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APRESENTAÇÃO

A produção deste E-book é fruto de leituras e estudos acerca 
das Memórias da escritora francesa Simone de Beauvoir que, no de-
correr de seus 78 anos, mostrou que não esteve no mundo sem deixar 
suas marcas – seja pelos seus escritos, seja pela vida-manifesto-polê-
mica que escolheu ter. “Memórias de uma moça bem-comportada”; 
“A força da idade” – volumes 1 e 2; “A força das coisas” e “Balanço 
final” materializam 2170 páginas que expressam como essa grande 
pensadora do século XX viveu sua vida mediante um olhar sobre si e 
sobre o outro. Por isso, “Simone de Beauvoir por ela mesma” é título 
do Curso de Extensão que gerou este escrito.

A voz da filósofa ecoa em cada página desse trabalho, como 
um voto de honestidade para com uma mulher que deixou imenso 
legado para outras mulheres como nós. Isso, porém, não impediu 
que trouxéssemos outras vozes estudiosas/os que se debruçaram, 
não só nas memórias de Beauvoir como também em cartas, diários, 
trechos de seus romances e documentos que se presentificaram na 
vida dela. Desse modo, evidenciamos que, as biógrafas/os escreve-
ram sob olhares subjetivos do porvir, efetivando recortes para aten-
der ao seu ofício de “contar” a vida de Simone e de acordo com o 
que queriam apresentar em suas biografias sobre a escritora. Com 
isso, sinalizamos às pessoas leitoras que também fizemos os recor-
tes necessários para cumprir o nosso objetivo: apresentar, em espe-
cial, o que foi dito por Simone de acordo com as obras-Memórias 
escritas por ela.

Por fim, como professoras/servidoras do Instituto Federal da 
Bahia – campus Jequié, tentamos, com esse trabalho, levar a conten-
to a finalidade dessa Instituição: produzir e compartilhar conheci-
mento para a comunidade. Portanto, este E-book é feito para vocês 
que se interessaram e se interessam pela vida e obra dessa mulher 



que deixou nada mais do que “O Segundo Sexo”, como fundamento 
para a incansável luta por um mundo em que haja igualdade de 
gênero. Por falar nisso, “O Segundo Sexo” será tema do nosso pró-
ximo Curso de Extensão.

Com carinho

Elane Nardotto Rios
Docente do IFBA 

Giseli Novais
Docente do IFBA
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SIMONE DE BEAUVOIR, POR ELA MESMA  
E POR NÓS, MULHERES DO HOJE

Simone de Beauvoir, escritora, uma das maiores intelectuais 
reconhecidas do século XX. Escreveu ensaios filosóficos com 
posicionamentos políticos de sua época, romances, memórias, 

autobiografias e o clássico “O Segundo Sexo” que, a nosso ver, na con-
dição de mulher em busca de nós mesmas e de quem nos tornamos 
todos os dias, configura-se como uma filosofia feminista-feminina. 
Seus escritos trazem uma articulação com as esferas políticas, sociais, 
culturais, filosóficas, históricas e de autoconhecimento, os quais se 
tornaram referência para gerações do porvir, a exemplo da feminista 
Djamila Ribeiro que sinaliza a importância da epistemologia filosófi-
ca construída por Beauvoir.

Uma filosofia vivida e sentida por uma mulher que transformou 
sua própria vida num manifesto político. Ou seja, há, na sua filosofia, 
um imbricamento entre sua vida pessoal e pública. E não poderia ser 
diferente, pois quando uma mulher “coloca o bloco na rua” e se torna 
ela mesma dona de suas ideias, é avaliada na sua condição privada e 
pessoal, pois o mundo público tem donos: os homens.  Esse imbricar 
apresenta uma Beauvoir que olhou para dentro de si de forma “co-
lada” na relação com as outras pessoas e, nesse contexto, percebeu o 
quanto, desde pequena, a vida era opressora para as mulheres que já 
nasciam na condição-ser o segundo sexo; um outro, não só domina-
do pelo homem, como também dependente dessa dominação.  

