JOHN STUART MILL EM DEFESA DA EMANCIPAÇÃO
FEMININA: UM RECORTE BIOGRÁFICO
Wilton de Oliveira
1.1.INTRODUÇÃO
Todos sabemos da importância do conhecimento da vida pessoal de um
determinado autor para o entendimento de alguns aspectos de sua obra. Muitas vezes o
tema escolhido pelo autor para ser seu objeto de estudo, ou mesmo as argumentações
que elaborou sobre tal tema podem derivar intimamente do contexto pessoal vivido por
ele naquele momento específico de sua vida.
No caso de John Stuart Mill os vínculos entre a sua obra e os acontecimentos
que vivenciou durante sua vida parecem guardar uma estreita relação. Na medida em
que vamos nos aprofundando no universo pessoal de Mill, imediatamente somos quase
que empurrados a tecer relações entre a sua obra e as influências advindas de suas
relações afetivas. E parece-nos que isto tende a ocorrer com mais força quando se trata
de John Stuart Mill do que quando se trata de qualquer outro pensador. De modo que as
interpretações existentes na literatura que fazem referências às influências das pessoas
que viveram ao lado de Mill sobre a sua obra são abundantes. Tais intérpretes chegam a
afirmar que nada daquilo que Mill escreveu, por exemplo em defesa da emancipação
feminina, é um produto exclusivamente seu; assim seus escritos sobre este tema seriam
eco das concepções de Harriet Taylor, uma mulher com quem ele veio a se casar. No
entanto, estas interpretações não se restringem apenas ao feminismo de Mill, mas a
outros aspectos de sua obra. Chegam a afirmar, com peculiar ênfase, que a defesa do
utilitarismo elaborada por Mill teria sido uma mera concessão emocional ao seu pai, e
que intimamente Mill seria um liberal convicto. 1 Não precisaríamos ir muito longe para
observarmos que há uma hipótese implícita nestas afirmações, a saber, Mill seria
detentor de uma personalidade fraca, de modo que seria alguém facilmente
influenciável. O próprio Mill contribuiu consideravelmente para o debate em torno desta
sua suposta fragilidade, quando em sua autobiografia declarou em diversas ocasiões a
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participação direta de Harriet em algumas de suas obras, inclusive naquela que seria sua
obra mais célebre, On Liberty, onde se encontra, por sinal, sua famosa dedicatória: “À
amada e lastimada memória dela, que foi a inspiradora e em parte autora do que
melhor contêm meus escritos (...)”. 2
Se ainda pairam dúvidas sobre até que ponto os escritos de Mill são produto de
uma ou duas cabeças, como citamos anteriormente, quando ele escreve em favor da
emancipação feminina tais dúvidas se arrefecem, e deixam espaço a uma certeza quase
que absoluta: trata-se de um produto de duas cabeças, quando não de apenas uma, ou
seja, a de Harriet. Ainda mais quando entramos em contato com o fato de que Harriet
foi uma ardorosa feminista, utilizando um adjetivo atual. Desse modo, poderíamos nos
contentar com tal resposta e, por conseguinte, cessarmos a investigação. Mas não
agiremos desse modo, até mesmo porque esta opinião, a respeito de tais escritos de Mill,
está longe de ser unânime. Alvarez 3, por exemplo, considera estas opiniões produto de
preconceito, pois estariam embasadas na seguinte questão: como um pensador do porte
de Mill poderia se debruçar por tanto tempo e com tanto empenho sobre um tema de
menor importância como este, ou seja, um tema vinculado aos interesses da mulher?
Teria que haver algo de sinistro por traz disto, sendo assim não haveria de causar
espanto a seguinte constatação, seria nada mais que uma influência feminina sobre uma
personalidade masculina influenciável. No entanto, ao observarmos a biografia de Mill,
nos deparamos com o fato de que alguns de seus escritos sobre os problemas
vivenciados pela mulher em sua época são anteriores as suas relações com Harriet.
Sendo assim, poderíamos supor que Mill não se interessou pelo tema da emancipação
feminina única e exclusivamente devido à influência de Harriet, embora a consideremos
importante, mas como veremos mais adiante, devido a uma série de fatores,
principalmente ao fato de que Mill foi sensível a um dado marcante em sua época, a
saber, a condição deplorável que as mulheres viviam em todas as suas dimensões:
político, social, econômico, legal e, de modo bastante acentuado por Mill, moral. Além
disso, em seu principal livro em defesa da emancipação feminina, The Subjection of
Women, Mill utiliza argumentos advindos de sua filosofia moral, de modo que
poderíamos afirmar que sua principal influência foi sua própria obra.
Sendo assim, para entendermos, por exemplo, alguns dos determinantes do fato
de Mill ter se interessado e se dedicado arduamente ao entendimento da condição da
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mulher de sua época, devemos nos voltar a sua biografia, ou seja, a alguns
acontecimentos vividos por Mill ao longo de sua vida, e ao contexto social no qual
estava inserido.

1.2. UM UNIVERSO INTELECTUAL: JAMES MILL E JEREMY
BENTHAM
James Mill nasceu em 1773 na Escócia em um ambiente economicamente pobre.
Sua mãe, uma mulher ambiciosa, almejando ascensão social e econômica, chegou até a
mudar o nome da família, e sempre fez questão de cultivar relações com pessoas
importantes do local em que viviam. Um exemplo específico do cultivo destas relações
diz respeito a um homem rico e influente chamado Sir John Stuart, que durante várias
vezes lhe prestou ajuda, e mais tarde teve um papel importante na vida de seu filho.
James Mill, ao completar dezessete anos, após muita dedicação ao estudo, foi
convidado para ser tutor da filha de Sir John Stuart, que, por sua vez, veio mais tarde
ajudar James a entrar na Universidade de Edimburgo. Onde, após uma árdua formação,
se sagrou pastor.
Haveria de se esperar que James Mill nesse instante de sua vida levasse uma
vida tranqüila, e se consolidasse como um bom pastor. Mas não foi o que ocorreu. Por
não ser um orador muito eloqüente, e por escrever sermões muito elaborados para a
cabeça de seus fiéis, James não conseguiu se sustentar através de tal atividade.
Com a ajuda, mais uma vez, de Sir John Stuart, em 1802, James Mill, mudou-se
para Londres onde passou a trabalhar como editor e escritor. Três anos depois se casou
com Harriet Burrow, a filha de uma viúva de Yorkshire, proprietária de um hospital
para doentes mentais.
Quatro anos após a chegada de James a Londres, em 20 de maio 1806 nasceu
seu primeiro filho que, em homenagem ao homem que por diversas vezes lhe prestou
grande ajuda, recebeu o nome de John Stuart Mill
Em Londres, James Mill, a partir de 1808, passou a manter estreita relação de
amizade com um grande pensador da época, Jeremy Bentham. Foi neste mesmo ano que
James Mill publicou seu artigo Cathecism of Parliamentary Reforms, onde buscou
responder aquele que estava sendo, naquele momento, o principal problema político
pesquisado por Bentham, a saber, como identificar os interesses dos governantes com os
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interesses dos governados. James, através de sua resposta, assenta as bases para aquele
que seria o programa de reformas políticas (defesa do sufrágio universal, do voto
secreto e de um menor período de duração do parlamento) defendidas por um grupo de
pensadores que mais tarde se autodenominaram como filósofos radicais.
Os filósofos radicais faziam uso da filosofia, no caso, do utilitarismo de
Bentham e da concepção de democracia, para defender reformas na realidade social e
política da época.
É neste contexto de debate e engajamento político acirrado que nasceu e floresceu a
amizade de Bentham com James Mill.
Bentham, neste período estava com sessenta anos, e já havia alcançado
considerável reconhecimento não apenas como pensador (seu eminente livro An
Introduction to the Principles of Morals end Legislation, considerado o marco fundador
da doutrina utilitarista, estava para completar seu vigésimo aniversário), mas também
como uma personalidade social e política altamente influente. Enquanto que James, em
Londres, buscava se firmar como um intelectual há seis anos, sem esquecer que havia
acabado de completar trinta anos, e seu filho, apenas dois.
James Mill deu diversas contribuições importantes para o desenvolvimento da
doutrina utilitarista. Por exemplo, foi o primeiro que relacionou a teoria do governo
representativo com o Princípio de Utilidade. Além disso, em 1820, escreveu uma série
de ensaios publicados como suplemento da Enciclopédia Britânica, que vieram a se
transformar em uma espécie de livro texto dos radicais. Isso posto, não é difícil
imaginarmos a importância afetiva e intelectual, que um discípulo desta envergadura foi
passando a ter, ao longo do tempo, para seu mestre, Jeremy Bentham. De fato, James se
transformou em um dos maiores divulgadores de sua obra. Por outro lado, também não
é difícil imaginarmos a importância que Bentham passou a ter para seu discípulo. Para
um homem que teve uma vida econômica particularmente difícil, que havia chegado há
pouco tempo em Londres e provavelmente almejava galgar um status social e
intelectual mais elevado, conseguir o apreço e o reconhecimento de uma pessoa como
Bentham (uma personalidade, naquele momento, já consagrada tanto intelectualmente
como politicamente) seria de grande valia.
O vínculo de amizade entre ambos não se limitou apenas à esfera intelectual.
Com um ano de relacionamento, começaram inclusive a dividir o mesmo teto. Durante
os meses de verão, Bentham convidava James e sua família para ficarem juntos em sua
casa de campo em Barrow Green. E durante meses permaneciam juntos. Tal prática teve
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continuidade durante cinco anos, e terminou quando Bentham alugou uma mansão em
Devon; ato que estreitou ainda mais a relação, pois, a partir disto, residiram juntos, sem
interrupções, por um período de quatro anos.
James, assim como Bentham, entendia que a educação tinha um papel
fundamental na formação intelectual e moral das pessoas. Ambos eram empiristas e
associacionistas: acreditavam que as idéias encontrariam seu fundamento somente na
experiência sensível e poderiam se relacionar umas com as outras obedecendo às leis
gerais da associação. Bastaria, portanto, que o educador estabelecesse seus objetivos (no
caso, o perfil intelectual e moral do educando) e, a partir destes, arranjasse as condições
educacionais necessárias para alcançá-los.
James, provavelmente sob a influência de Jeremy Bentham, traçou um perfil a
ser alcançado na educação de seu filho, John Stuart Mill. A meta almejada era nada
menos que a construção intelectual e moral daquele que deveria supostamente se tornar
o arauto do empirismo, do associacionismo e do utilitarismo. 4 Poderíamos supor neste
momento, a influência que estas expectativas, e um pesado programa de ensino,
provavelmente tiveram sobre a formação da personalidade de Mill; que, como veremos
mais adiante, produziram como efeito colateral, amargas conseqüências.
O empreendimento educacional de James, compartilhado diretamente por
Bentham (que, por sua vez, passou a considerar Mill, a quem chamava de “poor boy”,
seu filho adotivo), teve início cedo, logo nos primeiros anos de Mill.
Mill deveria dominar os clássicos, e para tal foi iniciado no estudo do grego aos
três anos de idade. Imaginemos uma criança de três anos, que mal havia aprendido a
falar, passando horas e horas dedicando-se ao estudo da complexa gramática grega, e
executando exercícios exaustivos de tradução. O próprio James se encarregou
diretamente das estratégias de ensino, das correções, das gratificações dos
comportamentos esperados e das punições dos comportamentos considerados
inadequados.
Quando mais velho, em sua autobiografia, Mill veio a lastimar o regime de
ensino rígido empregado pelo pai:
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“Mas meu pai, em todo o seu ensinamento, exigia de mim não apenas o máximo
do que eu podia fazer, mas mais do que eu tinha possibilidade de ter feito”. 5
Em contrapartida Mill reconheceu os benefícios dos esforços do pai para o
desenvolvimento futuro de seu intelecto:

“As explicações não eram claras para mim naquele tempo, mas não foram
inúteis, elas permaneceram como um núcleo para que minhas observações e reflexões
se cristalizassem; a importância de seus comentários gerais foi interpretada para mim,
pelas circunstâncias particulares que eu pude perceber mais tarde. A minha própria
consciência e experiência finalmente me levaram a apreciar de modo tão elevado como
ele (...). Eu não consigo achar nada na minha educação que eu esteja mais em débito,
por toda capacidade de pensamento que eu alcancei”. 6

O progresso do plano educacional foi se mantendo a todo vapor; na medida em
que o ensino de grego avançava, outros assuntos foram sendo apresentados. Além da
aritmética, Mill foi sendo orientado para a leitura de autores como David Hume (17111776), Edward Gibbon (1737-1794), William Robertson (1721-1793), dentre outros.
Todo este ensino, como foi descrito anteriormente, foi ministrado pelo próprio James.
O cuidado de James com a educação de seu filho tornava-se patente diariamente.
Todas as manhãs ambos faziam caminhadas no campo. James visava com isto
pesquisar, através das conversas travadas durante o percurso, o que Mill havia realmente
absorvido no dia anterior. Não apenas observar, mas também corrigir equívocos e
salientar acertos.
James não deixava de lado inclusive as leituras mais informais executadas por
seu filho,

de modo que aproveitava para estruturar debates entre ambos que

possibilitassem a passagem de instruções morais e políticas.
Por sinal, o desenvolvimento moral de Mill sempre foi uma das preocupações
básicas de James. Sempre que possível, James dava ensejo à narração de histórias que
ressaltavam a boa índole humana.
Como vemos, nada referente a Mill saia do controle do planejamento
educacional desenvolvido por James.
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Quando Mill completou sete anos o empreendimento de James dava mostras de
absoluto sucesso. Os seis primeiros diálogos de Platão, em grego, já eram familiares a
Mill. Como se fosse pouco, James, provavelmente bastante animado com os resultados
adquiridos até aquele momento, iniciou o ensino de Latim. Mill, por conseguinte,
passou a ler: Virgílio, Horácio, Terêncio, Ovídio, Lucrécio e mais tarde Epicuro (que
futuramente veio exercer grande influência sobre seu pensamento). Além disso, o
ensino de grego não poderia ser abandonado, e outros autores foram incluídos para
leitura, como, por exemplo: Sófocles, Eurípedes, Tucídides, Xenofonte e Aristófanes.
Nesta época, James e Bentham começaram a se afastar. As causas de tal
afastamento não estão muito claras, o que deu ensejo a algumas interpretações um tanto
quanto pitorescas. Uma delas sugeria que a amizade teria entrado em crise devido à
quantidade de livros que James pegou da biblioteca de Bentham. 7 No entanto, o que nos
interessa é o fato de que este distanciamento não se traduziu em uma diminuição do
afeto de Bentham por Mill, ou vice-versa. Bentham, por exemplo, mesmo após o
afastamento de James, ajudou Mill em sua primeira viagem de estudos, aos quatorze
anos, para a França; e Mill, por sua vez, se encarregou mais tarde de escrever uma
elegia no enterro de seu velho mestre.
Aos onze anos Mill já estava preparado para ser companheiro de trabalho de seu
pai, e o ajudou a corrigir as provas para a primeira impressão da obra de James
intitulada: História das Índias Britânicas.
Pouco tempo depois, quando Mill completou doze anos, James iniciou um
processo de modificação de sua formação intelectual. Mudança que Mill avaliou mais
tarde em sua autobiografia como sendo de grande importância para a sua vida
intelectual futura. Começou a aprender lógica através da leitura do livro Retórica de
Aristóteles, que na opinião de James era o livro mais bem formulado, no sentido da
argumentação moral e psicológica, que ele já havia lido.
James baseado na teoria de David Ricardo, seu amigo pessoal, deu ensejo ao
ensino de Economia Política. Logo em seguida, buscando alimentar o senso crítico de
Mill, James propôs a leitura de Adam Smith e, assim que Mill o assimilou, confrontou
tal teoria com a de David Ricardo.
Um dos aspectos principais ressaltados por Mill em sua autobiografia, sobre a
educação recebida de seu pai, refere-se aos cuidados que ele teve com a sua formação
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moral, como salientamos anteriormente. Podemos supor que James considerava um dos
inimigos principais do sucesso de seu empreendimento a possibilidade do
desenvolvimento de uma personalidade intelectual extremamente carregada de vaidade.
O que seria perfeitamente compreensível em um menino que se observasse com o
mesmo poder intelectual de um adulto integrante dos círculos acadêmicos da época. Aos
treze anos, tendo fluência no grego e no latim, dominar o pensamento dos clássicos,
conhecer os fundamentos da economia, da lógica etc, poderia, sem dúvida, transformar
Mill num poço de vaidades. No entanto, a habilidade de James como educador também
se mostrou eficaz no desenvolvimento da moralidade de Mill. James freqüentemente
enfatizava que nenhum ser humano poderia congratular-se de si mesmo, por aquilo que
é de seu dever fazer. Uma estima menor de si mesmo faria com que o ser humano
cumprisse com mais destreza suas obrigações e seus compromissos.
Mill, em sua autobiografia, não demonstrou ter crítica alguma sobre estas regras
morais emitidas pelo pai em sua educação. No entanto, acreditamos, a despeito das boas
intenções de James ao passar tais regras a Mill, que elas poderiam se tratar pura e
simplesmente de um procedimento para manter o controle sobre seu filho. Ou seja, tal
procedimento utilizado por James (punir qualquer exemplo que observasse, em Mill, de
valorizar-se e freqüentemente dar modelos e regras indicando que o comportamento de
valorização de si mesmo é errado), produziria alguém com uma baixa auto-estima, e um
sentimento de inferioridade e insegurança, que diminuiriam o risco de seu filho poder
querer alçar vôos que o desviassem do intento de tal educação que seria, como já
dissemos, transformá-lo no arauto do utilitarismo. E para que tal intento se realizasse, o
desenvolvimento de alguém com uma boa estima de si mesmo poderia produzir alguém
que buscasse muito cedo formas alternativas de vida à procura de situações que
visassem o auto-interesse e o próprio prazer. Em contrapartida, este procedimento, pode
ter obtido mais sucesso do que o esperado, e gerado alguém com uma auto-estima muito
baixa, e com excesso de sentimentos de inferioridade, e assim pode ter promovido uma
pessoa altamente influenciável e, desse modo, facilmente controlável. O que pode ter
implicado em sérias conseqüências para a vida pessoal e intelectual de Mill.
Alguém neste momento poderia perguntar: Mill não fazia outra coisa além de
estudar e receber a educação ministrada por seu pai? A resposta pode ser enfática: não.
Toda a educação recebida por Mill foi ministrada em contexto privado, de tal modo que
não freqüentou a escola e, portanto, não construiu vínculos de amizade, principalmente
com pessoas de sua idade. Manteve uma vida solitária entre os adultos intelectuais que
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freqüentavam sua casa, e desde muito cedo, não tinha outra opção que não fosse se
comportar como um deles. Não brincava (provavelmente nem aprendeu), entretanto
poderíamos perguntar, com o que se divertia? O próprio Mill respondeu:
“ (...) um dos meus maiores divertimentos era a ciência experimental (...)”. 8

