exigida em toda ação, não é 
necessário que os princípios ativos e passivos se distribuam em 
duas categorias de indivíduos heterogêneos. Assim é que Sto. 
Tomás declara que a mulher é um ser "ocasional", o que é 
uma maneira de afirmar — numa perspectiva masculina — o 
caráter acidental da sexualidade. Hegel, entretanto, teria sido 
infiel a seu delírio racionalista se não houvesse tentado fun
damentá-la logicamente. A sexualidade representa, a seu ver, a 
mediação através da qual o sujeito se atinge concretamente 
como gênero. "O gênero produz-se nele como um efeito contra 
essa desproporção de sua realidade individual, como um desejo 
de reencontrar, em outro indivíduo de sua espécie, o sentimento 
de si mesmo unindo-se a ele, de se completar e envolver, assim, 
o gênero em sua natureza e trazê-lo à existência. E tem-se a 
união sexual (Filosofia da Natureza, 3ª parte, § 369). E mais 
adiante: "O processo consiste em saber o que eles são em si, 
isto é, um só gênero, uma só e mesma vida subjetiva, eles o 
põem também como tal". E Hegel declara a seguir que, para 
que se efetue o processo de aproximação, é preciso primeiramen
te que haja diferenciação dos dois sexos. Mas sua demonstra
ção não é convincente: sente-se nela demasiadamente a idéia 
preconcebida de reencontrar em toda operação os três momentos 
do silogismo. A superação do indivíduo na espécie, mediante 
a qual indivíduo e espécie se realizam em sua verdade, poderia 
efetuar-se, sem terceiro termo, na simples relação do gerador 
com a criança: a reprodução poderia ser assexuada. Ou, ainda, 
a relação de um a outro poderia ser a de dois semelhantes, 
residindo a diferenciação na singularidade dos indivíduos de 
um mesmo tipo, como acontece nas espécies hermafroditas. A 
descrição de Hegel realça uma significação muito importante da 
sexualidade, mas seu erro consiste em fazer sempre razão da 
significação. Ê exercendo a atividade sexual que os homens defi
nem os sexos e suas relações, como criam o sentido e o valor 
de todas as funções que cumprem: mas ela não está necessa
riamente implicada na natureza do ser humano. Na Phenomé-
nologie de la perception, Merleau-Ponty observa que a existên
cia humana nos obriga a rever as noções de necessidade e de 
contingência. "A existência, diz êle, não tem atributos fortuitos 
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não tem conteúdo que não contribua para dar-lhe sua forma, 
não admite em si mesma nenhum fato puro, pois é o movimento 
pelo qual os fatos são assumidos". E verdade. Mas é também 
verdade que há condições sem as quais o próprio fato da exis
tência aparece como impossível. A presença no mundo impli
ca rigorosamente a posição de um corpo que seja a um tempo 
uma coisa do mundo e um ponto de vista sobre esse mundo: mas 
não se exige que esse corpo possua tal ou qual estrutura par
ticular. Em L'Être et le Néant, Sartre discute a afirmação de 
Heidegger, segundo a qual a realidade humana está votada à 
morte pelo fato de sua finidade; Sartre estabelece que uma 
existência finita e temporalmente ilimitada seria concebível; en
tretanto, se a vida humana não fosse habitada pela morte, a 
relação do homem com o mundo e consigo mesmo seria tão pro
fundamente transtornada que a definição "o homem é mortal" 
se apresenta como coisa inteiramente diversa de uma verdade 
empírica: imortal, um ser existente não seria mais isso que 
chamamos um homem. Uma das características essenciais de 
seu destino é o fato de que o movimento de sua vida temporal 
cria, atrás e diante de si, a infinidade do passado e do futuro: 
a perpetuação da espécie surge, pois, como o correlativo da 
limitação individual; pode-se, assim, considerar o fenômeno da 
reprodução como ontològicamente fundado. Mas é preciso parar 
aí; a perpetuação da espécie não acarreta a diferenciação sexual. 
Mesmo que esta seja assumida pelos seres existentes de tal ma
neira que entre na definição concreta da existência, nem por 
isso deixa de ser certo que uma consciência sem corpo, que um 
homem imortal são rigorosamente inconcebíveis, ao passo que é 
possível imaginar uma sociedade reproduzindo-se por parteno-
gênese ou composta de hermafroditas. 

Quanto ao papel respectivo dos dois sexos, trata-se de um 
ponto acerca do qual as opiniões variaram muito. Foram, a 
princípio, desprovidas de fundamento científico, refletiam unica
mente mitos sociais. Pensou-se durante muito tempo, pensa-se 
ainda em certas sociedades primitivas de filiação uterina, que 
o pai não participa de modo algum na concepção do filho: as 
larvas ancestrais infiltrar-se-iam sob a forma de germes no ven
tre materno. Com o advento do patriarcado, o macho reivindica 
acremente sua posteridade; ainda se é forçado a concordar em 
atribuir um papel à mulher na procriação, mas admite-se que ela 
não faz senão carregar e alimentar a semente viva: o pai é o 
único criador. Aristóteles imagina que o feto é produzido pelo 
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encontro do esperma com o mênstruo; nessa simbiose a mulher 
fornece apenas uma matéria passiva, sendo o princípio masculino, 
força, atividade, movimento, vida. E essa também a doutrina 
de Hipócrates que reconhece duas espécies de semens: um fraco 
ou feminino e outro forte, masculino. A teoria aristotélica per
petuou-se através de toda a Idade Média e até a época moderna. 
No fim do século XVII, Harvey, sacrificando cervas após a co
bertura, encontrou, nas trompas uterinas, vesículas que imaginou 
serem ovos mas que, na realidade, eram embriões. O dinamar
quês Stenon deu o nome de ovários às glândulas genitais fe
mininas, que se denominavam, até então, "testículos femininos", 
e observou na superfície delas a existência de vesículas que 
Graaf, em 1677, identificou erroneamente com o ovo e às quais 
deu o nome. Continuou-se a encarar o ovário como um homó
logo da glândula masculina. Nesse mesmo ano, entretanto, des
cobriram-se os "animálculos espermáticos" e verificou-se que 
penetravam no útero feminino, mas pensava-se que se restringissem 
a se alimentar aí, estando o indivíduo já prefigurado neles; o 
holandês Hartsaker desenhou, em 1594, uma imagem de um ho-
múnculo escondido no espermatozóide, e em 1699 outro sábio 
declarou ter visto o espermatozóide desfazer-se de uma espécie 
de carapaça sob a qual surgiu um homenzinho que êle também 
desenhou. A mulher limitava-se pois, nessas hipóteses, a nutrir 
um princípio vivo ativo e já perfeitamente constituído. Tais 
hipóteses não foram aceitas universalmente e as discussões pros
seguiram até o século XIX; foi a invenção do microscópio que 
permitiu estudar o ôvo animal; em 1827, Baer identificou o ôvo 
dos mamíferos; trata-se de um elemento contido dentro da ve-
sícula de Graaf; pouco depois pôde-se estudar-lhe a segmentação; 
em 1835, foram descobertos o sarcódio, isto é, o protoplasma e, 
em seguida, a célula; e em 1877 realizou-se uma observação que 
mostrava a penetração do espermatozóide no ôvo da estrêla-do-
-rrsar; partindo dessa descoberta estabeleceu-se a simetria dos 
núcleos dos dois gametas; os pormenores de sua fusão foram 
analisados pela primeira vez em 1883 por um zoólogo belga. 

Contudo, as idéias de Aristóteles não caíram totalmente em 
descrédito. Hegel estima que os dois sexos devem ser diferentes: 
um será ativo e o outro passivo e naturalmente a passividade 
caberá à fêmea. "O homem é assim, em conseqüência dessa di
ferenciação, o princípio ativo, enquanto a mulher é o princípio 
passivo porque permanece dentro da sua unidade não desenvol
vida" (Filosofia da Natureza, 3ª parte, § 369). E mesmo depois 
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que se reconheceu o óvulo como um princípio ativo, os homens 
ainda tentaram opor sua inércia à agilidade do espermatozóide. 
Hoje, esboça-se uma tendência oposta: as descobertas da parte-
nogênese levaram certos sábios a restringir o papel do macho 
ao de um simples agente físíco-químico. Revelou-se que em al
gumas espécies, a ação de um ácido ou de uma excitação mecâ
nica bastariam para provocar a segmentação do ôvo e o desem-
volvimento do embrião; partindo daí, supôs-se ousadamente que 
o gameta masculino não seria necessário à geração, sendo, quando 
muito, um fermento; talvez a cooperação do homem na procria-
ção se torne inútil um dia. E parece que é o que desejam muitas 
mulheres. Mas nada autoriza uma antecipação tão audaciosa 
porque nada autoriza a universalizar os processos específicos 
da vida. Os fenômenos da multiplicação assexuada e da parte-
nogênese não se evidenciam nem mais nem menos fundamentais 
do que os da reprodução sexuada. Dissemos que esta não é 
a priori privilegiada: mas nenhum fato indica que seja reduzível 
a um mecanismo mais elementar. 

Assim, recusando toda doutrina a priori, toda teoria ousada, 
encontramo-nos colocados diante de um fato sem fundamento 
ontológico nem justificação empírica e cujo alcance não se pode 
compreender aprioristicamente. Ê examinando-o em sua reali
dade concreta que podemos esperar arrancar-lhe a significação; 
talvez então o conteúdo da palavra "fêmea" se revele. 

Não pretendemos propor aqui uma filosofia da vida; e não 
queremos tomar apressadamente partido na querela que opõe o 
finalismo ao mecanicismo. É entretanto digno de nota o fato de 
que todos os fisiólogos e biólogos empregam uma linguagem 
mais ou menos finalista, pelo único fato de darem um sentido 
aos fenômenos vitais; adotaremos seu vocabulário. Sem nada 
decidir quanto à relação entre a vida e a consciência, pode-se 
afirmar que todo fato vivo indica uma transcendência, que em 
toda função se encaixa um projeto: nossas descrições não suben
tendem nada mais. 