No contexto histórico-cultural em que nasceu, a escritora per-
cebeu que a liberdade só era possível para aquelas pessoas que já ti-
nham seu lugar legitimado; os homens. E a mulher, nesse contexto? 
Passou a existência numa trajetória-escritora para tentar responder a 
esta questão: “queria fazer-me existir para os outros, comunicando-
-lhes da maneira mais direta o sabor de minha própria vida: mais ou 
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menos consegui fazê-lo. Tenho grandes inimigos, mas também fiz 
grandes amigos entre meus leitores. Não desejaria nada mais do que 
isso” (BEAUVOIR, 2021, p. 496-497).  

Beauvoir passou a vida dedicada a uma escrita que pulsa cone-
xões com o mundo. Fragilidades/fortalezas humanas; rompimentos 
de padrões; reflexões sobre a efemeridade da vida; relações humanas 
com ênfase na importância da outra pessoa para a constituição do 
Ser. Nesse cenário, não podemos perder de vista que a caminhada 
existencial dessa mulher foi concretizada por muitas polêmicas e, 
não por acaso, ela problematizava, não só teoricamente, os alicerces 
patriarcais, como também trazia para sua vida prática-pessoal: “Be-
auvoir transgrediu essa hierarquia na prática e na teoria: suas ideias 
tinham o poder de perturbar a vida de homens e mulheres, e ela ten-
tou viver sua vida de acordo com elas” (KIRKPATRICK, 2020, p. 27). 

Em relação a sua vida amorosa, Simone manteve, praticamen-
te em toda a sua existência, uma relação com Sartre e, ao que parece, 
nutriam uma amizade e uma troca intelectual profunda e mútua. 
Ela, porém, em muitos momentos, era injustiçada, vista como a es-
critora que era uma sombra do filósofo. O fato é que, de forma livre, 
os dois viveram uma relação aberta, ou: “teria sido a grande história 
de amor do século basicamente a história de uma amizade?” (KI-
RKPATRICK, 2020 p. 23). Ainda por conta desse relacionamento, 
Beauvoir foi acusada de ser explorada e “enrolada” por Sartre e, ao 
mesmo tempo, acusada de ser exploradora de menores por se re-
lacionar, sexualmente, com alunas num movimento de triângulos 
amorosos, já que, o filósofo também estava envolvido com as jovens. 
Mas o que se pode afirmar é que ela foi odiada por muitos, mas 
também, admirada por muitas, sobretudo as feministas que vieram 
depois, a exemplo de Bell Hooks. 

Neste curso e neste livro, estamos do lado de quem a admira. Ad-
miramos uma teoria construída por diferentes ângulos e perspectivas; 
escrita por uma mulher que não teve medo de viver, dizer e marcar uma 
geração do porvir; uma mulher que defendia a sua verdade, como assim 
se posicionou nas últimas páginas da sua obra “Balanço final”: “dissipar 
as mistificações, dizer a verdade, eis um dos objetivos que mais obstina-
damente persegui por meio de meus livros” (BEAUVOIR, 2021, p. 496).  
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Com isso, seus escritos corroboram com a sua busca por uma existência 
sentida; por experiências diversas e um olhar político sobre o mundo e 
sobre as relações humanas, embora sua militância pública tenha se ma-
terializado, na sua trajetória, especificamente, no período da Segunda 
Guerra Mundial quando se sentiu coagida numa França ocupada pelo 
nazismo alemão.