Como vemos, inclusive a atividade de descontração de Mill estava filiada à
pragmática de sua educação. Ou seja, a diversão também estava ligada ao
desenvolvimento mental; e nada mais ilustrativo para designar a educação ministrada
por James, e seu sucesso, do que visualizarmos uma criança, no caso Mill, se divertindo
com a elaboração de experimentos científicos.
Um outro aspecto muito importante em sua autobiografia, está na total ausência
de descrição de interações significativas com a mãe, dado que nos instiga a alguns
questionamentos: será que à ausência da figura materna em suas descrições futuras (no
caso, em sua autobiografia), indicam a existência de uma mulher extremamente
subserviente ao poder exercido por seu pai? Indo um pouco mais além: será que uma
das influências do modelo de mulher subordinada descrito por Mill em seus escritos em
defesa da emancipação feminina estava vinculado à figura da própria mãe? De qualquer
forma, a vida de Mill limitava-se em cumprir as obrigações previamente definidas pelo
pai, e conviver quase que estritamente com a sua onipotente presença. O leitor deve
estar se fazendo a seguinte pergunta neste momento: Quais serão as conseqüências
emocionais de tudo isto? A resposta, a ser observada mais tarde, será: muito sofrimento.
De qualquer forma o empreendimento de James progredia com os excelentes
avanços mentais diários, mesmo diante de seus efeitos colaterais, como, por exemplo,
Mill ir se percebendo aos poucos como incapaz de resolver problemas práticos triviais.
James sempre fortaleceu em Mill, durante seus debates, uma capacidade de
argumentação imediata, perspicaz e mordaz, enfatizando freqüentemente seu espírito
crítico e o cultivo de idéias próprias. Fazia questão em todo momento de ressaltar para
Mill, as vantagens, para o bom desenvolvimento do intelecto o comportamento de
aproximação de interlocutores que contribuíssem para aumentar e refinar os
conhecimentos até então adquiridos. Em contrapartida, qualquer dogma ou verdade
absoluta deveria ser, não apenas evitada, mas combatida.

Ibid, p.13.
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No sentido de evitar o cultivo de dogmas, James não propiciou a Mill nenhum
ensinamento religioso. Segundo James, os dogmas eram inimigos da racionalidade, e
desse modo impediam a possibilidade de se olhar para a moral através de conceitos
adequados à racionalidade humana. Eram, portanto, um grande mal moral na medida em
que subordinavam, aquilo que existe de mais humano, ou seja, a inteligência, como
uma escrava.
Seguindo a mesma linha de raciocínio das críticas sobre as religiões, James
manteve seu filho afastado das universidades. Seria um atentado à racionalidade aceitar
que para uma pessoa ser admitida em uma universidade deveria jurar lealdade a uma
igreja. Além de uma influência externa perniciosa, principalmente de caráter dogmático,
poderia prejudicar, ou causar algum tipo de dano ao empreendimento que custou tanto
esforço e dedicação durante todos aqueles anos.
Sir John Stuart, o homem que tanta ajuda prestou a James, não falhou mesmo
após a morte: deixou quinhentas libras em seu testamento para que Mill pudesse
completar seus estudos. Desse modo, a educação de Mill, o tesouro de James, continuou
privada mesmo sem a presença de James; e John Austin (1790-1859), um grande jurista
utilitarista, foi diretamente encarregado de dirigir o ensino de direito romano ministrado
a Mill.
Os anos de 1822 e1823 foram fundamentais para Mill. Enfim ele sai do
isolamento que sua educação impusera até aquele momento, e passa a conviver com
outras pessoas. É claro que ainda sob a vigilante supervisão de seu pai.
Ocorreu aos dezesseis anos um acontecimento que Mill caracterizou, em sua
autobiografia, como a última etapa de sua educação e a primeira de sua auto-educação.
Ao ler Traité de Législation de Bentham, uma versão francesa que recolhia as principais
argumentações do original, Mill foi confrontado com uma revelação considerada, por
ele mesmo, como uma das mais decisivas de sua vida, a saber, o seu primeiro encontro
com a doutrina da máxima felicidade:

“(...) nas primeiras páginas de bentham, esta doutrina me invadiu com toda a
força de uma novidade. O que me impressionou foi o capítulo no qual Bentham fazia
um julgamento dos modos comuns de se pensar sobre moral e legislação, deduzidos a
partir de frases como ‘lei da natureza’, ‘regras da razão’, ‘sentido moral’, ‘retidão
natural’ etc, e caracterizou-as como dogmatismo disfarçado, impondo seus sentimentos
sobre os outros sob uma forma encoberta a partir de expressões sonoras que não
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guardavam sentido algum para justificar tais sentimentos, mas estabeleciam os
sentimentos como sua própria justificativa (...) o sentimento que me ocorreu foi que
todos os moralistas anteriores foram superados, e que começava aqui de fato o início
de uma nova era de pensamento(...) Quando eu terminei o último volume do Traité eu
tinha me tornado um ser diferente”. 9