* * 

Na grande maioria das espécies, os organismos masculinos 
e femininos cooperam em vista da reprodução. São fundamen
talmente definidos pelos gametas que produzem. Em algumas 
algas e em alguns cogumelos, as células que fusionam para pro
duzir o ôvo são idênticas; esses casos de isogamia são signifi-
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vativos pelo fato de manifestarem a equivalência basal dos ga-
metas; de maneira geral estes são diferençados, mas sua analogia 
permanece impressionante. Espermatozóides e óvulos resultam de 
uma evolução de células primitivamente idênticas. O desenvol
vimento das células femininas em oócitos difere do dos esper
matozóides por fenômenos protoplásmicos, mas os fenômenos 
nucleares são sensivelmente os mesmos. A idéia expressa em 
1903 pelo biólogo Ancel é considerada válida ainda hoje: "Uma 
célula progerminadora indiferençada tornar-se-á masculina ou fe
minina segundo as condições em que encontra na glândula genital, 
no momento de sua aparição, condições reguladas pela transfor
mação de certo número de células epiteliais em elementos nutri-
dores, elaboradores de um material especial". Esse parentesco 
originário exprime-se na estrutura dos dois gametas que, no inte
rior de cada espécie, comportam o mesmo número de cromosso
mos. No momento da fecundação, os dois núcleos confundem sua 
substância e em cada um deles se opera uma redução dos cro
mossomos que ficam limitados à metade de seu número primi
tivo. Essa redução produz-se em ambos de maneira análoga, re
dundando as duas últimas divisões do óvulo na formação dos 
glóbulos polares, o que equivale às duas últimas divisões do 
espermatozóide. Pensa-se hoje que, segundo a espécie, é o ga-
meta masculino ou o feminino que decide da determinação do 
sexo. Entre os mamíferos é o espermatozóide que possui um 
cromossomo heterogêneo aos outros e cuja potencialidade é ora 
masculina, ora feminina. Quanto à transmissão dos caracteres 
hereditários, ela se efetua segundo as leis estatísticas de Mendel 
tanto pelo pai como pela mãe. O que cumpre notar é que ne
nhum dos gametas tem privilégio nesse encontro. Ambos sa
crificam sua individualidade, absorvendo o ôvo a totalidade de 
sua substância. Há portanto dois preconceitos muito comuns que 
— pelo menos nesse nível biológico fundamental — se eviden
ciam falsos: o primeiro é o da passividade da fêmea; a faísca 
viva não se acha encerrada em nenhum dos dois gametas: des
prende-se do encontro deles. O núcleo do óvulo é um princípio 
vital exatamente simétrico ao do espermatozóide. O segundo 
preconceito contradiz o primeiro, o que não impede que muitas 
vezes coexistam: o de que a permanência da espécie é assegura
da pela fêmea, tendo o princípio masculino uma existência explo
siva e fugaz. Na realidade, o embrião perpetua o germe do 
pai tanto quanto o da mãe e os retransmite juntos aos des
cendentes, ora sob a forma masculina, ora sob a feminina. É, 
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por assim dizer, um germe andrógino que, de geração em ge
ração, sobrevive aos avatares individuais do soma. 

Dito isso, cabe dizer que se observam diferenças secundárias 
das mais interessantes entre o óvulo e o espermatozóide; a sin
gularidade essencial do óvulo consiste em estar carregado de 
materiais destinados a nutrir e proteger o embrião. Ele acumula 
reservas à custa das quais o feto construirá seus tecidos, reservas 
que não são uma substância viva e sim uma matéria inerte; 
disso resulta que apresenta uma forma maciça, esférica ou elip-
soidal e é relativamente volumoso. Não se ignoram as dimen
sões que atinge o ôvo do pássaro; na mulher o óvulo mede 
13 mm de diâmetro, ao passo que no esperma humano encon
tram-se 60.000 espermatozóides por milímetro cúbico. A massa 
do espermazóide é extremamente reduzida; êle possui uma cauda 
filiforme, uma cabecinha alongada, nenhuma substância estranha 
o entorpece, todo êle é vida. Sua estrutura vota-o à mobilidade; 
ao passo que o óvulo, em que se acha armazenado o futuro do 
feto, é um elemento fixo. Encerrado no organismo feminino ou 
suspenso em um meio exterior, aguarda passivamente a fecunda
ção. Ê o gameta masculino que o procura. O espermatozóide é 
sempre uma célula nua; o óvulo, segundo as espécies, é protegido 
ou não por uma membrana, mas em todo caso, logo que entra 
em contato com êle, o espermatozóide empurra-o, fá-lo oscilar 
e infiltra-se nele. O gameta masculino abandona a cauda, a ca
beça incha e num movimento giratório alcança o núcleo. Du
rante esse tempo, o ôvo forma, de imediato, uma membrana, 
protegendo-se contra os outros espermatozóides. Entre os equi-
nóides, em que a fecundação é externa, é fácil observar, em volta 
do óvulo que flutua inerte, a corrida dos espermatozóides que 
o cercam como uma auréola. Essa competição é também um 
fenômeno importante e encontrado na maioria das espécies. Mui
to menor do que o óvulo, o espermatozóide é geralmente emitido 
em quantidades muito mais consideráveis e cada óvulo tem vários 
pretendentes. 

Assim, o óvulo, em seu princípio essencial, a saber, o núcleo, 
é superficialmente passivo; sua massa fechada sobre si mesma, 
encerrada em si mesma, evoca a espessura noturna e o repouso 
do em si; é sob a forma da esfera que os Antigos representavam 
o mundo fechado, o átomo opaco; imóvel, o óvulo espera. Ao 
contrário, o espermatozóide aberto, miúdo, ágil, representa a 
impaciência e a inquietação da existência. Não se deve deixar-se 
seduzir pelo prazer das alegorias; assimilou-se, por vezes, o óvu-
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Io à imanência, o espermatozóide à transcendência. Mas é renun
ciando à sua transcendência, à sua mobilidade, que este penetra 
no elemento feminino. É sugado e castrado pela massa inerte 
que o absorve depois de o ter mutilado, arrancando-lhe a cauda. 
Eis uma ação mágica, inquietante como todas as ações passivas; 
ao passo que a atividade do gameta masculino é racional; é 
um movimento mensurável em termos de tempo e de espaço. 
Na verdade, não são isso mais do que divagações. Gametas 
masculinos ou femininos fundem-se no óvo. Juntos, eles se su
primem em sua totalidade. É um erro pretender que o óvulo 
absorve vorazmente o gameta masculino e igualmente falso dizer 
que este se anexa vitoriosamente as reservas da célula femi
nina, porquanto, no ato que os confunde, a individualidade de 
um e de outro desaparece. E, sem dúvida, o movimento apre
senta-se ao pensamento mecanicista como o fenômeno racional 
por excelência; mas para a física moderna não se trata de 
uma idéia mais clara do que a de uma ação a distância. Igno
ra-se, aliás, o pormenor das ações físico-químicas que redundam 
em encontro fecundante. É possível, entretanto, reter uma in
dicação válida dessa confrontação. Há, na vida, dois movi
mentos que se conjugam; ela só se mantém em se superando 
e só se supera com a condição de se manter. Esses dois mo
mentos realizam-se sempre juntos, pensá-los separados é pensar 
abstratamente. Entretanto, é ora um, ora outro que domina. 
Em sua união, os dois gametas superam-se e perpetuam-se ao 
mesmo tempo, mas o óvulo, em sua estrutura, antecipa as neces
sidades futuras. É constituído de maneira a nutrir a vida que 
despertará nele. Ao contrário, o espermatozóide não está abso
lutamente equipado para assegurar o desenvolvimento do germe 
que suscita. Em compensação, o óvulo é incapaz de provocar 
a mudança que suscitará uma nova explosão de vida; ao passo 
que o espermatozóide se desloca. Sem a previdência ovária, sua 
ação seria vã; mas, sem sua iniciativa, o óvulo não cumpriria 
suas possibilidades ativas. Logo, concluímos que, fundamental
mente, o papel dos dois gametas é idêntico: criam juntos um 
ser vivo em que ambos se perdem e se superam. Mas, nos fenô
menos secundários e superficiais que condicionam, a fecundação, 
é pelo elemento masculino que se opera a variação de situação 
necessária ao novo desabrochar da vida; é pelo elemento femi
nino que esse desabrochar não se fixa em um organismo estável. 

Seria ousado deduzir de tal verificação que o lugar da 
mulher é no lar: mas há pessoas ousadas. Em seu livro Le tem-
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pérament et le caractère, Alfred Fouillée pretendia, outrora, de
finir toda a mulher a partir do óvulo e o homem a partir do es-
permatozóide; muitas teorias, ditas profundas, assentam nesse jogo 
de analogias duvidosas. Não se sabe muito bem a que filosofia 
da Natureza esses pseudopensamentos se referem. Se se conside
ram as leis da hereditariedade, homens e mulheres saíram igual
mente de um espermatozóide e de um óvulo. Suponho, antes, que 
flutuam nesses espíritos brumosos sobrevivências da velha filosofia 
medieval, segundo a qual o cosmo era o exato reflexo de um 
microcosmo: imaginasse que o óvulo é um homúnculo feminino 
e a mulher um óvulo gigante. Esses devaneios abandonados desde 
a época da alquimia estabelecem um estranho contraste com a 
precisão científica das descrições sobre as quais nos alicerçamos 
no mesmo momento: a biologia moderna acomoda-se mal ao sim-
bolismo medieval; mas nossos sonhadores não olham de tão perto. 
Se se é um pouco escrupuloso, concordar-se-á, porém, em que 
do óvulo à mulher há um longo caminho. No óvulo, a própria 
noção de fêmea ainda não se acha contida. Hegel observa com 
razão que a relação sexual não se deixa reduzir a uma relação 
entre os gametas. Ê-nos, portanto, necessário estudar o orga
nismo feminino em sua totalidade. 