Simone sempre pagou um preço alto ao ver sua intimidade, em 
muitos momentos, ser alvo de comentários maldosos em um mundo 
comandado por homens, ou pelas vozes autorizadas dos filósofos-ho-
mens. Quem podia fazer filosofia “séria”? Homens! Ao contrário dessa 
estereotipação, quando lemos “O Segundo Sexo”, constatamos uma fi-
losofia profunda sobre nossa condição feminina. A sua filosofia conti-
nua atual, mesmo 36 anos após a sua morte, no ano de 1986. Na época 
de seu falecimento, éramos meninas. Não sabíamos, talvez, a mulher 
que nos tornaríamos hoje. Nós, meninas do nosso tempo. Mas, afinal, 
quem foi a menina-Beauvoir? Quem foi a mulher-Beauvoir? 

Neste E-book, fruto do Curso de Extensão “Simone de Beauvoir 
por ela mesma”, versamos sobre tais questões tomando como ponto 
de partida os estudos que fizemos da própria Beauvoir em “Memó-
rias de uma moça bem-comportada”; “A força da idade”  – volumes 
1 e 2; “A força das coisas”; “Balanço final” – todos escritos por ela 
mesma. Ademais, os livros “Simone de Beauvoir, uma vida” de Kate 
Kirkpatrick e “Simone de Beauvoir hoje” de Alice Schwarzer. 

Em “A força da idade”, Simone-mulher, a andarilha, em contato 
com a natureza, já estava revelada lá atrás quando menina onde, nas 
visitas ao castelo da família, considerava a natureza como um aspecto 
de sentir a liberdade e como o lugar da felicidade: “quando fazia bom 
tempo... respirava sob a via-láctea o odor patético das magnólias, à 
espreita das estrelas cadentes” (BEAUVOIR, 1983, p. 83). 

Assim era ela. Uma leitora precoce e estimulada pelos pais, 
considerando certos “cuidados” no que se podia ler; era também o 
orgulho da família na trajetória escolar, colocando Hélène, sua irmã, 
no lugar de segunda filha. Mas nutriu uma amizade tão profunda 
por ela que, a sua vez, tinha consciência e acolhia. Além da irmã, na 
infância, nutriu um amor profundo por Jacques e Zaza.  E foi nos 
diálogos com o primo Jacques, que Beauvoir percebeu que a mulher 
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podia ser admirada por um homem a partir de seus atributos intelec-
tuais, não apenas por seu corpo. Com Zaza, experimentou a primeira 
amizade pueril e intensa; uma relação de igualdade nas ideias e tro-
cas, como no mundo adulto, assim definiu a menina-Beauvoir: “entre 
mim e minha irmã não havia a distância indispensável às trocas de 
ideias. Com Zaza eu tinha conversas de verdade como as de papai e 
mamãe à noite. Conversávamos sobre nossos estudos, leituras, cama-
radas, professores e sobre o que sabíamos do mundo” (BEAUVOIR, 
1983, p. 93). 

A menina-Beauvoir, na infância e adolescência, atravessou um 
lar cristão e adepto às convenções sociais, promovido, sobretudo pela 
mãe. Ao passo que tinha um pai ateu e estimulador de suas leituras, 
com cuidados do que se ler, conforme foi dito. Mas escolheu o cami-
nho do pai: a cultura e os livros que, a sua vez, eram seu refúgio e 
espaço de privação e constituição da individualidade. Rompeu com a 
religião quando percebeu que somente as mulheres eram devotas e fa-
ziam sacrifícios; e, seu pai, que era um intelectual, não era religioso. 
Admirava os intelectuais. Nesse contexto, aos 11 anos, Simone, sentia-
-se confusa e, intuitivamente, sabia que não se tornaria o que se espe-
rava dela: uma mulher devota pelo amor que sacrifica a constituição de 
seu Ser em prol do outro. Um traço próprio da condição das mulheres. 
Para além disso, Beauvoir tornou-se quem ela queria desde menina: 
uma intelectual. Redobrou os estudos! “Boa sorte, Castor”, disse-me 
Herbaud1, com a maior ternura quando nos instalamos na Biblioteca 
da Sorbonne. Coloquei a meu lado uma garrafa térmica de café e uma 
lata de biscoitos” (BEAUVOIR, 1983, pág. 336).

