
A impressão deste material não é obrigatória. 

Simone de Beauvoir e Sartre 2ª SÉRIE – FILOSOFIA – JOÃO CARLOS 

 
Semana 32 - Atividades 

 
01. Leia o texto abaixo. 
 

APÓS 70 ANOS, SIMONE DE BEAUVOIR AINDA MOSTRA CAMINHO DA LIBERDADE FEMININA 
 

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. A célebre frase que abre o segundo volume de O 
segundo sexo, de 1949, sintetiza as teses apresentadas por Simone de Beauvoir nas mais de 900 
páginas de um estudo fascinante sobre a condição feminina. Beauvoir admite que as diferenças 
biológicas desempenham algum papel na construção da inferioridade feminina, mas defende que a 
importância social dada a essas diferenças é muito mais determinante para a opressão. Ser mulher 
não é nascer com determinado sexo, mas, principalmente, ser classificada de uma forma negativa 
pela sociedade. É ser educada, desde o nascimento, a ser frágil, passiva, dependente, apagada, 
delicada, discreta, submissa e invisível. 

 

MIRIAN GOLDENBERG. Adaptado de www1.folha.uol.com.br, 10/03/2019. 
 

As reflexões de Simone de Beauvoir na obra “O segundo sexo” continuam presentes nos debates atuais 
referentes ao feminismo e às condições de vida das mulheres, em diversas sociedades. De acordo com 
o texto de Mirian Goldenberg, a abordagem realizada por Simone de Beauvoir defende que a condição 
social da mulher é um fator biológico? 

 
02. Leia atentamente o texto abaixo. 
 

Simone de Beauvoir, filósofa francesa do século XX, foi uma das principais representantes do 
movimento existencialista, e suas obras influenciaram também o movimento feminista no período pós 
Segunda Guerra Mundial. Segundo Gallo, “Em sua obra O segundo sexo, publicada em 1949, 
[Beauvoir] afirmou que ‘ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher’ conforme vive. Não existe algo 
como uma ‘natureza feminina’. O ‘ser mulher’ não é uma essência (seja biológica, seja cultural) que 
se realiza, mas uma construção que cada mulher faz em sua vida. Para Beauvoir, assim como falamos 
em condição humana, de modo geral, podemos falar em uma condição feminina, de forma particular.” 

 

GALLO, S. Filosofia: experiência do pensamento. São Paulo: Scipione, 2013, p. 103. 
 

Percebemos na citação acima que Simone de Beauvoir nega a ideia de uma essência do que é “ser 
mulher”. Então, a ideia que se tem da mulher é oriunda de qual fato, já que não biológico ou cultural? 

 
03. Leia atentamente a citação abaixo: 
 

"Eu não podia admitir que a gente recebesse o ser de fora, que ele se conservasse por inércia, 
nem que os movimentos da alma fossem os efeitos de movimentos anteriores (...). Diziam-me amiúde: 
o passado nos impele; mas eu estava convencido de que o futuro me puxava". 

(Sartre - As palavras). 
 

O que significa, segundo Sartre, dizer que: "O importante não é o que fazem do homem, mas o que 
ele faz do que fizeram dele"? 

 
04. Leia atentamente o texto abaixo. 
 

“[...] se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma 
natureza humana dada e definitiva; ou seja, não existe determinismo, o homem é livre, o homem é 
liberdade.” 

 

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Tradução de Rita Correia Guedes.  
São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 09. 

 
Tomando o texto acima como referência, faça o que se pede. 
a) Mencione quatro conceitos básicos do existencialismo de Sartre. 
b) A frase “não existe determinismo” significa que o ser humano pode agir de forma livre e 

irresponsável? Por quê? 