Já se disse que, em muitos vegetais e certos animais infe
riores, entre os quais os moluscos, a especificação dos gametas 
não acarreta a dos indivíduos, produzindo, cada um deles, óvulos 
e espermatozóides a um tempo. Mesmo quando os sexos se sepa
ram, não existem entre eles barreiras estanques como as que 
encerram as espécies. Assim como os gametas se definem a par
tir de um tecido original indiferençado, machos e fêmeas sur
gem antes como variações sobre uma base comum. Entre certos 
animais — o caso mais típico é o da bonélia — o embrião é 
inicialmente assexuado e são os acasos de seu desenvolvimento 
que decidem ulteriormente de sua sexualidade. Admite-se hoje 
que na maioria das espécies a determinação do sexo depende da 
constituição genotípica do ôvo. O ôvo virgem da abelha, re-
produzindo-se por partenogênese, dá exclusivamente machos; o 
dos pulgões, nas mesmas condições, exclusivamente fêmeas. 
Quando os ovos são fecundados é interessante notar que — 
salvo, talvez, em certas aranhas — o número de indivíduos ma
chos e fêmeos procriados é sensivelmente igual; a diferenciação 
provém da heterogeneidade dos dois tipos de gametas; entre os 
mamíferos são os espermatozóides que possuem uma potenciali
dade masculina ou feminina; não se sabe exatamente o que, du-
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rante a espermatogênese ou a ovogênesc, decide do caráter sin
gular dos gametas heterogêneos; em todo caso, as leis estatísti
cas de Mendel bastam para explicar-lhes a distribuição regular. 
Nos dois sexos, o processo de fecundação e o início do desen
volvimento embrionário efetuam-se de maneira idêntica; o tecido 
epitelial destinado a evoluir em gonadia é, no início, indiferen-
çado; é num certo estágio de maturação que os testículos se 
afirmam ou que mais tardiamente se esboçam em ovários. Isso 
explica que entre o hermafroditismo e o gonocorismo existe uma 
quantidade de intermediários; muitas vezes, um dos sexos possui 
certos órgãos característicos do sexo complementar. O caso mais 
impressionante é o do sapo: encontra-se no macho um ovário 
atrofiado, denominado órgão de Bidder, e que se pode artifi
cialmente forçar a produzir ovos. 

Entre os mamíferos, subsistem vestígios dessa bipotenciali-
dade sexual, entre outros, a hidratila pediculada e séssil, o 
uterus masculinus, as glândulas mamárias no macho e, na fêmea, 
o canal de Gartner, o clitóris. Mesmo nas espécies em que a 
divisão sexual é mais marcada, há indivíduos que são machos e 
fêmeos a um tempo. Os casos de intersexualidade são numerosos 
nos animais e mesmo no homem e encontram-se, nas borboletas, 
nos crustáceos, exemplos de ginandromorfismo em que os ca
racteres masculinos e femininos se justapõem numa espécie de 
mosaico. É que, genotipicamente definido, o fato é, entretanto, 
profundamente influenciado pelo meio em que haure sua subs
tância. Sabe-se que entre as formigas, as abelhas e as térmitas 
é o modo de nutrição que faz da larva uma fêmea acabada ou 
freia sua maturação sexual, transformando-a em operária. A 
influência nesse caso age sobre o conjunto do organismo. Entre 
os insetos, o soma é sexualmente definido num período muito 
precoce e não depende das gonadias. Entre os vertebrados, são 
essencialmente os hormônios provenientes das gonadias que de
sempenham um papel regular. Demonstrou-se, mediante várias 
experiências, que fazendo variar o meio endocrínico podia-se agir 
sobre a determinação do sexo; outras experiências, de enxertia 
e de castração, realizadas em animais adultos, conduziram à 
teoria moderna da sexualidade. Nos machos e fêmeas dos ver
tebrados o soma é idêntico, podendo-se considerá-lo um ele
mento neutro; é a ação da gonadia que lhe dá as característi
cas sexuais. Certos hormônios secretados operam como esti
mulantes e outros como inibidores; o próprio tractus genital é 
de natureza somática e a embriologia mostra que ele se determina 
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sob a influência dos hormônios, partindo de esboços bissexuais. 
Há intersexualidade quando o equilíbrio hormonal não foi sa
tisfeito e nenhuma das duas potencialidades sexuais se realizou 
nitidamente. 

Igualmente distribuídos na espécie, evoluídos de maneira 
análoga a partir de raízes idênticas, os organismos masculinos 
e femininos, uma vez terminada sua formação, parecem profun
damente simétricos. Ambos se caracterizam pela presença de glân
dulas produtoras de gametas, ovários ou testículos, sendo os 
processos de espermatogênese e ovogênese, já o vimos, análogos; 
essas glândulas depositam sua secreção num canal mais ou me
nos complexo segundo a hierarquia das espécies. A fêmea deixa 
sair o ôvo diretamente pelo oviduto ou o retém na cloaca ou 
em um útero diferençado antes de expulsá-lo; o macho lança 
o sêmen para fora, ou é munido de um órgão copulador que 
lhe permite introduzi-lo na fêmea. Estàticamente, macho e fê
mea, aparecem, portanto, como dois tipos complementares. fi 
preciso considerá-los de um ponto de vista funcional para apreen
der-lhes a singularidade. 

É muito difícil dar uma descrição geralmente válida da no
ção de fêmea; defini-la como condutora de óvulos e o macho 
como condutor de espermatozóides é muito insuficiente, por
quanto a relação do organismo com as gonadias é extremamente 
variável. Inversamente, a diferenciação dos gametas não afeta 
diretamente o conjunto do organismo. Pretendeu-se, por vezes, 
que o óvulo, sendo maior, consumia mais força viva do que o 
espermatozóide, mas este é secretado em quantidade infinitamente 
mais considerável, de modo que, nos dois sexos, o desgaste se 
equilibra. Quiseram ver na espermatogênese um exemplo de pro-
digalidade e na ovulação um modelo de economia, mas há 
também neste fenômeno uma absurda profusão: a imensa maioria 
dos óvulos nunca é fecundada. Como quer que seja, as gonadias 
e os gametas não nos oferecem um microcosmo de todo o orga
nismo. É este que se faz necessário estudar diretamente. 

Um dos traços mais notáveis, quando percorremos os diver
sos graus da escala animal, é o fato de que de baixo para cima 
a vida se individualiza; embaixo, ela emprega-se unicamente na 
manutenção da espécie, em cima ela gasta-se através de indivíduos 
singulares. Nas espécies rudimentares, o organismo como que 
se deixa reduzir ao aparelho reprodutor; nesse caso, há prima
zia do óvulo, e portanto da fêmea, posto que o óvulo está princi
palmente votado à pura repetição da vida; mas ela não passa 