Com tal dedicação ao estudo da filosofia, foi agregando cursos 
e formações.  A docência chegou de modo a garantir a sua autono-
mia financeira. Ademais, a construção de amizades, sobretudo com 
homens, como o filósofo Merleau-Ponty com quem trabalharia pos-
teriormente na Revista Tempos Modernos. Natural essa construção 
de amizades com homens, até porque não era fácil, naquele tempo, 

1  Em suas memórias, Beauvoir trocou alguns nomes. Herbaud era, na verdade, Maheu 
(SEYMOUR-JONES, 2014).
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encontrar mulheres intelectuais para partilhar reflexões e paixões fi-
losóficas. Isso tudo resultou na condição de ser a primeira mulher a 
lecionar Filosofia em uma escola de meninos em 1929.

Nesse contexto, o ateísmo foi se constituindo e o desapareci-
mento de Deus deu-se com a morte de sua amiga Zaza. Nesse tempo, 
inquietações foram surgindo, como a materialidade da solidão no va-
zio de se não ter um “criador”. E, para ocupar esse lugar silencioso: 
o mundo interior. Em “Balanço final”, ela elabora uma retrospectiva 
desse momento fazendo uma relação com a formação das crianças, 
inclusive a sua própria formação de menina, já que Beauvoir fora 
criada nos preceitos cristãos-católicos. Ela diz: “há um ponto no qual 
minha posição não mudou e ao qual quero voltar aqui: meu ateísmo” 
(BEAUVOIR, 2021 p. 496-497).  

Na esfera política, consideramos que Beauvoir fez um movi-
mento interessante. Primeiro, politizou-se internamente no sentido 
de buscar seu autoconhecimento; depois, partiu para o mundo com 
suas ideias ao ponto de, no final da sua existência, militar, enquan-
to feminista. Evidente que o mundo interior enquanto mulher que 
buscava um bastar-se a si, misturava-se com o mundo exterior a 
todo o tempo, afinal, conforme dito, sua vida pessoal era um ato 
político. Ou dito de outro modo: “é o caso da vida e da obra de 
Beauvoir, sua vida fornecia as perguntas a que sua obra procurava 
responder” (KIRKPATRICK, 2020, p. 75).  

Sobre sua vida amorosa, foi vasta, diversificada, intensa e polê-
mica porque rompeu paradigmas da monogamia, da heterossexuali-
dade, viveu um casamento “aberto” e dividiu parceiras com as mesmas 
pessoas que Sartre – seu companheiro. Ao longo de 51 anos, eram uma 
dupla numa relação aberta, livre e tensionada pelas pessoas que chega-
vam e iam.  Triângulos amorosos delinearam-se; feridas foram abertas 
e mágoas concretizaram-se; a exemplo do trio estabelecido com a estu-
dante Olga, uma relação não isenta de dilemas e conflitos internos para 
Beauvoir: “com sua obstinação em conquistá-la, Sartre dava a Olga um 
valor infinito. Era-me, subitamente, proibido encarar com displicência 
as opiniões dela, seus gostos, seus desdéns; eis que definiam um sis-
tema de valores, e esse sistema contradizia o meu. Não me acostumei 
facilmente a essa mudança” (BEAUVOIR, 2017, p. 261). 
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Segundo Kirkpatrick (2020), a polêmica por trás da dupla 
Sartre-Beauvoir foi a de que os dois usavam as pessoas nas tramas 
sexuais. Além disso, paixões e amores duradouros e intensos estive-
ram presentes na vida de Simone, a exemplo de Maheu, um amante 
intenso que a apelidou de castor e por quem se sentiu uma mulher-
-amante; entre outros que atravessaram a sua vida. Mas Sartre foi o 
companheiro de toda a sua existência. Ademais, existia uma filosofia 
trocada entre ambos, porque um lia o material do outro, e havia uma 
necessidade intelectual entre ele e ela. Uma necessidade intelectual 
que custou caro para Simone, visto que era sempre tratada pela es-
peculação pública e acadêmica, como alguém que não tinha ideias 
próprias, ou seja, como se suas ideias fossem sempre as ideias de 
Sartre. No entanto, Beauvoir demonstrou, ao logo de sua vida, uma 
originalidade nos seus escritos: “minha obra pessoal exigiu de mim 
buscas, decisões, perseverança, lutas, trabalho. Sartre me ajudou, e 
eu também o ajudei. Não vivi atrás dele” (BEAUVOIR, 2018, p. 625).  