Mill se tornou um ferrenho defensor do ideário utilitarista, e fundou uma
pequena sociedade denominada sociedade utilitarista. Mill estava totalmente
identificado com a filosofia de Bentham, e fundou tal grupo sob sua influência, que por
sua vez tinha como objetivo propagar as idéias utilitaristas. Como vemos, o objetivo
inicial e fundamental da educação de Mill estava se concretizando como uma profecia:
Mill estava se tornando um líder do utilitarismo, como dissemos anteriormente, seu
arauto; um poderoso defensor que estava identificando a sua própria vida com a defesa
da causa utilitarista.
O objetivo do grupo fundado por Mill era estudar e discutir assuntos sobre ética
e política dos países recém-industrializados. O mais importante, para uma pessoa que
sempre permaneceu isolada, é que agora estava diante de professores e alunos de
diversas faixas etárias e de diferentes comunidades.
Mill também começou a fazer parte de outros círculos de intelectuais. Um deles
era um grupo de jovens que se encontravam antes do trabalho para discutir textos como
Elements of Political Economy, de James Mill. Outro círculo importante que Mill
freqüentou nesta época foi o da Sociedade de Debate de Londres, no qual Mill se
deparou com novas concepções políticas.
Como vemos, este foi um período bastante rico na história de Mill. Ainda em
1822, aos dezesseis anos, escreveu duas cartas que vieram a ser publicadas no Traveller,
um dos mais importantes órgãos jornalísticos da política liberal, e uma destas cartas foi
considerada seu primeiro ensaio polêmico10. Mill defendeu em tal ensaio que os valores
aristocráticos ainda dominavam a sociedade inglesa de sua época, pois as virtudes dos
cidadãos mais abastados eram consideradas moralmente superiores às virtudes das
pessoas advindas das classes menos favorecidas. Isto era socialmente um retrocesso,
pois impedia o julgamento adequado das pessoas tanto de classe alta como de classe
baixa; e subordinava a classe baixa em detrimento da classe alta. Este e outros ensaios
9
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John Stuart Mill. Autobiography, pp. 57-60.
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da época começaram, em certa medida, a demonstrar o poder de argumentação de
alguém que foi construído para ter um poder de reflexão excepcional. Além disso, neste
ensaio, Mill demonstrava, como um radical, interesse por uma questão socialmente
significativa: a subordinação injusta de uma classe em detrimento de outra. Devemos
ressaltar aqui, que este escrito de Mill (um dos primeiros de sua carreira como escritor)
dirige-se a um tema que carrega consigo conseqüências sociais importantes, e é da
mesma classe dos escritos (elaborados por Mill) que revelam a dominação, baseada em
critérios injustos, de uma classe de pessoas sobre outra. Injustas por se basearem, por
exemplo, em origem econômica, e não no mérito pessoal. Isso posto, não é de se
estranhar o fato de que Mill futuramente tenha se debruçado, com tanto empenho em
seu livro The Subjection of Women, em uma defesa exaustiva de uma classe de pessoas,
as mulheres, que vinham sofrendo por tanto tempo com uma injusta subordinação,
agora não baseada na origem econômica, mas na origem sexual. Quando tivermos os
dados subseqüentes da vida de Mill, entenderemos um pouco mais as origens do
empenho de Mill em favor da causa feminista.
Em 1823, James, que trabalhava na Companhia das Índias Orientais, foi
promovido. Seu cargo ao ficar vazio, logo foi ocupado por Mill, que ali permaneceu
trabalhando até a dissolução da Companhia em 1858. Mill ao logo do tempo percebeu
que o seu trabalho poderia ser feito de três a quatro horas por dia, deixando, deste modo,
um longo tempo para discussão com amigos e para escrever. Por sinal, grande parte de
seus manuscritos foi escrito em papel timbrado da East India Company.
Em 1824 Bentham fundou a revista The Westminster Review para representar as
concepções do grupo intelectual e político conhecido como: Filósofos Radicais. Eis,
portanto, o significado para eles da palavra Radical, a saber, elaborar propostas de
reformas sociais que possibilitassem a maximização da felicidade humana.
Os problemas sociais mais discutidos nos círculos intelectuais da época diziam
respeito a três conflitos considerados fundamentais, que, por sua vez, sustentavam três
formas de reivindicação: a luta para ampliar o direito de votar, a luta para legalizar os
sindicatos e a luta para obtenção de melhores salários. Corria em conjunto com estas
reivindicações, a primeira fase da luta em defesa da emancipação feminina,
denominada, mais tarde como feminismo. De modo que era freqüente a discussão sobre
o direito das mulheres nos círculos intelectuais freqüentados por Mill.
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Como o presente trabalho é dedicado a expor a argumentação de Mill em defesa
da mulher, consideramos de suma importância a exposição de alguns aspectos do
contexto intelectual engajado na defesa da emancipação feminina.
Façamos, portanto, uma pausa na história do desenvolvimento pessoal de Mill,
para expormos uma pequena síntese sobre a situação vivida pelas mulheres na época, e
sobre os debates que giravam em torno do tema.

1.3. OS DEBATES EM DEFESA DA EMANCIPAÇÃO FEMININA NA
INGLATERRA DO SÉCULO XIX
Os círculos radicais da Inglaterra, com a publicação em 1792 do controvertido
Vindication of the Rights of Women de Mary Wollstonecraft, iniciaram uma intensa
discussão em torno da defesa de uma igualdade maior entre os sexos.
Os socialistas William Thompson e Anna Wheeler sustentavam, em seus
argumentos, que as mulheres não teriam chance de alcançar a igualdade com os
homens, numa sociedade baseada na competição individual, se tivessem que continuar a
suportar as tarefas familiares não remuneradas que eram tidas como responsabilidade
social delas. De modo que segundo tais autores, a única solução para o alcance da
igualdade entre os sexos seria a consecução do socialismo.
O radical Richard Carlyle, concordando com Thompson e Wheeler sobre a
natureza do problema, propôs uma divisão mais igualitária do trabalho doméstico entre
os sexos.
No entanto, tais idéias estavam muito distantes da opinião da maioria das
pessoas da época, o que acabou determinando que o feminismo socialista culminasse
com o socialismo de Owen, em meados de 1840.
O feminismo liberal foi preponderante de 1850 até o final do século. Teve como
membros pessoas originárias do movimento abolicionista, indivíduos advindos da classe
média e média alta sendo quase inteiramente constituídos pelo sexo feminino. Embora
não fossem pessoas provindas da margem da sociedade, como os socialistas anteriores,
eram radicais em suas reivindicações, tendo em vista a maioria dos vitorianos.
O desenvolvimento do capitalismo industrial foi acompanhado por uma forte
ênfase na vida doméstica e familiar como um abrigo. A concepção sentimental da
família patriarcal – com sua mulher frágil, dócil e cuidando do marido e dos filhos –
estendeu-se à classe trabalhadora, onde esta idéia evidentemente tinha pouca
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semelhança com a realidade. Por sua vez, os sindicatos excluíam mulheres e
trabalhadores não especializados, e exigiam que os salários familiares fossem pagos
somente aos membros do sexo masculino, para que suas esposas permanecessem em
suas esferas privadas, ou seja, dentro de casa.
A concepção vigente sobre a família, considerava que qualquer alteração na
posição de subordinação da mulher destruiria a unidade e a harmonia familiar.
A mudança no relacionamento conjugal foi a pauta principal do feminismo da
época. Alguns ramos do movimento dedicavam-se à resolução de problemas
específicos, principalmente àqueles vivenciados por mulheres pobres, como a revogação
da notória lei sobre doenças contagiosas, que sujeitava as prostitutas, mas não seus
clientes, a um exame médico obrigatório degradante. De modo geral, os objetivos
principais e permanentes do feminismo liberal do século dezenove foram:

“(...) o direito ao voto, o direito das mulheres de entrarem num curso
superior e de terem profissões, e, o mais importante de todos, a
extinção de muitos direitos que mantinham a desigualdade das
esposas”. 11

As mulheres casadas não possuíam absolutamente nenhum direito. A partir do
momento em que se casavam, as mulheres ficavam sob uma condição legal denominada
cobertura, na qual não podiam possuir propriedade (inclusive os salários que recebiam,
se fossem empregadas, deviam ser entregues diretamente aos maridos), fazer um
contrato ou testamento, e nem acionarem ou serem acionadas.
Além disso, as mulheres tinham poucos direitos sobre a custódia de seus filhos, e
quase nenhuma proteção legal contra qualquer abuso físico ou sexual por parte de seus
maridos. A união conjugal, além de ser profundamente opressiva, era indissolúvel.
Até 1857, o divórcio era obtido somente através de uma extremamente cara
passagem de um pedido legal ao parlamento. De modo que somente quatro mulheres,
durante o período de vigência de tal lei, obtiveram o divórcio.
A partir de 1857 uma mulher que pudesse pagar poderia procurar um divórcio
civil, mas o padrão do duplo relacionamento sexual ainda prevalecia. Uma mulher podia
entrar com o pedido de divórcio em caso de bigamia, incesto ou alguma crueldade

11
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severa, enquanto que o marido podia obter o divórcio alegando, por exemplo, um ato de
adultério cometido por sua esposa.