37 



de um abdome e sua existência é por inteira devorada pelo tra
balho de uma monstruosa ovulação. Atinge, em relação ao ma
cho, dimensões gigantescas; muitas vezes seus membros são 
apenas cotos, seu corpo um saco informe, todos os órgãos dege
neram em proveito dos ovos. Em verdade, embora constituindo 
dois organismos distintos, machos e fêmeas mal podem então ser 
encarados como indivíduos, formam um só todo com elementos 
indissoluvelmente ligados: são casos intermediários entre o her-
mafroditismo e o gonocorismo. Assim, entre os entoniscíneos que 
vivem como parasitas no caranguejo, a fêmea é uma espécie de 
chouriço esbranquiçado, envolvido em lâminas incubadoras que 
encerram milhares de ovos; no meio destes encontram-se mi
núsculos machos e larvas destinadas a fornecer machos de subs
tituição. A escravização do macho não é ainda mais total entre 
os edriolidíneos: acha-se êle fixado sob o opérculo da fêmea, não 
possui tubo digestivo pessoal e seu papel é unicamente reprodu
tor. Mas em todos esses casos não é a fêmea menos escravizada 
do que êle; ela está escravizada à espécie. Se o macho encon
tra-se preso à fêmea, esta também se encontra presa ou a um 
organismo vivo de que se nutre como parasita ou a um subs
trato mineral; consome-se na produção dos ovos que o mi
núsculo macho fecunda. Quando a vida assume formas mais 
complexas, esboça-se uma autonomia individual e o laço que une 
sexos se afrouxa. Mas entre os insetos os dois sexos perma
necem estreitamente subordinados aos ovos. Amiúde, como entre 
os efemerópteros, macho e fêmea morrem imediatamente depois 
do coito e da postura; por vezes, como entre os rotíferos e os 
mosquitos, o macho, desprovido de aparelho digestivo, sucumbe 
após a fecundação, enquanto a fêmea, que pode alimentar-se, 
sobrevive; é que a formação dos ovos e a postura exigem algum 
tempo. A mãe expira logo que o destino da geração seguinte 
acha-se assegurado. O privilégio da fêmea, entre grande número 
de insetos, provém de ser a fecundação um processo geralmente 
muito rápido, ao passo que a ovulação e a incubação dos ovos 
exigem um trabalho demorado. Entre as térmitas, a enorme rai
nha — empanturrada de papa, que põe um ovo por segundo até 
que, afinal estéril, é exterminada impiedosamente — não é me
nos escrava do que o macho anão, grudado ao abdome dela e 
que fecunda os ovos à proporção que vão sendo expelidos. Nos 
matriarcados dos formigueiros e das colmeias, os machos são 
uns importunos exterminados em cada estação: no momento do 
vôo nupcial, todos os machos saem do formigueiro e alçam vôo 
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em busca das fêmeas; se as atingem e fecundam, morrem logo 
após, esgotados; se retornam, as operárias impedem-nos de entrar, 
matam-nos ou deixam-nos morrer de fome. Mas a fêmea fecunda
da tem um triste destino: afunda solitariamente no solo e não 
raro perece de esgotamento, pondo os primeiros ovos. Se con
segue reconstituir um formigueiro aí passa doze anos fechada, 
desovando incessantemente; as operárias, fêmeas cuja sexualidade 
foi atrofiada, vivem quatro anos, mas uma vida inteiramente 
consagrada ao cuidado das larvas. O mesmo ocorre entre as 
abelhas: o zângão que se une à rainha no vôo nupcial cai ao 
chão mutilado; os outros zângãos são recolhidos à colmeia onde 
levam uma existência ociosa e embaraçante. No início do inver
no, executam-nos. Mas as fêmeas abortadas, as operárias, pagam 
seu direito à vida com um trabalho incessante; a rainha é, de 
fato, a escrava da colmeia: desova incessantemente. E, quando 
da morte da velha rainha, várias larvas são alimentadas de ma
neira a poderem disputar a sucessão; a que nasce primeiro as
sassina imediatamente as outras. A fêmea da aranha gigante car
rega os ovos numa bolsa até a maturidade; é bem maior e mais 
robusta que o macho, e devora-o após o coito. Observam-se 
os mesmos costumes na fêmea do louva-a-deus, em torno da qual 
se cristalizou o mito da feminilidade devorante. O óvulo castra 
o espermatozóide, a fêmea do louva-a-deus assassina o parceiro: 
tais fatos prefigurariam um sonho feminino de castração. Mas 
na realidade, é principalmente em cativeiro que a fêmea do 
louva-a-deus manifesta tanta crueldade; em liberdade, com ali
mentação suficiente, é muito raro que devore o macho. Se o 
faz, é como a formiga solitária que não raro come alguns de 
seus ovos, a fim de ter forças para desovar e perpetuar a espé
cie. Ver nesses fatos uma prefiguração "da luta dos sexos" que 
opõe os indivíduos como tais, é divagar. Nem entre as formi
gas, as abelhas e as térmitas, nem no caso da aranha ou do 
louva-a-deus, pode-se dizer que a fêmea escraviza e devora o 
macho: é a espécie que, por vias diferentes, devora a ambos. 
A fêmea vive mais tempo e parece mais importante, mas não tem 
qualquer autonomia; a desova, a incubação, o cuidado com as 
larvas constituem o seu destino, sendo suas demais funções total 
ou parcialmente atrofiadas. No macho, ao contrário, esboça-se 
uma existência individual. Muitas vezes, manifesta na fecunda
ção mais iniciativa do que a fêmea; êle é que vai à procura 
dela, ataca-a, apalpa-a, segura-a e impõe-lhe o coito. Por vezes 
tem que disputá-la com outros machos. Correlativamente, os ór-
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gãos da locomoção, do tato, da preensão, são nele mais evoluídos; 
muitas borboletas fêmeas são ápteras enquanto os machos pos
suem asas; estes têm cores, élitros, patas, pinças mais desen
volvidos, e não raro essa riqueza é acompanhada de um verda
deiro luxo de cores brilhantes. Fora do coito fugaz, a vida 
do macho é inútil, gratuita. Ao lado da diligência das operárias, 
a ociosidade dos zângãos é um privilégio notável. Mas esse pri
vilégio é um escândalo; amiúde o macho paga com a vida uma 
futilidade em que se esboça a independência. A espécie que 
mantém as fêmeas escravizadas pune o macho que pretende es
capar à escravidão: suprime-o brutalmente. 

Nas formas mais elaboradas da vida, a reprodução torna-se 
produção de organismos diferençados: assume dupla face. Man
tendo a espécie, cria também novos indivíduos. .Esse aspecto 
inovador afirma-se à proporção que a singularidade dos indi
víduos se confirma. O que impressiona então é que os dois mo
mentos da perpetuação e da criação se dividem; essa cisão já 
indicada no momento da fecundação do ôvo reencontra-se no 
conjunto do fenômeno gerador. Não é a própria estrutura do 
óvulo que exige essa divisão; a fêmea possui, como o macho, cer
ta autonomia e sua ligação com o óvulo afrouxa-se; o peixe, o 
batráquio e o pássaro fêmeos não são apenas um abdome; quan
to menos estreita é a ligação da mãe com o ôvo, menos o trabalho 
do parto é absorvente, maior é a indeterminação na relação dos 
pais com a prole. Pode acontecer que o pai se encarregue de 
alimentar as vidas recém-formadas; isso é coisa freqüente entre 
os peixes. A água é um elemento suscetível de levar os óvulos 
e o esperma a assegurarem sua união; a fecundação no meio 
aquático é quase sempre externa. Os peixes não se juntam, 
quando muito alguns se esfregam um contra o outro, para se esti
mular. A mãe expulsa os óvulos; o pai expele o sêmen; idên
tico é o papel de ambos. Não há razão para que a mãe, mais 
do que o pai, reconheça os ovos como seus. Em certas espécies, 
estes são abandonados pelos pais e desenvolvem-se sem ajuda; 
por vezes, a mãe lhes prepara um ninho; por vezes, ainda, ela 
vela sobre eles após a fecundação; mas, amiúde, é o pai que 
os toma a seu cargo: logo depois de os ter fecundado, expulsa a 
fêmea que os tenta devorar, e os defende ferozmente contra 
qualquer presença. Citam-se alguns que constituem uma espécie 
de ninho protetor emitindo bolhas de ar envolvidas numa subs
tância isolante: outros incubam os ovos na boca ou, como o 
hipocampo, nas pregas do ventre. Observam-se fenômenos aná-
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logos entre os batráquios: não conhecem um verdadeiro coito. O 
macho abraça a fêmea e assim estimula a desova, deixando esca
par o sêmen na medida em que os ovos saem da cloaca. Amiú-
de — particularmente no sapo conhecido pelo nome de sapo-
-parteiro — é o pai que, enrolando rosários de ovos em volta 
das patas, os carrega consigo e assegura-lhes o desabrochar. En
tre os pássaros, a formação do ôvo dentro da fêmea opera-se 
assaz lentamente, sendo o ôvo, relativamente grande, expelido 
com dificuldade; esse ôvo tem com a mãe relações muito mais 
estreitas do que com o pai que o fecundou durante um coito 
rápido. É, em geral, a fêmea que o choca e vela pelos filhotes. 
Mas, muito freqüentemente, o pai participa da construção do 
ninho, da proteção e da alimentação da prole. Há casos, muito 
raros — como entre os pardais — em que o pai é quem choca 
e cria. Os pombos, machos e fêmeas, secretam no papo uma 
espécie de leite com que alimentam os borrachos. O que é notável, 
em todos esses casos em que o pai desempenha um papel nutrien
te, é que, durante o período em que se consagra à prole, a esper-
matogênese interrompe-se: ocupado em manter a vida, não sente 
mais o impulso de suscitar novas formas de vida. 

É entre os mamíferos que a vida assume as formas mais com
plexas e individualiza-se mais concretamente. Então a cisão dos 
dois momentos vitais, manter e criar, realiza-se de maneira de
finitiva na separação dos sexos. É nessa divisão — consideran
do unicamente os vertebrados — que a mãe estabelece com sua 
progênie as relações mais estreitas e que o pai mais se desin
teressa dela. Todo o organismo da fêmea adapta-se à servidão da 
maternidade e por esta é comandado, ao passo que a iniciativa 
sexual é apanágio do macho. A fêmea é a presa da espécie; 
durante uma ou duas estações, segundo os casos, toda sua vida 
é regulada por um ciclo sexual, o ciclo do estro, cuja duração 
e ritmo de sucessão variam de uma espécie a outra. Esse ciclo 
decompõe-se em duas fases: durante a primeira, há maturação 
dos óvulos (em número variável segundo as espécies) e um pro
cesso de nidificação no útero; durante a segunda fase, produz-se 
uma necrose graxosa que conduz à eliminação do edifício assim 
elaborado sob a forma de um corrimento esbranquiçado. O estro 
corresponde ao período do cio; mas o cio tem na fêmea ca
ráter passivo; ela está preparada para receber o macho: aguar
da-o. Acontece mesmo, entre os mamíferos — como também 
entre certos pássaros — que ela o solicite, mas restringe-se a 
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dirigir-lhe um apelo por meio de gritos, atitudes, exibições; não 
lhe poderia impor o coito. No fim, a êle é que cabe decidir. 

Viu-se que, mesmo entre os insetos, entre os quais, pelo sa
crifício total que consente em prol da espécie, a fêmea assegura-
-se a si mesma tão grandes privilégios, é o macho geralmente 
que provoca a fecundação; muitas vezes, entre os peixes, êle 
incita a fêmea à desova com sua presença ou com seus contatos; 
entre os batráquios age como estimulador. Mas é principalmen
te entre os pássaros e os mamíferos que o macho se impõe à 
fêmea; freqüentemente ela o aceita com indiferença e mesmo 
lhe resiste. Por provocante ou tolerante que seja, é o macho, 
de qualquer modo, quem possui: ela é possuída; êle pega, ela 
é pegada e a palavra tem, por vezes, um sentido muito preciso: 
ou porque tem órgãos adaptados, ou porque é o mais forte, o 
macho segura-a, imobiliza-a; efetua ativamente os movimentos 
do coito. Entre muitos insetos, entre os pássaros e os mamíferos, 
êle a penetra. Em virtude disso, a fêmea apresenta-se com uma 
interioridade violentada. Não é a espécie que o macho violenta, 
porquanto esta só se perpetua renovando-se; pereceria se os óvulos 
e os espermatozóides não se encontrassem; só que a fêmea, en
carregada de proteger o ovo, encerra-o dentro de si própria e seu 
corpo, que constitui para o óvulo um abrigo, subtrai-o também 
à ação fecundante do macho. Trata-se, portanto, de uma resis
tência que cumpre quebrar e, em o penetrando, o macho rea
liza-se como atividade. Seu domínio exprime-se pela posição do 
coito: entre quase todos os animais o macho coloca-se sobre a 
fêmea. Sem dúvida, o órgão de que êle se serve é também 
material, mas êle mostra-se sob seu aspecto animado: é um ins
trumento; ao passo que, nessa operação, o órgão feminino não 
passa de um receptáculo inerte. O macho nele deposita o sêmen; a 
fêmea recebe-o. Assim, embora desempenhando na procriação 
um papel fundamentalmente ativo, ela sofre o coito que a aliena 
de si mesma pela penetração e pela fecundação interna; embora 
ela sinta a necessidade sexual como uma necessidade individual, 
posto que no cio acontece-lhe procurar o macho, a aventura 
sexual é entretanto vivida por ela, no imediato, como uma his
tória interior e não como uma relação com o mundo e com 
outrem. 