Com seu trabalho de professora e intelectual, alçou seu espa-
ço físico, alugou um quarto só seu, aos 21 anos.  Uma mulher que 
apreciava a solidão e dava conta de si, não isenta de reflexões e até 
momentos de angústias e tristezas, mas reconhecia seu estado só de 
estar no mundo e sustentava a autonomia escolhida para a sua vida. 
Por isso, amava muito todos/as os/as amantes e amigas/os que passa-
ram em sua vida, cada um/uma a sua maneira e, em muitas situações, 
vários/as ao mesmo tempo. Mas, “de volta a Paris, antes mesmo de 
definir nossas relações, já lhes tínhamos dado um nome: é um casa-
mento morganático” (BEAUVOIR, 2017, p. 24). 

No pacto com Sartre, Beauvoir sempre buscou ser ela mesma 
e dava o que podia na relação, sendo fiel a si a partir dos acordos 
que estabeleceram. Afirmamos, assim, que ela mantinha um pacto 
consigo e com Sartre também; em paralelo ao que eles chamaram de 
amores contingentes. Ressaltamos que ela viveu fases de ardência e 
desejos sexuais intensos, ao contrário de Sartre que preferia a sedu-
ção ao sexo em si: “Sartre, em sua obra filosófica de 1943, “O ser e o 
nada”, descreveu o desejo sexual como um problema, porque obnubila-
va e comprometia a liberdade” (KIRKPATRICK, 2020, p. 108).  Isso evi-
dencia, ainda mais, que a relação deles era de uma parceria intelectual, 
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para além dos prazeres e emoções: “minha relação com Sartre era tal 
– numa base principalmente intelectual e não institucional, familiar 
ou outra” (SCHWARZER, 1986).   

Nesse pacto, Simone não ficou isenta de emoções fortes, seja 
ciúmes de Sartre, seja uma dor pela forma como as outras parcerias 
sentiam ciúmes dela também. Uma mulher construindo uma intei-
reza de seu ser com vontade de solidão e, ao mesmo tempo, com 
receio desse lugar de encontro consigo mesma. Beauvoir não queria 
as obrigações sociais e domésticas de um casamento nem tampouco 
desejava filhos. Sobre isso, em sua infância, ela relata uma passagem 
em “Memórias de uma moça bem-comportada”: “em meus folgue-
dos, só aceitava o da maternidade com a condição de negar-lhe os 
aspectos nutrientes. Desprezando as outras crianças que brincavam 
incoerentemente com suas bonecas, eu e minha irmã tínhamos um 
modo particular de encará-las: elas sabiam falar, raciocinar, viviam 
conosco, no mesmo ritmo, envelhecendo vinte e quatro horas dia-
riamente. Eram nossos duplos[...] quando evoquei meu futuro, essas 
servidões se me afiguravam tão pesadas que renunciei a ter filhos: o 
que me importava era formar espíritos e almas; serei professora, re-
solvi” (BEAUVOIR, 1983, p. 59).

Quando foi trabalhar em Marselha, sozinha e sem deixar 
nada para trás, sentia-se livre porque não conhecia nada e nin-
guém. Nesse lugar, era uma andarilha com seus vestidos velhos 
e alpargatas e acordava cedo para manter esse ritual. No âmbito 
emocional, era a consolidação, talvez, de uma mulher que confia-
va em si mesma: “eu estava só, de mãos vazias, separada de meu 
passado e de tudo que o que amava, e olhava a grande cidade des-
conhecida em que ia, sem auxílio de ninguém, esculpir dia a dia 
minha vida” (BEAUVOIR, 2017, p. 98).

