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Resumo 

Esta pesquisa tem como intuito investigar a compreensão que Simone de Beauvoir fornece sobre a condição da mulher 

em O Segundo Sexo, sob uma perspectiva existencialista. Inicialmente, pretende-se analisar a reflexão feminista 

beauvoiriana proposta na Introdução e no capítulo Os dados da biologia, evidenciando a dimensão crítica da alteridade 

entre a mulher e o homem e os conceitos subjacentes, com ênfase nas implicações biológicas apresentadas por 

Beauvoir. O objetivo da primeira parte da pesquisa consiste em entender quais são os pressupostos biológicos 

apresentados por Beauvoir, e como eles implicam a relação existente entre os sexos. Em seguida pretende-se 

investigar em que medida a consequente desigualdade entre os sexos é proposta por ela como resultado de uma 

condição e de uma construção estabelecida pela sociedade. O objetivo da segunda parte da pesquisa é examinar o 

capítulo intitulado A situação e o caráter da mulher para perguntar em que medida a desigualdade entre os sexos é 

determinada por uma “condição” e por uma construção social. Por fim, pretende-se compreender por que Beauvoir 

entende a sociedade como patriarcal e, tendo isso como base, como entender o “tornar-se” mulher a partir da situação 

e do destino que lhe foram socialmente impostos. 
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Introdução 
 
O objetivo desta pesquisa consiste na análise do 
existencialismo na condição feminina presente na 
introdução, nos dados da biologia e na situação e caráter 
da mulher da obra O Segundo Sexo¹, de Simone de 
Beauvoir. Apresentaremos a reflexão feminista 
beauvoiriana na primeira parte da pesquisa, 
evidenciando a dimensão crítica da alteridade entre a 
mulher e o homem e os conceitos subjacentes, com 
ênfase nas implicações biológicas apresentadas por 
Beauvoir. Na segunda parte da pesquisa, pretendemos 
investigar em que medida a consequente desigualdade 
entre os sexos é resultado de uma condição e de uma 
construção estabelecida pela sociedade. Por fim, na 
terceira parte da pesquisa, pretendemos analisar de que 
modo Beauvoir justifica a sociedade como uma 
sociedade patriarcal, e como esta impôs a situação e o 
destino à mulher.  
 

Resultados e Discussão 

Durante os primeiros seis meses de pesquisa, que 
compreendem o período de agosto de 2018 a janeiro de 
2019, houve um levantamento de material bibliográfico e 
um primeiro desenvolvimento textual. Nos primeiros dois 
meses, referentes aos meses de agosto e setembro, 
além da busca de materiais bibliográficos, houve a 
releitura e análise dos trechos de O Segundo Sexo, de 
Simone de Beauvoir, propostos como base da pesquisa, 
intitulados Introdução, Os dados da biologia e Situação e 
caráter da mulher, bem como a leitura desses trechos no 
original em francês. Em outubro e novembro, iniciou-se a 
leitura e análise dos textos bibliográficos e o primeiro 
desenvolvimento textual que teve como objetivo analisar 
argumentativamente a Introdução de O Segundo Sexo. 
Em dezembro, houve um prosseguimento com as leituras 
bibliográficas, com atenção para a organização das 
direções argumentativas da pesquisa. Por fim, em janeiro, 

houve um prosseguimento com o desenvolvimento 
textual, tendo em vista a análise argumentativa dos 
trechos Os dados da biologia e Situação e caráter da 
Mulher de O Segundo Sexo. Tendo feita toda a análise 
argumentativa dos trechos propostos para a pesquisa, 
durante os últimos seis meses de pesquisa, que 
compreendem o período de fevereiro a agosto de 2019, 
houve um último levantamento de material bibliográfico 
com o intuito de organizar e finalizar o desenvolvimento 
textual e direcionar as exposições críticas. A pesquisa 
permeia os seguintes conceitos desenvolvidos na obra de 
Simone de Beauvoir: Mulher, Homem, Alteridade, Sujeito, 
Outro, Eterno Feminino, Fêmea, Macho, Opressão, 
Situação, Imanência, Transcendência, Existencialismo, 
Ambiguidade, Fenomenologia, Diferença Sexual, 
Desigualdade, Dominação, Subjetividade, Corpo, Mente, 
Patriarcado, Instituições, Destino.  
 

Conclusões 
 
Até o presente momento esta pesquisa foi apresentada 
no XX Encontro de Pesquisa na Graduação em Filosofia 
da Unicamp, no XXII Encontro Nacional de Pesquisa na 
Graduação em Filosofia da Usp, no I Congresso 
Internacional Simone de Beauvoir da Ufscar e na 5ª 
Semana de Filosofia da Ufabc.  
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