Mas a diferença fundamental entre o macho e a fêmea dos 
mamíferos está em que, no mesmo rápido instante, o esperma-
tozóide, pelo qual a vida do macho transcende-se em um outro, 
desgarra-se de seu corpo e se torna estranho a êle; assim o macho, 
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no momento em que supera sua individualidade, nela se encerra 
novamente. Ao contrário, o óvulo começa a separar-se da fêmea 
quando, maduro, desprende-se do folículo para cair no oviduto; 
mas, penetrado por um gameta estranho, instala-se no útero. Ini
cialmente violentada, é a fêmea alienada em seguida; ela carrega 
o feto em seu ventre até um estado de maturação variável se
gundo as espécies: a cobaia nasce quase adulta, o cão muito 
perto do estado fetal. Habitada por um outro que se nutre de 
sua substância, a fêmea é, durante todo o tempo da gestação, 
concomitantemente ela mesma e outra; após o parto, ela alimenta 
o recém-nascido com o leite de suas tetas. A tal ponto que não 
se sabe quando êle. pode considerar-se autônomo: no momento 
da fecundação, do nascimento ou da desmama? Ê digno de nota 
o fato de que, quanto mais a fêmea se afigura um indivíduo se
parado, mais imperiosamente a continuidade viva afirma-se para 
além da separação. O peixe, o pássaro que expulsam o óvulo 
virgem ou o ôvo fecundado são menos presos à progenitura do 
que a fêmea do mamífero. Esta encontra uma autonomia após 
o nascimento dos filhos: estabelece-se então entre ela e eles uma 
distância e é a partir de uma separação que ela se devota a 
eles; ocupa-se deles com iniciativa e invenção, luta para defen
dê-los contra os outros animais e torna-se até agressiva. Mas 
normalmente ela não procura afirmar sua individualidade; não se 
opõe aos machos nem às outras fêmeas; quase não tem espírito 
combativo(1), A despeito das asserções de Darwin, hoje refu
tadas, ela aceita sem maior escolha o macho que se apresenta. 
Não que ela não possua qualidades individuais; ao contrário, 
nos períodos em que escapa à servidão da maternidade, pode, 
por vezes, igualar-se ao macho: a égua é tão rápida quanto o 
garanhão, a cadela de caça tem tanto faro quanto o cão, as 
macacas demonstram, quando submetidas a testes, tanta inteli
gência quanto os macacos. Só que essa individualidade não é 
reivindicada: a fêmea abdica em prol da espécie que reclama 
essa abdicação. 

O destino do macho é muito diferente; acabamos de ver 
que na sua própria superação êle se separa e se confirma em 
si mesmo. É um traço constante, do inseto aos animais superio-

(1) Certas galinhas disputam entre si os melhores lugares do 
galinheiro e estabelecem uma hierarquia a bicadas. Na ausência dos 
machos há também vacas que assumem pela força, o comando do re
banho. 
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res. Mesmo os peixes e os cetáceos que vivem em cardumes, mo
lemente confundidos no seio da coletividade, dela se afastam no 
momento do cio. Isolam-se e tornam-se agressivos em relação 
aos outros machos. Imediata na fêmea, a sexualidade é mediati-
zada no macho; há uma distância que êle preenche ativamente 
entre o desejo e sua satisfação; mexe-se, procura, apalpa a fêmea, 
acaricia-a, imobiliza-a antes de penetrá-la; os órgãos que servem 
às funções de relação, locomoção e preensão são, muitas vezes, 
mais desenvolvidos nele. E digno de nota o fato de que o 
impulso vivo que produz nele a multiplicação dos espermatozóides 
traduza-se também pelo aparecimento de uma plumagem brilhan
te, de escamas, cornos, juba, cantos e exuberâncias. Não se 
imagina mais que o "traje de núpcias" que veste no momento 
do cio, nem que suas atitudes sedutoras tenham uma finalidade 
seletiva; exprimem a força da vida que com um luxo gratuito 
e magnífico então nele desabrocha. Essa generosidade vital, a 
atividade ostentada em vista do coito, e no próprio coito, a 
afirmação dominadora de seu poder sobre a fêmea, tudo con
tribui para afirmar o indivíduo como tal no momento de sua 
superação viva. É nisso que Hegel tem razão em ver no macho 
o elemento subjetivo, ao passo que a fêmea permanece envol
vida na espécie. Subjetividade e separação significam, desde 
logo, conflito. A agressividade é uma das características do 
macho no cio; ela não se explica pela competição, porquanto o 
número de machos é mais ou menos o mesmo que o de fêmeas; 
é antes a competição que se explica por essa vontade combativa. 
Dir-se-ia que, antes de procriar, o macho reivindicando, como 
propriamente seu, o ato que perpetua a espécie, confirma na sua 
luta contra seus congêneres a verdade de sua individualidade. 
A espécie habita a fêmea e consome boa parte de sua vida 
individual; o macho ao contrário integra as forças vivas espe
cíficas em sua vida individual. Sem duvida, êle sujeita-se tam
bém a leis que o superam, há nele espermatogênese, e um cio 
periódico, mas esses processos interessam, muito menos do que 
o ciclo do estro, o conjunto do organismo; a produção dos esper
matozóides não constitui uma fadiga, como não a constitui a 
ovogênese em si: o desenvolvimento do ôvo em animal é que é 
para a fêmea, um trabalho absorvente. O coito é uma operação 
rápida e que não diminui a vitalidade do macho. Êle não ma
nifesta quase nenhum instinto paternal. Amiúde abandona a fê
mea depois do coito. Quando permanece ao lado dela como 
chefe de um grupo familiar (família monogâmica, harém ou 
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rebanho) é em relação ao conjunto da comunidade que desem
penha um papel de protetor e de alimentador; é raro que se 
interesse diretamente pelos filhos. 

Nessas espécies favoráveis ao desenvolvimento da vida indi
vidual, o esforço do macho pela autonomia — que nos animais 
inferiores o destrói — é coroado de êxito. Êle é geralmente 
maior do que a fêmea, mais robusto, mais rápido, mais aventu-
roso; leva uma vida mais independente e cujas atividades são 
mais gratuitas; é mais conquistador, mais imperioso. Nas so
ciedades animais é sempre êle que comanda. 

Nunca, na Natureza, tudo é inteiramente claro: os dois tipos, 
macho e fêmea, nem sempre se distinguem com nitidez; observa-
-se, por vezes, entre eles, um dimorfismo — côr do pêlo, dis
posição das manchas — que parece absolutamente contingente; mas 
acontece, ao contrário, que não sejam discerníveis e que suas 
funções mal se diferenciem, como vimos com os peixes. En
tretanto, em conjunto, e principalmente no alto da escala ani
mal, os dois sexos representam dois aspectos diversos da vida 
da espécie. Sua oposição não é, como se pretendeu, a de uma 
atividade e de uma passividade: não somente o núcleo ovular 
é ativo, como também o desenvolvimento do embrião é um 
processo vivo, e não um desenrolar mecânico. Seria simples de
mais defini-la como a da mudança e a da permanência. O esper-
matozóide só cria porque sua vitalidade mantém-se no ôvo; o 
óvulo só se pode manter superando-se, sem o quê, retrocede e 
degenera. É verdade, entretanto, que nessas operações, ambas 
ativas, manter e criar, a síntese do servir não se realiza da mesma 
maneira. Manter é negar a dispersão dos instantes, é afirmar a 
continuidade durante o seu aparecimento; criar é fazer rebentar 
no seio da unidade temporal um presente irredutível, separado, 
e é verdade, também, que, na fêmea, é a continuidade da vida que 
busca realizar-se, a despeito da separação, ao passo que a sepa
ração em forças novas e individualizadas é suscitada pela inicia
tiva do macho. É-lhe portanto permitido afirmar-se em sua auto
nomia: a energia específica, êle a integra em sua própria vida. 
Ao contrário, a individualidade da fêmea é combatida pelo inte
resse da espécie. Ela aparece como possuída por forças estra
nhas, alienada. E é por isso que, quanto mais se afirma a indi
vidualidade dos organismos, a oposição dos sexos não se atenua. 
Ao contrário, o macho encontra caminhos sempre mais diversos 
para despender as forças de que se torna senhor; a fêmea sente 
cada vez mais sua servidão. O conflito entre seus interesses pró-
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prios e o das forças geradores que a habitam exaspera-se. O 
coito das vacas e das éguas é muito mais doloroso e perigoso 
que o das camundongas e das coelhas. A mulher, que é a mais 
individualizada das fêmeas, aparece também como a mais frágil, 
a que vive mais dramaticamente seu destino e que se distingue 
mais profundamente do macho. 