Nesse tempo em Marselha, via Sartre de forma esporádica 
e cada qual vivia suas paixões, o que rendeu muitos rumores em 
torno do duplo Beauvoir-Sartre: “de meados da década de 1930 a 
início dos anos de 1940, Beauvoir teve três relacionamentos ínti-
mos com mulheres mais jovens que haviam sido alunas suas e, em 
cada caso, Sartre tentou conquistá-las, às vezes ao mesmo tempo e 
às vezes com sucesso. A feminista francesa Julia Kristeva chamava 
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Beauvoir e Sartre de “terroristas libertários” com base na manei-
ra como tratavam seus amantes contingentes, e foi esse período 
especialmente que deu a Beauvoir uma reputação de libertina se-
xual, e que aparece em muitas rejeições ad feminam a sua obra” 
(KIRKPATRICK, 2020, p. 128).

Na esfera jurídica, Beauvoir foi denunciada no Ministério da 
Educação por uma mãe de uma de suas amantes, Nathalie, que, na 
época, estava com 20 anos. Numa França conservadora onde se exal-
tavam os valores da família, foi fácil iniciar uma investigação pelo 
Ministério, mas as denúncias de “devassidão” nunca foram compro-
vadas e a própria Nathalie negou ter se relacionado com Beauvoir. 
Nesse ínterim, interrompeu a docência, tornou-se roteirista e escre-
veu dois romances que possibilitaram a fama: “A convidada” e “O 
sangue dos outros”. Entrou na fama intelectual ao lado de Sartre com 
a publicação de “O ser e o nada”. Pode-se dizer que “após o sucesso 
de 1943, o cenário social de Beauvoir e Sartre começou a se expandir 
depressa. Eles eram amigos do escritor Albert Camus (KIRKPATRI-
CK, 2020, p. 178). 

O que era de fato vivido na vida prática, como o exposto acima, 
coaduna com o interesse de Simone no âmbito filosófico – o con-
ceito de liberdade. Nos seus escritos, em “Memórias de uma moça 
bem-comportada”, desde menina, buscou isso e era na leitura que 
encontrava esse refúgio só seu, já que, vivia na esfera familiar onde 
tudo é participado por todos; “fora de meus estudos, era a leitura 
a coisa mais importante de minha vida” (BEAUVOIR, 1983, p. 72).  
Por falar em liberdade e em esfera familiar, quando seu pai morreu, 
ficou impressionada como a mãe se sentiu livre e recomeçou uma 
história – fez curso, viajou, conheceu pessoas e aprendeu idiomas. 
Mas devido a problemas de saúde, passou a sustentar a mãe, além 
da irmã Hélène, que já ajudava. Sua mãe morreu um pouco mais 
idosa de um câncer terminal, o que provocou uma onda de sofri-
mento em Simone não só pela morte como pela vida... esta estava 
esvaindo-se para ela, assim inferimos, já que, naquela altura, estava 
envelhecendo também. Tais temas são debatidos, em especial, no 
ensaio “A velhice” e em muitas passagens de “A força das coisas”, 
obra não isenta de polêmicas e críticas como a passagem que segue: 
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“talvez as pessoas que me encontram vejam simplesmente um quin-
quagenária que não está nem bem nem mal: tem a idade que tem. 
Mas eu vejo minha cara velha, onde se instalou uma varíola da qual 
jamais me curarei” (BEAUVOIR, 2018, p. 635).

