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Simpósio: 26 - DESAFIO(S) À DISCRIMINAÇÃO LEGAL E À DISCRIMINAÇÃO SOCIAL 
DE RAÇA E DE GÊNERO: UMA PROPOSTA TRANSDISCIPLINAR NECESSÁRIA 
PARA A PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

 
RESUMO: Simone de Beauvoir viveu numa era de muitas transformações e avanços, caso 
façamos um comparativo com tempos anteriores ao seu, em que mulheres – ela própria relembra 
– precisavam adotar pseudônimos masculinos para conseguirem publicar suas obras científicas 
e/ou literárias. Seu clássico livro O segundo sexo, no entanto, era necessário ao seu tempo e ao 
tempo futuro. Originalmente publicado em 1949, coloca em pauta questões concernentes a 
problemáticas de gênero que versejam a condição da mulher. Numa univocidade feminina, em 
um grito não mais silenciado, a autora-filósofa se utiliza de argumentos e fatos que perpassam 
a biologia, o devir histórico, a antropologia e sociologia para delimitar e denunciar as 
assimetrias e desequilíbrios nas relações entre homens e mulheres. Desse modo, no tecer de 
uma abordagem hipotético-dedutiva que considera biológica, jurídica, social, cultural e política 
a mulher, é objeto desta pesquisa o contínuo processo de aquisição de personalidade jurídica 
das mulheres, o tortuoso caminho até a legitimação enquanto sujeitas de direito, assim como a 
construção da titularidade das relações jurídicas e da promoção do direito. Nessa seara, 
perquire-se, outrossim, a perspectiva e investigação moral acerca do direito à vida e do direito 
da mulher de dispor de seu corpo. Na obra em comento, Beauvoir analisa a “consciência” e a 
dificuldade social historicamente construídas que impedem as mulheres de desfrutarem da real 
autonomia de seus corpos e, portanto, impossibilitam-nas de viverem integralmente sua 
condição digna de pessoa humana. Nessa dimensão, problematizam-se os traços patriarcais da 
sociedade ocidental, tal como a brasileira, esboçando-se a forma como a mulher foi cerceada 
de conhecer seu próprio corpo, evadida de senti-lo e projetá-lo, tornada estéril em seu próprio 
universo, enfim. O laudo repasto da obra coloca em discussão o dever ético de reconhecimento 
das mulheres enquanto detentoras e sujeitas únicas de suas vidas. Para Beauvoir, a liberdade e 
autonomia do corpo são condicionantes indispensáveis à própria construção do sujeito.   
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