Na humanidade, como na maioria das espécies, nasce mais 
ou menos quase o mesmo número de indivíduos dos dois sexos 
(100 mulheres para 104 homens). A evolução dos embriões é 
análoga. Entretanto, o epitélio primitivo permanece neutro mais 
tempo no feto feminino; disso resulta ficar êle mais tempo sub
metido ao meio hormonal e ocorrer que seu desenvolvimento 
se inverta mais amiúde. Os hermafroditas, em sua maioria, se
riam sujeitos genotipicamente femininos que se teriam masculi-
nizado posteriormente. Tem-se a impressão de que o organismo 
masculino se define de imediato como macho, ao passo que o 
embrião feminino hesita em aceitar sua feminilidade. Mas esses 
primeiros balbucios da vida fetal são ainda muito pouco conhe
cidos para que se possa emprestar-lhes um sentido. Uma vez 
constituídos, os aparelhos genitais são, em ambos os sexos, si
métricos. Os hormônios de um e de outro pertencem à mesma 
família química, a dos esteróis, e derivam todos, em última aná
lise, da colesterina. São eles que determinam as diferenciações 
secundárias do soma. Nem suas fórmulas nem as singularidades 
anatômicas definem a fêmea do homem como tal. E sua evolu
ção funcional que a distingue do macho. Comparativamente, o 
desenvolvimento do homem é simples. Do nascimento à puber-
dade cresce mais ou menos regularmente: por volta dos quinze ou 
dezesseis anos começa a espermatogênese que se efetua de 
maneira contínua até a velhice; seu aparecimento acompanha-se 
de uma produção de hormônios que determina a constituição 
viril do soma. A partir de então, o macho tem uma vida se
xual que é normalmente integrada em sua existência individual: 
no desejo e no coito, sua superação na espécie confunde-se com 
o momento subjetivo de sua transcendência: êle ê seu corpo. A 
história da mulher é muito mais complexa. Desde a vida embrio
nária, a provisão de oócitos já se acha constituída; o ovário 
contém cerca de cinqüenta mil óvulos encerrados cada qual em 
um folículo, sendo que mais ou menos quatrocentos chegam 
à maturação. Desde o nascimento, a espécie toma posse dela e 
tenta afirmar-se; a mulher, vindo ao mundo, atravessa uma espé
cie de primeira puberdade: os oócitos crescem subitamente, de-
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pois o ovário reduz-se a um quinto mais ou menos, Dir-se-ia 
que uma pausa é concedida à criança; enquanto seu organismo 
se desenvolve, o sistema genital permanece mais ou menos esta
cionado: certos foliados incham, mas sem atingir a maturidade. 
O crescimento da menina é análogo ao do menino; com a 
mesma idade ela chega a ser um pouco mais alta e mais 
pesada do que êle. Mas, no momento da puberdade, a espé
cie reafirma seus direitos. Sob a influência de secreções ova-
rianas, o número de folículos em via de crescimento aumenta, o 
ovário congestiona-se e cresce, um dos óvulos chega à maturidade 
e o ciclo menstrual se inicia; o sistema genital adquire seu volu
me e sua forma definitiva, o soma feminiza-se, o equilíbrio endó-
crino estabelece-se. É digno de nota o fato de assumir esse acon
tecimento o aspecto de uma crise; não é sem resistência que o 
corpo da mulher deixa a espécie instalar-se nela e esse com
bate enfraquece-a e faz com que corra perigo. Antes da puber
dade morre mais ou menos o mesmo número de meninas que de 
meninos; de 14 a 18 anos morrem 128 meninas para cada 
100 meninos e de 18 a 22 anos 105 moças para cada 100 rapazes. 
É nesse momento que surgem, muitas vezes, a clorose, a tu
berculose, a escoliose, a osteomielite etc. Em certos indivíduos, 
a puberdade é anormalmente precoce, podendo ocorrer entre 
quatro e cinco anos. Noutros, ao contrário, ela não ocorre: 
o sujeito continua então infantil, sofre de amenorréia ou de 
dismenorréia. Certas mulheres apresentam sinais de virilismo: 
um excesso de secreções elaboradas pelas glândulas supra-renais 
dá-lhes caracteres masculinos. Tais anomalias não representam, 
em absoluto, vitórias do indivíduo sobre a tirania da espécie. A 
esta não há meio de escapar, porquanto, ao mesmo tempo em que 
escraviza a vida individual, êle a alimenta; essa dualidade ex
prime-se no nível das funções ovarianas; a vitalidade da mulher 
tem suas raízes no ovário, como a do homem as tem nos tes
tículos; em ambos os casos, o indivíduo castrado não somente 
se torna estéril como ainda retrocede e degenera. Não "for
mado", mal formado, todo o organismo é empobrecido, dese
quilibrado; êle só se desenvolve com a maturação do sistema 
genital. E, no entanto, muitos fenômenos genitais não interes
sam a vida individual do sujeito e até chegam a pô-la em pe
rigo. As glândulas mamárias que se desenvolvem no momento 
da puberdade nenhum papel desempenham na economia indivi
dual da mulher; pode-se proceder à sua ablação em qualquer 
momento de sua vida. 
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Muitas secreções ovarianas têm sua finalidade no óvulo, na 
maturação, na adaptação do útero a suas necessidades; para o 
conjunto do organismo, constituem mais um fator de desequi
líbrio do que de regulação; a mulher é adaptada às necessidades 
do óvulo mais do que a ela própria. Da puberdade à meno-
pausa, é o núcleo de uma história que nela se desenrola e que 
não lhe diz respeito pessoalmente. Os anglo-saxões chamam a 
menstruação the curse, "a maldição"; e, efetivamente, não há 
nenhuma finalidade individual no ciclo menstrual. Acreditava-se, 
no tempo de Aristóteles, que mensalmente escorria um pouco 
de sangue destinado a constituir, no caso de fecundação, a carne 
e o sangue da criança. O que existe de verdadeiro nessa teo
ria é que, incessantemente, a mulher esboça o trabalho da ges
tação. Nos outros mamíferos, o ciclo menstrual só se verifica du
rante uma estação; não se acompanha de corrimento sanguino-
lento; é somente nos primatas e na mulher que êle ocorre men
salmente entre dores e sangue(1). Durante cerca de 14 dias, 
um dos folículos de Graaf que envolvem os óvulos aumenta de 
volume e amadurece, enquanto o ovário secreta o hormônio si
tuado ao nível dos folículos e que se denomina foliculina. No 
décimo quarto dia verifica-se a ovulação: a parede do folículo 
rompe-se (o que acarreta, por vezes uma ligeira hemorragia), 
o ôvo cai nas trompas, enquanto a cicatriz evolui de maneira 
a constituir o corpo amarelo. Começa então a segunda fase, ou 
fase luteínica, caracterizada pela secreção do hormônio chamado 
progestina e que age sobre o útero. Este modifica-se: o sistema 
capilar da parede congestiona-se, ela enruga-se como um cosco-
rão, formando uma espécie de renda. Assim forma-se na matriz 
um berço destinado a receber o ôvo fecundado. Sendo essas trans
formações celulares irreversíveis, no caso de não haver fecunda
ção, esse edifício não se reabsorve. Possivelmente, nos demais 
mamíferos, os restos inúteis sejam carregados pelos vasos linfá-
ticos, mas na mulher, quando as rendas do endométrio se des
prendem, produz uma esfoliação da mucosa, os tubos capilares 
abrem-se e uma massa sangüínea destila-se externamente. Depois, 
enquanto o corpo amarelo degenera, a mucosa reconstitui-se e 
inicia-se uma nova fase folicular. Esse processo complexo, e ainda 

(1) "A análise desses fenômenos pôde ser aprofundada nestes 
últimos anos, comparando o que se passa na mulher com o que se 
observa nos símios superiores, do gênero Rhesus em particular. Ê evi
dentemente mais fácil fazer experiências com estes animais", escreve 
Louis Gallien (La Sexualité). 
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bastante misterioso em seus pormenores, abala todo o organismo, 
porquanto é acompanhado de secreções hormonais que reagem 
sobre a tireóide e a hipófise, sobre o sistema nervoso central 
e o sistema vegetativo e, por conseguinte, sobre todas as vís
ceras. 

Quase todas as mulheres — mais de 85% — apresentam 
perturbações durante esse período. A tensão arterial eleva-se 
antes do início do corrimento sangüíneo e baixa a seguir; o pul
so acelera-se, a temperatura sobe. São freqüentes os casos de 
febre; o abdome fica dolorido; observa-se, muitas vezes, certa 
tendência para a constipação, seguida de diarréia. Amiúde, tam
bém há aumento do volume do fígado, retenção de uréia, albu-
minúria; muitas pessoas apresentam uma hiperemia da mucosa 
pituitária (dor de garganta); outras são vítimas de perturbações 
do ouvido e da vista; a secreção de suor aumenta, acompanhada, 
no princípio das regras, de um odor sui generis que pode ser 
muito forte e persistir durante toda a menstruação. O meta
bolismo basal é aumentado. O número de glóbulos vermelhos 
diminui. Enquanto isso, o sangue veicula substâncias geralmen
te em reserva nos tecidos, em particular sais de cálcio; esses 
sais reagem sobre o ovário, sobre a tireóide que se hipertrofia, 
sobre a hipófise que preside à metamorfose da mucosa uterina 
e cuja atividade se amplia; essa instabilidade das glândulas acar
reta uma grande fragilidade nervosa. O sistema central é atin
gido, freqüentemente ocorre cefaléia e o sistema vegetativo rea
ge exageradamente; há diminuição do controle automático pelo 
sistema central, o que liberta reflexos, complexos convulsivos e 
traduz-se por uma grande instabilidade de humor. A mulher tor
na-se mais emotiva, mais nervosa, mais irritável que de costume 
e pode apresentar perturbações psíquicas graves. É nesse período 
que ela sente mais penosamente seu corpo como uma coisa opaca 
alienada; esse corpo é presa de uma vida obstinada e alheia que 
cada mês faz e desfaz dentro dêle um berço; cada mês, uma 
criança prepara-se para nascer e aborta no desmantelamento das 
rendas vermelhas; a mulher, como o homem, é seu corpo (1) 

mas seu corpo não é ela, é outra coisa. 