1.4. O DESENVOLVIMENTO DO FEMINISMO DE JOHN STUART
MILL
Como acabamos de descrever, a condição vivida pelas mulheres do século
dezenove era degradante. Sendo assim, os debates travados sobre tal condição nos
círculos intelectuais eram freqüentes, e Mill estava atento.
Em 1824, quando tinha apenas dezoito anos, Mill publicou seu primeiro artigo
sobre a questão feminina no jornal, como citamos anteriormente, fundado por Bentham,
Westminster Review. Neste artigo Mill atacou o costume, existente na época, de julgar
homens e mulheres, moral e pessoalmente, a partir de padrões totalmente distintos.
Poderíamos inferir que Mill escolheu tal tema para ser foco de seu artigo apenas
sob a influência dos debates existentes nos círculos intelectuais que freqüentava.
Afirmação que não deveria ser de todo descartada, já que Mill freqüentava estes círculos
e os debates sobre a condição da mulher eram habituais. No entanto, diante da biografia
singular de Mill, seria um equívoco descartar as influências de seus dois grandes
mestres, James e Bentham. Principalmente na idade em que Mill escreveu este artigo,
ou seja, no frescor da força da educação que recebeu sob a tutela de ambos. Seria, desse
modo, de grande valia escrevermos sobre as opiniões, tanto de Bentham como de
James, sobre a condição das mulheres. Desse modo, buscaremos investigar as supostas
influências de ambos sobre o feminismo de Mill.
Bentham, no decorrer de sua obra não se manteve alheio aos debates sobre os
direitos das mulheres. Ele, por exemplo, não as excluiu da aplicação de seus princípios,
e rejeitou explicitamente a tese da inferioridade feminina. Chegou a propor a
possibilidade de lutar pela consecução dos direitos das mulheres, no entanto
argumentou que aquele não seria o momento político mais adequado para a sua
efetivação. Utilizou um argumento pragmático para justificar esta posição, a saber: a
oposição dos homens a estas reformas seria tão forte que traria conseqüências negativas
para a consecução de reformas mais urgentes como, por exemplo, estender o direito de
voto aos homens da classe média e da classe operária.12
12
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James Mill foi mais negligente em relação ao movimento em defesa da
emancipação feminina. Considerou-o desnecessário e dispensou o direito de voto não só
às mulheres, mas também aos homens com menos de quarenta anos. O argumento era
de que os interesses de ambos estavam e deveriam ser incluídos nos interesses de seus
maridos e pais.
A recusa de James em aceitar a necessidade e o direito que as mulheres tinham
ao voto provocou muitas discussões nos círculos radicais. E Mill, neste momento
começando a buscar uma identidade própria e certamente como produto da educação
recebida do pai, que sempre gratificou iniciativas de argumentação pessoal, certamente
não aceitou a argumentação de James. E, desse modo, o presente desacordo pode ter
sido o primeiro estímulo ao desenvolvimento do feminismo do jovem Mill. 13 Era uma
oportunidade imperdível para Mill demonstrar sua independência de pensamento.
Na medida em que foi entrando em contato com outras comunidades e desse
modo amadurecendo, Mill passou a lamentar a ausência de uma educação que tivesse
valorizado outras dimensões humanas além da racional. Para James a poesia, a música,
a literatura romântica ou qualquer coisa que estimulasse sonhos ou paixões daria espaço
para a ação não racional e conseqüentemente para a ação passional. A valorização dos
sentimentos poderia tornar os seres humanos inclinados a ações impensadas e
inconseqüentes.
Mill, do mesmo modo que contrariou a argumentação de seu pai em relação a
sua posição sobre a problemática das mulheres, começou a questionar a educação
recebida até aquele momento. Começou a julgar-se como uma pessoa carente de uma
formação espiritual e sentimental. Percebeu que a sua vida havia se baseado até aquele
momento apenas no empenho e na dedicação a uma comunidade intelectual e política. E
se perguntou: seria possível ser feliz com um modo de vida que não priorizasse o
trabalho?
Ao completar vinte anos, em 1826, e em meio aos questionamentos incessantes
sobre o modo de vida que havia levado até aquele momento, Mill foi invadido por uma
crise de depressão. Passou a sentir-se completamente apático e desinteressado pelos
problemas sociais vigentes naquele momento. Deixou de acreditar na eficácia dos seus
esforços em favor do bem público. E como as suas pretensões pessoais sempre foram
ancoradas na consecução de tais bens, na medida em que os interesses para agir em prol
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da sociedade foram esvaecendo, seus interesses pessoais também o foram. De modo que
Mill foi perdendo o interesse de levar adiante a própria existência, e todo o interesse de
continuar vivendo.
As críticas em relação à educação recebida pelo pai foram ficando cada vez mais
contundentes. Observou que para James os seres humanos deveriam se orientar segundo
as ações que alcançassem mais prazer. Desse modo, quais seriam tais ações? James
sempre foi enfático na resposta: as ações nobres. Sendo assim, todos os seres humanos
deveriam agir de modo nobre. Mill começou a discordar deste raciocínio do pai, e
questionou: será que na prática as ações humanas são tão precisas? Como a experiência
de prazer é subjetiva, poder-se-ia afirmar, de modo tão convicto como seu pai afirmava,
que um curso determinado de ação levaria ao prazer almejado, ou a uma suposta autorealização? Após estes e outros questionamentos Mill passou a pensar sobre o ser
humano de um modo diferente daquele que o pai pensava. Segundo Mill, as ações
humanas deveriam ser primeiramente executadas para somente após tal execução se
saber sobre elas. A distinção entre o que seria uma ação boa ou má somente seria
possível apenas e tão somente após a experiência, ou seja, após a ocorrência da ação.
Não bastaria, portanto, a mera observação ou o simples aconselhamento para tornar
possível a escolha por um ou outro prazer, a experiência individual seria uma exigência
necessária para a consumação da escolha.
Em nosso entender, Mill, ao elaborar esta reflexão sobre o ser humano em geral,
estava fazendo referência, em grande parte, a sua própria vida. Como vimos
anteriormente, toda vivência que Mill em algum momento conseguiu colocar em
prática, sempre teve que passar, em nome do desenvolvimento de uma mente brilhante,
pelo crivo do pai: ou por um planejamento previamente elaborado, ou por conselhos que
estavam sob controle de convicções teóricas e não sob controle da experiência prévia.
Em outras palavras, através do conhecimento daquilo que havia ocorrido consigo
mesmo, a saber, uma vida orientada para uma gama muito restrita de experiências,
determinada por aquilo que os outros (no caso, o pai) consideravam como sendo bom,
Mill descobriu o valor de se ter à disposição do indivíduo uma ampla gama de
possibilidades de experiência. E que apenas desse modo seria possível se descobrir o
que é ou não é prazer para uma dada pessoa.
Embora Mill se considerasse intelectualmente maduro, observava-se como
uma pessoa destituída das experiências que outras pessoas possuíam naturalmente. Em
sua autobiografia Mill alega que a leitura ocasional de J. Marmotel, em sua obra
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Mémoires, fez com que ele retornasse a sua vontade de viver. Percebeu que sua apatia
pela vida e sua rigidez de personalidade poderiam ser alteradas. De modo que mudou
algumas opiniões sobre si mesmo e sobre seu caráter. Passou a acreditar que a sua
felicidade deveria ser alcançada através do engajamento em novas experiências.
Entretanto, neste momento, uma questão se faz pertinente: como a mera leitura de um
livro poderia mudar uma pessoa nesta proporção? O fato é que Mill ao delegar tal valor
a um livro, esqueceu que naquele momento o poder que seu pai tinha sobre si havia
esvaecido, e que já há algum tempo estava tendo contato com uma diversidade maior de
comunidades. O convívio de Mill com uma diversidade maior de comunidades permitia
o desenvolvimento de aspectos em sua personalidade que permaneceram estagnados na
educação ministrada por seu pai. Sendo assim, acreditamos que a melhora de Mill foi
determinada mais pela diminuição do poder de seu pai sobre si e por um aumento da
diversidade de contatos pessoais, do que pela mera leitura de um livro.
Mill foi percebendo a importância dos sentimentos para o desenvolvimento do
caráter. E começou a valorizar a arte, a poesia e principalmente a música como
influências fundamentais para o refinamento dos sentimentos. Para Mill tudo que
oferecesse prazer aos seres humanos deveria necessariamente ser experimentado.
Assim que Mill foi melhorando de seu estado depressivo, gradativamente foi
retomando e diversificando ainda mais seus contatos anteriores, e de um modo muito
mais aprofundado. Voltou a freqüentar os círculos intelectuais, e através de tais círculos
aprofundou seus contatos com personalidades como T. Carlyle e S. T. Coleridge, que
iriam influenciá-lo profundamente. Além disso, Mill inicia um estudo aprofundado de
três autores que vieram alterar significativamente o pensamento político de Mill: C. H.
St. Simon, A. Comte e F. C. M. Fourier.
Foi nesta época que Mill começou a entrar em contato com vários ângulos de
discussão sobre a condição da mulher. Primeiro aprofundou-se nos socialistas ingleses e
franceses como, por exemplo, William Thompson, Robert Owen, já citados
anteriormente como partidários de idéias feministas, além de Fourier, e os SaintSimonianos. Os intelectuais radicais unitários 14, através de seu periódico The Monthly
Repository e sua longa tradição feminista, que vinha desde Wollstonecraft, tiveram
também uma importante influência sobre o feminismo de Mill. Além destes, Mill foi
diretamente influenciado pelas seguintes mulheres: Harriet Martineau, Sarah Austin e
14
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Harriet Grote; mulheres estas, que Mill conheceu e manteve contato nos círculos
políticos e intelectuais radicais que freqüentava na época.
Como vimos, a operação das mudanças pessoais e intelectuais em Mill que
foram culminar com uma alteração substancial em sua concepção de ser humano vieram
indicar, por sua vez, um rompimento com a concepção de ser humano defendida por seu
pai em sua educação. Estas mudanças serão fundamentais para o desenvolvimento do
peculiar feminismo defendido por Mill ao longo do tempo. Apenas com o intuito de
situar melhor o leitor, vejamos. A situação em que se encontravam as mulheres na época
de Mill, como escrevemos anteriormente, era deplorável. Estavam totalmente
subordinadas aos homens tanto legal como moralmente, de modo que não possuíam
direito algum de alcançar um mínimo das condições necessárias, segundo as novas
concepções de Mill, para o alcance da felicidade. Às mulheres era vedada qualquer
possibilidade de escolha e experimentação de situações que não fossem previamente
permitidas pelos homens. Para o alcance da felicidade, segundo Mill, seria necessária
uma condição que se permitisse o acesso a diversas formas de experiências de vida.
Como as mulheres, portanto, poderiam alcançar a felicidade se não lhes era permitido
descobrir naturalmente, através das suas experiências, as circunstâncias que lhes seriam
prazerosas? A resposta era evidente para Mill, as mulheres não alcançariam a felicidade
sob estas condições. Mas o que fazer para que isto se tornasse possível? Eis a razão da
necessidade da emancipação feminina. Sob uma condição de emancipação, as mulheres
poderiam vivenciar aquilo que lhes aprouvessem, e assim descobrir os cursos de ação
que lhes seriam mais prazerosos. Somos instigados, neste momento, a fazer uma
analogia entre duas situações distintas: a vida de Mill, e a condição das mulheres da
época. Para Mill, assim como para todas as mulheres de sua época, não havia sido
permitida, no decorrer de toda a sua formação, descrita anteriormente, a possibilidade
da livre escolha de experiências. Tudo já havia sido previamente programado e
instituído, por seu pai, como produtor de felicidade, e nada poderia sair de tal programa.
No caso das mulheres, todos os homens teriam o direito e a competência para escolher
aquilo que consideravam como o melhor para elas, no caso de Mill, seu pai se julgou
detentor do direito e da competência necessária para poder escolher o que seu filho
deveria ser sem lhe proporcionar condições de tomar outro curso de ações, se a que ele
escolheu não aprouvesse a seu filho. Não seria estranho, nesse sentido, inferirmos que
Mill, diante da vida a que foi submetido até aquele momento, teria se identificado
emocionalmente com a condição de todas as mulheres de sua época. Podemos afirmar
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que a história de Mill e a condição das mulheres tinham em comum o fato de que em
ambos os casos evidenciam-se uma condição de coerção, ou de heterarquia 15, ou seja,
uma condição que denota o controle extremo que o pai exercia sobre a vida de Mill, e
que os homens exerciam sobre as mulheres. Isso, a que nos referimos anteriormente,
poderia certamente ser um forte motivador para que Mill se dedicasse com tanto
empenho a um tema como o da emancipação feminina; ele sentiu os efeitos nefastos de
um controle alheio severo sobre a própria pele.
Mas a maior motivação estava por vir. Em 1830, com 24 anos, Mill foi a um
jantar e conheceu a pessoa que iria influenciar e alterar grande parte de seu pensamento
e, nas próprias palavras de Mill, a direção do curso de sua vida; uma mulher chamada
Harriet Taylor: naquele momento uma bonita jovem de 22 anos.
Segundo Mill, as relações com Harriet ajudaram de tal forma o
desenvolvimento de seu progresso mental, que este desenvolvimento se seguiria até o
momento em que estava escrevendo sua autobiografia:

“Foi no período do meu progresso mental, que eu agora alcancei, que eu formei
a amizade que foi a honra e a benção principal de minha existência, como também foi a
fonte de grande parte de tudo que eu tentei fazer (...)”. 16

Através destas palavras podemos avaliar a importância que tal relação teve para
Mill. Mas quem era Harriet Taylor? Embora o interesse do jovem Mill pela jovem
mulher pareça ter sido imediato, as coisas não haveriam de ser tão simples assim, pois
Harriet Taylor era a anfitriã do jantar acompanhada de seu marido John, além do fato de
que os filhos do casal dormiam no andar de cima. 17No entanto o fato de Harriet Taylor
ser casada não impediu o desenvolvimento de uma relação profunda e duradoura com
Mill, que se estendeu até o falecimento do marido de Harriet, em 1849. Após a morte do
marido, não tardou para que Harriet Taylor se tornasse senhora Mill, fato que se
consumou em 1851 com o casamento de ambos.
Vejamos, nas palavras do próprio Mill, quem foi Harriet:
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“(...) ela era bonita e esperta, com ar natural de distinção, sentido por todos que
se aproximavam dela; interiormente uma mulher de sentimentos profundos e fortes, de
uma inteligência penetrante e intuitiva, e de uma natureza eminentemente meditativa e
poética”. 18

As palavras de Mill, como vemos, estão impregnadas de romantismo e poesia
quando se refere a seu primeiro e único amor. E o fato de ser o primeiro e o único amor
de uma pessoa como Mill, que não havia tido a oportunidade de vivenciar experiências
que exercitassem sua capacidade de sentir, parece ter sido um dos determinantes de uma
paixão tão forte e duradoura, pelo menos por parte de Mill; sem que deixemos de
lembrar que Mill permaneceu fiel a este amor por um período de vinte anos, até a morte
do marido de Harriet . Além disso, a educação de Mill pode não ter produzido uma
percepção tão acurada para a discriminação de características alheias, e este déficit deve
ter se acentuado quando se apaixonou, pois diante de tal estado sabemos que as nossas
percepções ficam geralmente distorcidas pelos sentimentos. O fato é que as opiniões
que faziam referência sobre as qualidades de Harriet não eram, no que tangia a
descrição de tais qualidades, tão unânimes quanto apregoava Mill, e como as palavras
descritas por ele acima demonstram sugerir. Diana Trilling, uma mulher que conheceu
Harriet, tinha uma opinião totalmente diversa da que fora emitida por Mill
anteriormente. Segundo Trilling, Harriet não tinha nenhum toque de verdadeira
feminilidade, e foi mais longe ainda, ao afirmar que ela não possuía nenhuma
substância intelectual, e que era um monumento de egoísmo tão destituído de charme
quanto de grandiosidade. 19
De qualquer forma Harriet foi uma personalidade de inquestionável
importância na vida de Mill. E de modo distinto de todas as influências importantes
sobre a vida pessoal e intelectual de Mill até aquele momento, a influência agora
provinha de uma mulher. E o que é principal, uma mulher intelectual com convicções
socialistas, e extremamente preocupada com a condição das mulheres de sua época.
Uma feminista ferrenha. Nesse sentido, se tal mulher exerceu forte influência sobre todo
o restante da obra de Mill, pelo menos no que tange aos escritos posteriores ao início da
relação entre ambos, como o próprio Mill afirma em sua autobiografia, não haveria de
se esperar uma influência menor sobre as idéias feministas de Mill. Ou seja, o
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feminismo de Harriet certamente ajudou a fomentar e a desenvolver o feminismo de
Mill.
Quando Mill a conheceu, Harriet Taylor não era uma mulher feliz em seu
casamento, ela própria foi uma vítima da condição social e legal que as mulheres viviam
naquela época, e Mill, por sua vez, sentiu na própria pele as conseqüências de tal
sistema legal, por durante tantos anos não ter podido concretizar um amor. A lei do
divórcio, sem falar na opinião pública da época, não deixou outra alternativa que não
fosse a manutenção de um casamento falido.
Apesar da intensa desaprovação da maioria, Mill e Harriet mantiveram uma forte
e próxima amizade, em grande parte viabilizada pela confiança e tolerância do marido
de Harriet. Com freqüência Mill e Harriet se encontravam para travar calorosas
discussões a respeito dos mais variados temas, e não seria equivocado supormos que
muitas destas conversas diziam respeito à condição das mulheres. Podemos ter uma
idéia bastante clara do conteúdo de tais conversas devido a um fato: ambos começaram
a escrever um para o outro. E como citamos anteriormente, tais conversas deveriam ser
bastante motivadoras, pois a produção intelectual elaborada nas cartas, pelos dois, não é
pequena.
Não é difícil para nós entendermos o fator que motivou Mill a escrever um dado
texto para Harriet quando nos deparamos com o seu conteúdo. Tal texto intitulado On
Marriage 20, escrito em 1832, ano da morte de Bentham, tratava como o próprio título
diz, de reflexões sobre a instituição do casamento, e continha duras críticas a sua
indissolubilidade, pelo menos no que se referia a um dos lados interessados, ou seja, às
mulheres, e a impossibilidade que elas tinham de requerer o divórcio.
Como já fizemos referência em outro momento, em 1849 o senhor Taylor
morreu, e dois anos depois Mill e Harriet se casaram. Ao se casar, Mill demonstrou que
as suas convicções a respeito das mulheres não se ancoravam apenas no plano teórico,
mas também se manifestavam na prática: dois meses antes do casamento, Mill deu
entrada legal a uma petição21 onde rejeitava totalmente os poderes legais que iria
adquirir como marido, e fez uma promessa solene de nunca utilizar tais poderes em
circunstância alguma. Afirmou ainda, que ele e Harriet rejeitavam totalmente a
legislação matrimonial vigente, pelo fato de que ela confere a apenas uma das partes do
contrato poder legal e domínio sobre a outra pessoa. Por fim, Mill concluiu afirmando
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que Harriet, mesmo após o casamento, mantém em todos os aspectos a mesma liberdade
absoluta de ação e de dispor de si mesma e de tudo a que pertence ou possa vir a
pertencer a ela, do mesmo modo que se tal casamento não tivesse ocorrido. E, desse
modo, Mill renunciou e repudiou qualquer pretensão de adquirir qualquer direito sobre
Harriet em função do casamento.
No mesmo ano do seu casamento Harriet publicou, na Westminster Review, seu
principal artigo sobre a condição da mulher, intitulado The Enfranchisement of
Women 22; nele estão as principais idéias de Harriet sobre a emancipação feminina. E,
como veremos mais tarde, algumas delas diferem das idéias de Mill referentes ao
mesmo tema, o que demonstra a independência de pensamento existente na relação
entre ambos. Em tal artigo Harriet respondeu ao argumento de que a abertura de todas
as ocupações para ambos os sexos provocaria um aumento do número de competidores
e como conseqüência negativa uma grande redução dos ordenados e salários. Segundo
Taylor, se tal estado de coisas ocorresse realmente, na pior das hipóteses o aumento de
oportunidades para as mulheres poderia significar que o casal não ganharia muito mais
que o homem sozinho. A grande vantagem desta alteração seria a elevação da condição
de esposa, ou seja, da condição de criada, a mulher se elevaria para a condição de
parceira. Além disso, Harriet argumentou que ao se partir do princípio que a vida
econômica era governada pela competição não se poderia justificar a exclusão da
metade dos competidores. E como uma adepta de concepções socialistas, escreveu que
não acreditava que a divisão da humanidade em capitalistas e trabalhadores
assalariados, e o preceito da recompensa da mão de obra principalmente baseado na lei
da oferta e da procura, pudessem continuar sendo por muito mais tempo a norma do
mundo. Afirmou, ainda, que a igualdade no casamento apenas se tornaria algo real se tal
divisão do trabalho, em remunerado (apenas para os homens) e não remunerado (apenas
para as mulheres) viesse a ser totalmente abolida.
Harriet, em seu artigo, demonstra ter uma visão mais negativa do casamento
legal do que Mill. Ela, inclusive, chegou a afirmar que se a lei tratasse as mulheres de
forma equivalente a que trata os homens, o casamento legal não seria necessário por
muito mais tempo. Mill, por sua vez, é mais conservador, nunca questionou tão
enfaticamente a responsabilidade tradicional das mulheres pelo trabalho não
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remunerado na família, e muito menos a possibilidade de inexistência do casamento
legal. Destarte, na grande maioria dos tópicos, parece muito provável que anos de troca
de idéias resultaram realmente, como escreveu Mill, em uma fusão de pensamento e
concepções, deixando pouco espaço para que o leitor viesse a fazer uma distinção clara
entre o que é o pensamento exclusivamente de Mill e o de Harriet.
Alguns anos depois do casamento, Mill e Harriet planejaram uma lista de
ensaios, sendo que três dos temas eram: Fundamentação da Moral, Liberdade, e
Família, infelizmente o tempo foi escasso, e, no ano de 1858, Harriet morreu, na cidade
de Avignon, em decorrência de uma súbita congestão pulmonar. Os temas citados
anteriormente conduziram respectivamente às obras Utilitarianism, publicada em 1851,
On Liberty, publicada em 1859 e The Subjection of Women, publicado em 1869.
Com a morte de Harriet, Mill procurou amenizar seu sofrimento vivendo em
Avignon, próximo ao local onde ela foi sepultada. Mill continuou a sentir profunda dor
pela falta de sua companheira até o fim de sua vida. Contudo, a partir da morte de
Harriet, sua filha, Helen Taylor passou a ser sua maior companheira. Segundo Mill,
Helen tinha virtudes maternas, além de ser uma pessoa de grande inteligência e caráter,
capazes de fazer diminuir a dor da ausência daquela que foi a pessoa mais importante de
sua vida.
Após um pedido de Helen para que fizesse um ensaio que expusesse suas idéias
sobre a condição da mulher, Mill começou a escrever e finalizou The Subjection of
Women, em 1861. Vejamos nas próprias palavras de Mill a descrição do fato:

“Ele foi escrito a partir da sugestão de minha filha (...) a intenção foi de mantêlo entre os escritos não publicados, melhorando-o de tempo em tempo e publicá-lo na
época em que ele pudesse ser mais útil (...)”. 23

Mill atrasou sua publicação até que encontrasse um contexto que pudesse ser
politicamente mais útil. E isto aconteceu em 1869, no meio de uma condição de
fortíssimo ativismo feminista, catalisado em parte pela própria defesa de Mill em favor
de uma maior igualdade das mulheres, enquanto servia como membro do parlamento de
1865 a 1868.
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O período em que Mill participou como membro do parlamento é de extrema
importância para demonstrar que, além de se engajar intelectualmente na composição de
vários textos em defesa da emancipação feminina, também demonstrou um forte
ativismo político manisfestado em favor de tal causa.
Mill iniciou sua campanha como candidato liberal, pelo distrito de Westminster;
e caracterizou-se como o primeiro candidato que incluiu o voto da mulher como parte
de seu programa eleitoral. A mulher aparece no contexto da reforma eleitoral que estava
propondo, a saber, deveria ser concedido o direito de voto a todos os adultos que
soubessem ler e escrever, fossem do sexo masculino ou do sexo feminino. E para
atribuirmos a devida importância de Mill para a história do feminismo, não poderíamos
deixar de citar o fato de que ele foi a primeira pessoa a ter enviado ao parlamento a
primeira petição em favor do voto feminino. Tal iniciativa ocorreu devido ao esforço de
um grupo de mulheres em 1866, sendo que no texto, amparado por 1499 assinaturas, se
reivindica o direito de voto das mulheres detentoras de alguma propriedade, solteiras ou
viúvas. Devido a esta iniciativa, Mill teve que escutar várias manifestações de seus
colegas de câmara: comentários que buscavam instigá-lo a centrar suas ações em
questões mais relevantes, ou afirmações de que através de tal ação ele havia perdido
para sempre o total respeito da Câmara, ou ainda opiniões daqueles que acreditavam ser
esta atitude nada mais que expressão de sua inexperiência política 24. Certamente, nesta
época, Mill teve uma amostra significativa dos preconceitos que giravam em torno do
tema da emancipação feminina, mas mesmo diante destas barreiras não estava disposto
a abandonar sua luta em defesa daquilo que considerava como central para o
estabelecimento da democracia e da reforma da humanidade. Por fim, a luta de Mill não
foi em vão, em 1868 foram apresentadas à Câmara setenta e oito petições a favor do
voto feminino; sendo que a petição de quinze de maio conseguiu 21.757 assinaturas
tanto de homens como de mulheres 25.
Em meio a tais acontecimentos políticos, Mill percebeu que havia chegado o
momento político esperado, e, em 1869, encaminhou para publicação o ensaio que iria
debater e defender direta e profundamente a questão da emancipação feminina.
The Subjection of Women contribuiu diretamente para os anseios feministas da
época. Recebeu tanta atenção, que logo foram traduzidos para o Francês, o Alemão e o
Polonês. Como Mill estava tratando de um tema eivado de preconceitos morais, tal
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escrito provocou polêmica e, conseqüentemente, foi muito hostilizado. O moralista
conservador vitoriano 26 James Fitzjames Stephen escreveu que se tratava de um
trabalho do qual discordava do primeiro ao último parágrafo. Sigmund Freud, embora
tivesse traduzido o ensaio para o alemão, escreveu que discordou dele, pois Mill teria
deixado completamente de ver a extensão na qual a natureza determinou o destino da
mulher pela beleza, charme e doçura. Em contrapartida, algumas feministas da época
reagiram positivamente. Elisabeth Cady Stanton, afirmou que Mill foi o primeiro
homem que se mostrou capaz de compreender por completo a degradação das mulheres,
e teceu a seguinte afirmação: eu fecho o livro com uma paz e alegria que eu nunca senti
antes.
Por fim, vamos terminar este capítulo com a descrição elaborada por Roger
Crisp dos últimos dias de Mill:

“Os últimos dias de sua vida foram passados na companhia de sua enteada
Helen, em Avignon, onde ele tinha a oportunidade de cultivar seu enorme interesse pela
botânica. Continuou escrevendo ensaios e cartas até sua morte, em decorrência de uma
febre, em 1873. Mill não conseguiu converter o mundo para o utilitarismo, tendo
fracassado também em seus intentos de realizar uma reforma radical no sistema
político britânico. Mas ele parece ter se dado conta de que nenhuma pessoa poderia ter
realizado tais metas; suas últimas palavras para sua enteada sugerem que ele tinha
ficado satisfeito com suas realizações: ‘Você sabe que eu fiz meu trabalho’.”. 27

