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Primeiro  capítulo  do  Segundo  Sexo,    

Simone  de  Beauvoir  

O  Outro  do  Mesmo  

Basta andar de olhos abertos para comprovar que a humanidade se reparte em 

duas categorias de indivíduos, cujas roupas, rostos, corpos, sorrisos, atitudes, 

interesses e ocupações são manifestamente diferentes: talvez essas diferenças sejam 

superficiais, talvez se destinem a desaparecer. O certo é que por enquanto elas 

existem com uma evidência gritante.  

Se a função da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos também a 

explica-la pelo «eterno feminino», e se no entanto, admitimos, ainda que 

provisoriamente, que há mulheres na Terra, teremos de formular a pergunta: que é 

uma mulher? 

O próprio enunciado do problema sugere-me uma primeira resposta. É significativo 

que eu enuncie esse problema. Um homem não teria de escrever um livro sobre a 

situação singular que ocupam os machos na humanidade. Se quero definir-me, sou 

obrigada inicialmente a declarar: «Sou uma mulher». Essa verdade constitui o fundo 

sobre o qual se erguerá qualquer outra afirmação. Um homem nunca começa por se 

apresentar como um individuo de determinado sexo: que seja homem é natural. A 

relação dos dois sexos não é a das duas eletricidades, de dois polos. O homem 

representa ao mesmo tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos «os homens» 

para designar os seres humanos. A mulher aparece como o negativo, de modo que 

toda a determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade. Enervou-

nos por vezes, no curso de conversações abstratas, ouvir os homens dizerem-nos: 

«Você pensa assim porque é uma mulher». Mas eu sabia que a minha única defesa 

era responder «Penso-o porque é verdadeiro», eliminando assim a minha 

subjetividade. Não se tratava, em hipótese alguma, de replicar: «E você pensa o 

contrário porque é um homem», pois está subentendido que o facto de ser homem 

não é uma singularidade. 

«A fêmea é fêmea em virtude de uma certa carência de qualidades», diz Aristóteles. 

«Devemos considerar o carácter das mulheres como sofrendo de certa deficiência 

natural». E São Tomás, depois dele, decreta que a mulher é um homem falhado, um 

ser «ocasional». A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, 

mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autónomo. A fêmea é o não 

essencial perante o essencial. O homem é o ser, o Absoluto; ela é o Outro. 
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A categoria do Outro é tão original quanto a própria consciência. Nas mais 

primitivas sociedades, encontra-se sempre uma dualidade que é a do Mesmo e a 

do Outro. Nunca uma coletividade se define como Uma sem colocar imediatamente 

a Outra diante de si. Porque não contestam as mulheres a soberania do macho? 

Nenhum sujeito se coloca imediata e espontaneamente como não-essencial; não é 

o Outro que, definindo-se como Outro, define o 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 submissão da mulher? É muitas vezes a desigualdade numérica que 

confere esse privilégio: a maioria impõe a sua lei à minoria ou persegue-a. Mas as 

mulheres não são, como os negros dos EUA 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 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 factos precisos. Nesses casos, para os oprimidos, houve 

um passo à frente: tem em comum um passado, uma tradição, uma religião, uma 

cultura. Nesse sentido, a aproximação entre as mulheres e o proletariado seria 

mais lógica: os proletários nem sequer estão em estado de inferioridade e nunca 

constituíram uma coletividade separada. Entretanto, na falta de um 

acontecimento, é um desenvolvimento histórico que explica a sua existência como 

classe e mostra a distribuição desses indivíduos dentro de uma classe. Nem 

sempre houve proletários, sempre houve mulheres. Os proletários dizem «nós». Os 

negros também. Apresentando-se como sujeitos, eles transformam «noutros» os 

burgueses, os brancos. As mulheres 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 uma revolução na 

Rússia; 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. Isto porque não tem meios concretos para se reunir numa 

unidade que se afirmaria, opondo-se. Não tem passado, não tem história nem 

religião própria; não tem, como os proletários, uma solidariedade de trabalho e 

interesses; não há sequer entre elas essa promiscuidade espacial que faz dos 

negros dos EUA, dos judeus dos guetos, ou das fábricas da Renault uma 

comunidade. Recusar ser o Outro, recusar a cumplicidade com os homens, seria 

para elas renunciar a todas as vantagens que a aliança com a casta superior pode 

conferir-lhes. 
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Grito  de  ordem  do  Maio  de  68  

Viver sem tempos mortos  

Não mais me deitar no feno perfumado ou deslizar na neve deserta. Onde eu 

exatamente me encontro? O que me surpreende é a impressão de não ter 

envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é 

irrealizável. Provisoriamente o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu 

não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o 

meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a 

referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado, 

eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minha necessidades, as minhas 

relações, a minha cultura e o meu corpo. Hoje, que espaço o meu passado deixa 

para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele.  O que eu sempre quis foi 

comunicar unicamente da maneira mais direta o sabor da minha vida. 

Unicamente o sabor da minha vida. Acredito que eu consegui fazê-lo. Vivi num 

mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não 

desejei e nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. 

 