A mulher conhece uma alienação mais profunda quando o 
ôvo fecundado desce ao útero e aí se desenvolve. Sem dúvida, 

(1) "Eu sou, portanto, meu corpo, pelo menos na medida em 
que tenho dêle conhecimento e reciprocamente meu corpo é como um 
sujeito natural, como um esboço provisório de meu ser total" (Merleau-
-Ponty, Phénoménologie de la perception). 
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â gestação é um fenômeno normal que, em se produzindo em con
dições normais de saúde e nutrição, não é nocivo à mãe; esta
belece-se mesmo, entre ela e o feto, certas interações que lhe 
são favoráveis. Entretanto, contrariamente a uma teoria otimista 
cuja utilidade social é demasiado evidente, a gestação é um tra
balho cansativo que não tra2 à mulher nenhum benefício indi
vidual (1) e exige, ao contrário, pesados sacrifícios. Acompa
nha-se, não raro, durante os primeiros meses, de falta de ape
tite e de vômitos, que não se observam em nenhuma outra fêmea 
doméstica e que manifestam a revolta do organismo contra a 
espécie que dele toma posse; êle se empobrece em fósforo, em 
cálcio, em ferro, sendo este último déficit difícil de ser compen
sado posteriormente; a superatividade do metabolismo acentua o 
sistema endócrino; o sistema nervoso vegetativo fica num esta
do de excitabilidade intensificada; quanto ao sangue, seu peso 
específico diminui, torna-se anêmico, análogo ao dos "jejuado-
res, dos que se acham em estado de inanição, dos que sofreram 
sangrias repetidas, dos convalescentes" (2). Tudo o que a mu
lher sadia e bem alimentada pode esperar é, depois do parto, 
recuperar seu desgaste sem muitas dificuldades. Mas muitas ve
zes, produzem-se, durante a gravidez, acidentes graves, ou pe
rigosas perturbações e se a mulher não fôr robusta, se sua hi
giene não for perfeita, ficará prematuramente deformada e enve
lhecida pelas maternidades: sabe-se a que ponto o caso é freqüen
te no campo. O parto em si é doloroso, é perigoso. É nessa 
crise que vemos com maior evidência que o corpo nem sempre 
satisfaz a espécie e o indivíduo ao mesmo tempo. Acontece a 
criança morrer e também, ao nascer, matar a mãe ou acar
retar-lhe uma enfermidade crônica. O aleitamento é também uma 
servidão esgotante; um conjunto de fatores — o principal dos 
quais é, sem dúvida, o aparecimento de um hormônio, a pro-
gestina — traz às glândulas mamárias a secreção do leite; a 
ocorrência é dolorosa e acompanha-se, amiúde, de febres, e é em 
detrimento de seu próprio vigor que a mãe alimenta o recém-
nascido. O conflito espécie-indivíduo, que no parto assume um 
aspecto dramático, confere ao corpo feminino uma inquietante 

(1) Coloco-me aqui num ponto de vista exclusivamente fisioló
gico. É evidente que psicologicamente a maternidade pode ser muito 
útil à mulher, como pode também ser um desastre. 

(2) Cf. H. Vignes em Traité de Physiologie, t. XI , dirigido por 
Roger e Binet. 
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fragilidade. Diz-se constantemente que as mulheres "têm doen
ças no ventre" e é verdade que encerram um elemento hostil: 
é a espécie que as corrói. Muitas de suas doenças não resultam 
de uma infecção de origem externa e sim de um desregramento 
interno. Assim é que as falsas metrites são produzidas por uma 
reação da mucosa uterina a uma excitação ovariana anormal; se 
persiste em lugar de ser absorvido, após a menstruação, o corpo 
amarelo provoca salpingites, endometrites etc. 

Ê ainda através de uma crise difícil que a mulher escapa 
ao domínio da espécie; entre quarenta e cinco e cinqüenta anos 
desenrolam-se os fenômenos da menopausa, inversos aos da pu-
berdade. A atividade ovariana diminui e até desaparece. Esse 
desaparecimento acarreta um empobrecimento vital do indivíduo. 
Supõe-se que as glândulas catabólicas — tireóide e hipófise — 
esforçam-se por suprir as insuficiências do ovário; observa-se 
então, ao lado da depressão da cessação do mênstruo, fenômenos 
intempestivos: baforadas de calor, hipertensão, nervosismo; há, 
por vezes, recrudescência do instinto sexual. Certas mulheres 
acumulam, então, banha em seus tecidos; outras virilizam-se. Em 
muitas, um equilíbrio endócrino restabelece-se. Então, a mulher 
acha-se libertada da servidão da fêmea; não é comparável ao 
eunuco, porque sua vitalidade continua intata, entretanto, não 
mais é presa de forças que a superam: coincide consigo mesma. 
Já se afirmou que as mulheres idosas constituem "um terceiro 
sexo", e, com efeito, não são machos e não são mais fêmeas, 
traduzindo-se amiúde essa autonomia fisiológica por uma saúde, 
equilíbrio, e vigor que antes não posuíam. 

Às diferenciações propriamente sexuais superpõem-se na mu
lher singularidades que são, mais ou menos, conseqüências di
retas delas. São ações hormonais que determinam seu soma. 
Em média, ela é menor que o homem, menos pesada e seu es
queleto mais frágil, a bacia mais larga, adaptada às funções da 
gestação e do parto; seu tecido conjuntivo fixa as gorduras e 
suas formas são mais arredondadas que as do homem; a atitude 
geral — morfologia, pele, sistema piloso etc. — é nitidamente 
diferente nos dois sexos. Sua força muscular é muito menor, mais 
ou menos dois terços da do homem; sua capacidade respiratória 
é inferior, os pulmões, a traquéia e a laringe são menores; a 
diferença da laringe acarreta também a da voz. O peso espe
cífico do sangue é menor, pois há menos fixação de hemo
globina; as mulheres são, por conseguinte, menos robustas, mais 
predispostas à anemia. Seu pulso bate mais depressa, seu sis
tema vascular é mais instável: coram facilmente. A instabili-
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dade é um traço marcante de seu organismo em geral. Entre 
outros, há no homem estabilidade no metabolismo do cálcio, ao 
passo que a mulher fixa muito menos sais de cal, pois os eli
mina durante as regras e durante a gravidez. É de imagi
nar que os ovários tenham, em relação ao cálcio, uma ação ca-
tabólica; essa instabilidade acarreta desordens nos ovários e na 
tireóide que é nela mais desenvolvida do que no homem, e a 
irregularidade das secreções endócrinas reage sobre o sistema 
nervoso vegetativo; o controle nervoso e muscular é imperfeita
mente assegurado. Essa falta de estabilidade e de controle pro
voca sua emotividade, diretamente ligada às variações vasculares: 
pulsações, rubor etc; e elas são, assim, sujeitas a manifestações 
convulsivas: lágrimas, gargalhadas, ataques de nervos. 

Vê-se que muitos desses traços provêm ainda da subordina
ção da mulher à espécie. Tal é a conclusão mais notável desse 
exame: é ela, entre todas as fêmeas de mamíferos, a que se 
acha mais profundamente alienada e a que recusa mais violen
tamente esta alienação; em nenhuma, a escravização do organis
mo à função reprodutora é mais imperiosa nem mais dificil
mente aceita: crises da puberdade e da menopausa, "maldição" 
mensal, gravidez prolongada e não raro difícil, parto doloroso 
e por vezes perigoso, doenças, acidentes são características da 
fêmea humana. Dir-se-ia que seu destino se faz tanto mais pe
sado quanto mais ela se revolta contra êle, afirmando-se como 
indivíduo. Comparada com o macho, este parece infinitamente 
privilegiado: sua vida genital não contraria a existência pessoal; 
desenvolve-se de maneira contínua, sem crise e geralmente sem 
acidente. Em média, as mulheres vivem tanto quanto o homem, 
mas adoecem muito mais vezes e durante muitos períodos não 
dispõem de si mesmas. 

Esses dados biológicos são de extrema importância: desem
penham na história da mulher um papel de primeiro plano, são 
um elemento essencial de sua situação. Em todas as nossas des
crições ulteriores, teremos que nos referir a eles. Pois, sendo 
o corpo o instrumento de nosso domínio do mundo, este se apre
senta de modo inteiramente diferente segundo seja apreendido 
de uma maneira ou de outra. Eis por que os estudamos tão 
demoradamente; são chaves que permitem compreender a mu
lher. Mas o que recusamos, é a idéia de que constituem um 
destino imutável para ela. Não bastam para definir uma hierar
quia dos sexos; não explicam por que a mulher é o Outro; não 
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a condenam a conservar para sempre essa condição subordi
nada. 

Afirmou-se muitas vezes que somente a fisiologia permitia 
responder a estas perguntas: o êxito individual comporta as mes
mas probabilidades nos dois sexos? Qual deles desempenha o 
papel mais importante na espécie? Mas o primeiro desses pro
blemas não se apresenta absolutamente da mesma maneira para 
a mulher, e para as outras fêmeas, pois os animais constituem 
espécies dadas de que é possível fornecer descrições estáticas: 
basta agrupar observações para concluir se a égua é ou não tão 
veloz quanto o garanhão, se os chimpanzés machos respondem 
melhor aos testes intelectuais do que suas companheiras, ao passo 
que a humanidade está em permanente vir-a-ser. Houve sábios 
materialistas que pretenderam colocar o problema de maneira 
puramente estática. Imbuídos da teoria do paralelismo psico-
-fisiológico, procuraram estabelecer comparações matemáticas 
entre os organismos masculinos e femininos e imaginavam que 
essas medidas definiam imediatamente suas capacidades funcio
nais. Citarei um exemplo das discussões ociosas que suscitou 
o método. Como se supunha que, de algum modo misterioso, o 
cérebro secreta o pensamento, pareceu muito importante saber 
se o peso médio do encéfalo feminino é ou não menor que o do 
masculino. Verificou-se que, em média, o primeiro pesa 1.220 
gramas e o segundo 1.360, variando o peso do encéfalo feminino 
de 1.000 a 1.500 gramas e o do homem de 1.150 a 1.700. Mas 
o peso absoluto não é significativo; foi por isso o peso relativo 
que se resolveu ponderar. Verificou-se que era de 1/48,4 no 
homem e de 1/44,2 na mulher. Logo ela levaria vantagem. Não. 
É preciso retificar ainda: nesse tipo de comparações é o orga
nismo menor que parece sempre privilegiado; para fazer corre
tamente abstração do corpo ao comparar dois grupos de indiví
duos, cumpre dividir o peso do encéfalo pela potência 0,56 do 
peso do corpo se pertencem à mesma espécie. Considera-se que 
homens e mulheres representam dois tipos diferentes. E chega-se 
aos resultados seguintes: 