Uma vida intensa experimentada por Beauvoir agregada aos 
desconfortos de Segunda Guerra Mundial aplacaram a saúde mental 
desta mulher que, nesse período, começou a ter síndrome de pâni-
co. No entanto, a profundidade desse momento de terror vivido em 
que o casal experimentou uma “separação” contingente pela guerra, 
presentificou, nos dois, uma consciência política e, quem sabe, um 
amadurecimento, sobre a realidade em que estavam. Começaram 
a promover reuniões com um grupo de resistência – Socialismo e 
Liberdade. Foram, dessa forma, aproximando-se do socialismo so-
viético e Beauvoir percebeu que, embora as relações de produção 
sofressem modificações, estava longe do que teorizava Marx, pois 
os papeis tradicionais mantiveram-se – as relações entre homens e 
mulheres, por exemplo. Assim, ela percebeu que, mesmo que as so-
viéticas tivessem orgulho de seu trabalho, fossem engajadas na esfera 
político-social, era ínfimo o número de mulheres nos comitês de de-
cisão e nas assembleias, lugar legitimado ocupado, na maioria, pelos 
homens (SCHWARZER, 1986). A luta de classes embora lutasse con-
tra as opressões, os cargos ocupados pelas mulheres dentro dos par-
tidos políticos, geralmente, eram como secretárias ou algo subalterno 
aos homens. Beauvoir, nesse cenário, chegou à conclusão de que “...o 
socialismo – tal como é realizado atualmente – não emancipou as 
mulheres” (BEAUVOIR, 2021, p. 489).    

Com a fama, as questões sobre a condição de ser mulher volta-
ram a reinar nas ruminações filosóficas de Beauvoir. Nada novo, pois, 
desde menina, isso pairou em suas preocupações, sobretudo, consi-
derando a realidade em que vivia e o modo como foi criada. Em suas 
memórias, há passagens sobre a importância da leitura e do estudo, 
bem como a ausência de liberdade da mulher no casamento e na ma-
ternidade: “considerei sempre com desprazer o casamento...’não se 
pode sequer chorar tranquilamente à noite na cama se tem vontade’, 
pensava com pavor. Não sei se minha felicidade era entrecortada por 
crises de tristeza, mas muitas vezes, à noite, eu chorava por prazer. 
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Obrigar-me a refrear essas lágrimas fora recusar a mim mesma esse 
mínimo de liberdade de que tinha necessidade imperiosa. Durante 
o dia todo, sentia os olhares fixos em mim; gostava dos que me cer-
cavam, mas, quando me deitava à noite, experimentava um alívio à 
ideia de viver afinal uns instantes sem testemunhas” (BEAUVOIR, 
1983, p. 75). 

A fecundação de “O Segundo Sexo” atravessou toda a sua in-
fância e toda a sua vida, conforme citação acima e, também, com a 
visita ao Estados Unidos. Observou, nessa viagem, que o sexismo tal 
qual o racismo estava enraizado nas contingências sociais, culturais e 
históricas daquele país. O embrião estava pronto para pulsar e nascer. 
A Bíblia Feminista, como assim foi nomeada, deu o que falar quan-
do foi tornada pública, pois, de certa forma, denunciava a condição 
feminina. Inclusive entrou na lista dos livros proibidos do Vaticano. 
No entanto, causando horror e escândalo na sociedade da época, em 
uma semana, a obra vendeu 22 mil cópias, o que impulsionou a di-
vulgação de suas ideias em que mostravam quão as mulheres são a 
outridade ou o segundo sexo do homem por diversas variáveis. Em 
discussões com Sartre sobre liberdade, foi chegando à conclusão de 
que a condição feminina era alicerçada através das condições mate-
riais objetivas da sociedade patriarcal. Em “A força da idade” – volu-
me 2, entre outras passagens de sua memória, Beauvoir vai tomando 
consciência: “eu começava a dar-me conta das dificuldades, das falsas 
facilidades, das armadilhas, dos obstáculos que a maioria das mulhe-
res encontra em seu caminho; percebi igualmente em que medida 
elas se sentiam a um tempo diminuídas e enriquecidas. Não dava ain-
da muita importância a um problema que só me tocava indiretamen-
te, mas minha atenção fora despertada” (BEAUVOIR, 2016, p. 224). 