1.5. CONCLUSÃO
A presente incursão que fizemos por este breve recorte que elaboramos da
biografia de John Stuart Mill nos fornece alguns subsídios para respondermos, ou pelo
menos colaborarmos para o enriquecimento das controvérsias existentes sobre os
vínculos entre a sua obra, mais especificamente os aspectos que se referem a sua defesa
da emancipação feminina, e as suas vivências pessoais.
Como observamos, Mill foi objeto de uma educação estreitamente planejada,
nos mínimos detalhes, por seu pai, James Mill. E, de modo algum, qualquer intérprete
da obra de Mill poderá fechar os olhos para este aspecto: James Mill exerceu larga
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influência sobre a vida e conseqüentemente sobre a obra de seu filho; seja de modo
direto, na infância, quando Mill cumpria à risca as determinações de seu pai, ou de
modo indireto, depois da depressão, quando Mill nitidamente buscou concepções e um
modo de vida que certamente destoavam das crenças e determinações de seu pai. De
qualquer forma, podemos afirmar que Mill dialogou com os ensinamentos recebidos em
sua educação por toda a sua vida, e isto se mostra, por exemplo, em seu empenho
constante direcionado ao desenvolvimento do utilitarismo, e em sua atitude radical de
engajar-se, tanto politicamente como em seus escritos, em temas vinculados a
problemas sociais. Atitudes estas que faziam parte do universo de James Mill e Jeremy
Bentham, que, como vimos, foram seus mentores iniciais.
Podemos observar que a afirmação de Mill, logo no início de The Subjetion of
Women (obra que vamos expor no terceiro capítulo do presente trabalho e sua maior
defesa da emancipação feminina), de que a relação de desigualdade existente entre os
sexos foi uma das suas primeiras preocupações sociais e políticas, encontra-se presente
também em sua biografia. Com apenas dezoito anos, Mill publicou um artigo criticando
o costume vigente de julgar homens e mulheres a partir de padrões totalmente distintos,
ou seja, ele defendia um critério de igualdade de julgamento de comportamento moral
entre os sexos. Mas por que Mill se interessou de modo tão enfático por este tema?
Uma primeira resposta deve fazer referência à concepção que deu ensejo à
filosofia moral de Mill, o utilitarismo de Bentham

28

. A filosofia de Bentham afirmava

que a moral e a legislação deveriam ter como base o princípio de utilidade, e, como
sabemos, tal princípio não faz distinção de direitos por gênero, pelo contrário,
universaliza o conceito de natureza humana: tanto os homens como as mulheres eram
determinados pela busca do prazer e pela evitação da dor. Além do fato de Bentham ter
rejeitado explicitamente a tese da inferioridade feminina, e ter chegado a defender a
possibilidade de se lutar pelos direitos das mulheres. Mill com certeza tinha consciência
dessas posturas políticas de Bentham e da linha de argumentação em defesa das
mulheres advinda de tal filosofia. Isso posto, seria um grave engano excluir a filosofia
de Bentham como uma das fontes que tiveram influência sobre o interesse de Mill pela
causa da emancipação feminina.
Uma segunda resposta deve colocar em evidência a atitude advinda dos círculos
radicais que Mill freqüentava. Tal atitude enfatizava que a filosofia deveria ser utilizada
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como meio de transformação social, e um aspecto que deveria ser transformado dizia
respeito às relações entre os sexos. Mill teve contato próximo com grande parte da
comunidade de intelectuais que defendiam a emancipação feminina: William
Thompson, Anna Wheeler, Richard Carlyle, dentre outros. Podemos afirmar, portanto,
que a postura radical de voltar a filosofia para problemas sociais, e mais
especificamente para o problema da sujeição da mulher, exerceu influência sobre o
comportamento de Mill de se dedicar à consecução da emancipação feminina e sobre a
elaboração dos argumentos utilizados para tal.
Uma terceira resposta levanta uma inferência de ordem psicológica: Mill teria
identificado o problema da sujeição da mulher (uma condição onde o comportamento da
mulher era completamente determinado pelo homem), com o problema advindo de sua
educação (uma condição onde o seu comportamento foi completamente determinado
por seu pai). Sendo assim, Mill sentiu em sua própria pele as conseqüências derivadas
da heterarquia, ou seja, sentir-se inapto para se auto-governar, conseqüência esta sentida
por todas as mulheres de sua época. O sentimento de identificação de Mill com a
situação vivida pelas mulheres teria sido um forte motivador para Mill se dedicar à
emancipação feminina.
Uma quarta resposta aponta para a influência advinda de Harriet Taylor. O fato
de Harriet ser uma intelectual engajada na defesa da emancipação feminina certamente
catalisou e influenciou consideravelmente o feminismo de Mill. No entanto, Harriet está
longe de ser, como afirmam os críticos de Mill, a cabeça pensante na relação. Primeiro
porque Mill se dedicou à questão feminina antes de conhecer Harriet e, como citamos
anteriormente, sofreu diversas influências de outras personalidades envolvidas com a
defesa da emancipação. De modo que Harriet não foi uma influência exclusiva no
desenvolvimento do feminismo de Mill. Segundo, porque o feminismo de Harriet destoa
do feminismo de Mill. Harriet defende alguns pontos com muito mais ênfase que Mill, a
saber, a igualdade de condições de competição no mercado de trabalho, e a dissolução
da distinção entre trabalho remunerado (público) e não remunerado (doméstico). Mill
por sua vez defende com muito mais ênfase que Harriet a manutenção da instituição do
casamento. Estas e outras diferenças demonstram a inconsistência das afirmações de
que os escritos de Mill sobre a defesa da emancipação feminina são expressões
exclusivas do pensamento de Harriet.
Outros dois pontos devem ser destacados. Quando Mill escreveu The Subjection
of Women as principais linhas de argumentação de sua filosofia moral já haviam sido
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construídas. Aspectos como a importância atribuída por Mill ao desenvolvimento do
caráter, a sua doutrina dos prazeres superiores, a sua defesa da liberdade e da
individualidade e a sua concepção de ingredientes da felicidade encontravam-se naquele
momento elaborados. Podemos inferir que nada mais desafiador para seu autor, do que
submeter estes conceitos a um dado de realidade, aplicando-os. Principalmente, quando
observamos que esta realidade possuía ingredientes tão peculiares como: ausência total
da condição de liberdade, ausência de condições que permitissem um desenvolvimento
do caráter assim como Mill a concebia, e embora tal condição permitisse o desfrute de
prazeres muitas vezes em grande quantidade, a qualidade desses prazeres seria
perfeitamente questionável. Esta realidade dizia respeito a nada mais que metade da
raça humana, a condição de sujeição que as mulheres se encontravam. O que ocorreria
portanto se as condições existentes na realidade fossem trocadas por condições que
passassem pelo filtro da filosofia moral de Mill? Desse modo, consideramos que um dos
fatores principais que levaram Mill a se dedicar com tanto empenho ao problema da
sujeição da mulher está relacionado ao desafio que tal empreendimento significaria para
a sua filosofia moral.
Além de ser um desafio para Mill aplicar sua filosofia em defesa da
emancipação feminina na execução de seu ensaio The Subjection of Women, tal ensaio
tinha uma importante implicação política para a época em que foi publicado. E, como
vimos no decorrer do capítulo, Mill tinha consciência disso. De modo que esperou
vários anos, do término do escrito até a sua publicação, para encontrar o momento
político mais útil. Como vemos, no caso mais específico de seu Ensaio mais completo
em defesa da emancipação feminina, a maior motivação de Mill era política, ou seja,
promover através de seu livro um debate em torno da questão feminina, e desse modo
catalisar ainda mais o movimento feminista que já se encontrava em pleno estado de
efervescência.
Por fim, podemos afirmar, ao observarmos atentamente a biografia de Mill, que o tema
da sujeição da mulher esteve sempre presente ao longo de sua vida, e mais do que
qualquer outro homem de sua época Mill foi sensível ao estado político, legal, e moral
deplorável em que as mulheres se encontravam. A sua sensibilidade não ficou apenas
limitada ao plano do sentimento, mas esteve presente em suas ações, sejam afetivas
quando em seu casamento abdicou dos poderes legais sobre a mulher que tal instituição
concedia ao homem, sejam políticas quando no parlamento defendeu o voto feminino
enfrentando toda espécie de preconceito (esta atitude, em nosso entender, contrapõe-se
às alegações de que Mill tinha uma personalidade fraca), sejam como filósofo quando
Mill centrou grande parte de seus esforços como pensador na construção de argumentos
em defesa da emancipação feminina.
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