Para o homem: P 0,56 = 498 1.360 
-- = 2,73 

498 
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Para a mulher: P 0,56 = 446 1.220 
= 2,74 

446 

Conclui-se pela igualdade. Mas o que diminui de muito o 
interesse dessas discussões engenhosas é o fato de que nenhuma 
relação pode ser estabelecida entre o peso do encéfalo e o desen
volvimento da inteligência. Não seria possível tampouco dar 
uma interpretação psíquica às fórmulas químicas que definem 
os hormônios machos e fêmeos. Quanto a nós, rejeitamos ca
tegoricamente a idéia de um paralelismo psico-fisiológico; é uma 
doutrina cujos fundamentos foram de há muito e definitivamente 
solapados. Se a assinalo é porque, embora filosófica e cientifi
camente destruída, ela ainda preocupa muitos espíritos. Viu-se 
que ainda persistem em alguns sobrevivências mais antigas. Re
cusamos também todo sistema de referências que subentende a 
existência de uma hierarquia natural de valores, de uma hierar
quia evolutiva, por exemplo; é ocioso indagar se o corpo femi
nino é ou não mais infantil que o do homem, se se aproxima 
mais ou menos do dos primatas superiores etc. Todas essas 
dissertações que misturam um vago naturalismo a uma ética ou 
a uma estética ainda mais vagas, são puro devaneio. Ê somente 
dentro de uma perspectiva humana que se podem comparar o 
macho e a fêmea dentro da espécie humana. Mas a definição 
do homem é que êle é um ser que não é dado, que se faz ser 
o que é. Como o disse muito justamente Merleau-Ponty, o ho
mem não é uma espécie natural: é uma idéia histórica. A mulher 
não é uma realidade imóvel, e sim um vir-a-ser; é no seu vir-
-a-ser que se deveria confrontá-la com o homem, isto é, que se 
deveria definir suas possibilidades. O que falseia tantas discussões 
é querer reduzi-la ao que ela foi, ao que é hoje, quando se aventa 
a questão de suas capacidades; o fato é que as capacidades só 
se manifestam com evidência quando realizadas; mas o fato é 
também que, quando se considera um ser que é transcendência 
e superação, não se pode nunca encerrar as contas. 

Entretanto, dirão, na perspectiva que adoto — a de Heideg-
ger, Sartre, Merleau-Ponty — se o corpo não é uma coisa, é uma 
situação: é a nossa tomada de posse do mundo e o esboço de 
nossos projetos. A mulher é mais fraca do que o homem; ela 
possui menos força muscular, menos glóbulos vermelhos, menor 
capacidade respiratória; corre menos depressa, ergue pesos me
nos pesados, não há quase nenhum esporte em que possa competir 
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com êle; não pode enfrentar o macho na luta. A essa fraqueza 
acrescentam-se a instabilidade, a falta de controle e a fragilidade 
de que falamos: são fatos. Seu domínio sobre o mundo é por
tanto mais estrito; ela tem menos firmeza e menos perseverança 
em projetos que é também menos capaz de executar. Isso signi
fica que sua vida individual é menos rica que a do homem. 

Em verdade, esses fatos não poderiam ser negados, mas não 
têm sentido em si. Desde que aceitamos uma perspectiva huma
na, definindo o corpo a partir da existência, a biologia torna-se 
uma ciência abstrata; no momento em que o dado fisiológico 
(inferioridade muscular) assume uma significação, esta surge 
desde logo como dependente de todo um contexto; a "fraqueza" 
só se revela como tal à luz dos fins que o homem se propõe, 
dos instrumentos de que dispõe, das leis que se impõe. Se não 
quisesse apreender o mundo, a própria idéia de posse das coisas 
não teria mais sentido; quando o pleno emprego da força cor
poral não é exigido nessa apreensão, abaixo do mínimo utili
zável, as diferenças anulam-se; onde os costumes proíbem a vio
lência, a energia muscular não pode alicerçar um domínio: é 
preciso que haja referências existenciais econômicas e morais 
para que a noção de fraqueza possa ser concretamente definida. 
Foi dito que a espécie humana era uma anti-phisis. A expressão 
não é inteiramente exata, porquanto o homem não poderia con
tradizer o dado, mas é pela maneira pela qual o assume que 
lhe constitui a verdade. A Natureza só tem realidade para êle 
na medida em que é retomada em sua ação: sua própria natureza 
não constitui exceção. Assim, como não é possível medir sua 
posse do mundo, não é possível medir no abstrato a carga que 
constitui para a mulher a função geradora: a relação da mater
nidade com a vida individual é naturalmente regulada nos ani
mais pelo ciclo do cio e das estações: ela é indefinida na mu
lher; só a sociedade pode decidir dela. Segundo essa sociedade 
exija maior ou menor número de nascimentos, segundo as con
dições higiênicas em que se desenvolvam a gravidez e o parto, 
a escravização da mulher à espécie faz-se mais ou menos estrei
ta. Assim, se podemos dizer que entre os animais superiores a 
existência individual se afirma mais imperiosamente no macho do 
que na fêmea, na humanidade as "possibilidades" individuais de
pendem da situação econômica e social. 

Como quer que seja, nem sempre acontece que os privilégios 
individuais do macho lhe confiram a superioridade no seio da 
espécie; a fêmea reconquista na maternidade outro tipo de auto-

55 



nomia. Às vezes, ele impõe sua ascendência. É o caso, por 
exemplo, dos macacos estudados por Zuckermann; mas não raro 
as duas metades do casal levam uma vida separada; o leão 
partilha com a leoa, em pé de igualdade, os cuidados do lar. 
Nisto também o caso da espécie humana não se assemelha a ne
nhum outro; não é como indivíduos que os homens se definem 
primeiramente; nunca homens e mulheres se desafiaram em due
los singulares: o casal é um mitsein original; e ele próprio surge 
sempre como um elemento fixo ou transitório de uma coletivi
dade mais vasta. No seio dessas sociedades quem é mais neces
sário à espécie, o macho ou a fêmea? Ao nível dos gametas, 
ao nível das funções biológicas do coito e da gestação, o prin
cípio macho cria para manter, o princípio fêmeo mantém para 
criar: que acontece com essa divisão na esfera social? Para 
as espécies fixas em organismos alheios ou em substrata, para 
aquelas a que a Natureza fornece alimentos em abundância e 
sem necessidade de esforço, o papel do macho restringe-se à 
fecundação; quando é preciso procurar, caçar, lutar para asse
gurar a alimentação necessária aos filhotes, o macho concorre 
amiúde para a manutenção deles. Essa ajuda torna-se absoluta
mente indispensável numa espécie em que os filhos são incapazes 
de cuidar de suas necessidades muito tempo depois que a mãe 
deixou de aleitá-los; então o trabalho do macho assume uma 
importância extrema; as vidas que suscitou não subsistiriam sem 
êle. Basta um macho para fecundar anualmente muitas fêmeas: 
mas para que os filhos sobrevivam, depois de nascer, para defen
dê-los contra os inimigos, para arrancar na Natureza tudo de 
que precisam, os machos são necessários. O equilíbrio das for
ças produtoras e das forças reprodutoras realiza-se diferentemen
te nos diversos momentos econômicos da história humana e con
dicionam a relação do macho e da fêmea com os filhos e, por 
conseguinte, de um com outro. Mas saímos do campo da bio
logia: à luz desta, exclusivamente, não se poderia afirmar a pri
mazia de um dos sexos quanto ao papel que desempenha na 
perpetuação da espécie. 

Finalmente, uma sociedade não é uma espécie: nela, a espé
cie realiza-se como existência; transcende-se para o mundo e 
para o futuro; seus costumes não se deduzem da biologia; os 
indivíduos nunca são abandonados à sua natureza; obedecem 
a essa segunda natureza que é o costume e na qual se refletem 
os desejos e os temores que traduzem sua atitude ontológica. Não 
é enquanto corpo, é enquanto corpos submetidos a tabus, a leis, 
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que o sujeito toma consciência de si mesmo e se realiza: é em 
nome de certos valores que êle se valoriza. E, diga-se mais uma 
vez, não é a fisiologia que pode criar valores. Os dados bioló
gicos revestem os que o existente lhes confere. Se o respeito 
ou o medo que inspiram a mulher impedem o emprego de violên
cia contra ela, a superioridade muscular do homem não é fonte 
de poder. Se os costumes exigem — como em certas tribos de 
índios — que as jovens escolham marido, ou se é o pai que 
decide dos casamentos, a agressividade sexual do macho não 
lhe confere nenhuma iniciativa, nenhum privilégio. A ligação 
íntima da mãe com o filho será para ela fonte de dignidade ou 
de indignidade, segundo o valor, que é muito variável, concedido 
à criança; essa própria ligação, disseram-no, será reconhecida, ou 
não, segundo os preconceitos sociais. 

É portanto, à luz de um contexto ontológico, econômico, 
social e psicológico que teremos de esclarecer os dados da bio
logia. A sujeição da mulher à espécie, os limites de suas ca
pacidades individuais são fatos de extrema importância; o corpo 
da mulher é um dos elementos essenciais da situação que ela 
ocupa neste mundo. Mas não é êle tampouco que basta para 
a definir. Êle só tem realidade vivida enquanto assumido pela 
consciência através das ações e no seio de uma sociedade; a 
biologia não basta para fornecer uma resporta à pergunta que 
nos preocupa: por que a mulher é o Outro? Trata-se de saber 
como a natureza foi nela revista através da história; trata-se de 
saber o que a humanidade fêz da fêmea humana. 
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