Sobre a publicação de “O Segundo Sexo”, muitas foram as acu-
sações e execrações. Causou tanto desconforto social que, no início 
de 1950, Beauvoir iniciou uma rotina de entrevistas sobre a obra. No 
fim das contas, ela ganhou dinheiro com a venda dos exemplares e 
uma fama nada desejada, mas, olhando nesse tempo de hoje, necessária 
para romper paradigmas ao escrever um tratado científico ousado e origi-
nal sobre as mulheres. O livro foi traduzido em vários países e, nos Estados 
Unidos, entrou na lista dos mais vendidos: “vendeu bem desde a publicação, 
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supostamente passando de um milhão de cópias vendidas na década 
de 1980. Na década de 1950, era um dos poucos livros a que podiam 
recolher as mulheres que quisessem pensar sobre seu status no mun-
do” (KIRKPATRICK, 2020, p. 257).

Publicou “Os Mandarins” e, para a sua surpresa, o livro foi 
bem recebido. Por isso, recebeu o Goncourt, prêmio notório e, Be-
auvoir, a terceira mulher a recebê-lo. Com o dinheiro comprou um 
espaço para ela: “depois de receber o Goncourt, comprei um stu-
dio...divertira-me com Lanzmann, em mobiliá-lo, e quando voltei 
da China, nós nos instalamos nele” (BEAUVOIR, 2018, p. 340).      
Em seguida, publicou as suas memórias, o que resultou numa en-
xurrada de cartas de mulheres francesas que se sentiam contempla-
das na obra por trazer temas simples que dialogavam com aquelas 
que estavam nas suas atividades, na maioria, domésticas. Diferente 
de “O Segundo Sexo”, que trazia um distanciamento daquelas que 
não estavam na esfera acadêmica porque dialogava com grandes 
conhecimentos das humanidades, as memórias resultaram em uma 
aproximação com mulheres comuns que estavam nas suas lutas diá-
rias. Simone tinha em sua agenda diária um horário para responder 
algumas dessas cartas: “os intelectuais, ela disse, não devem esque-
cer aqueles que não têm acesso à cultura. Isso significava escrever 
coisas que essas pessoas leriam, abastecer sua mente com novas 
possibilidades por meio do relato. Independente do fato de ela ter 
feito essas reflexões exatas, suas memórias estavam alcançando um 
novo público (KIRKPATRICK, 2020, p. 288). 

Aos 44 anos de idade, começou a sentir o peso do envelheci-
mento e achava que passava por um recrudescimento sexual. No en-
tanto, foi surpreendida por uma paixão, 17 anos mais jovem que ela, 
Claude Lanzmann. Pela primeira vez, Simone dividiu a sua solidão 
com uma pessoa e dividiu também o seu espaço, o qual foi comprado 
com o prêmio Goncourt.  Embora sob o mesmo teto, a relação era 
aberta e livre como assim definiu a filósofa. Viraram um trio: Lanz-
mann, Sartre e Beauvoir; e sempre viajavam juntos.  

Envelhecendo, Sartre começou a dar sinais de não estar bem. 
Tomava estimulantes para continuar produzindo. Isso acarretou 
mudanças na relação dos dois:  as longas conversas filosóficas 
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transformaram-se no cuidado e na vigilância da saúde dele.  Ela, 
por sua vez, sentia-se velha, com a pele enrugada. Um sentir não 
isento de desconfortos e reflexões sobre si e sobre o mundo. Como 
escrever era a sua forma de livrar-se, talvez, das angustias, partiu 
para uma pesquisa profunda e escreveu o ensaio “A velhice” (KI-
RKPTRICK, 2020).

Nesse ínterim, surge Sylvie, uma estudante que a procurou e 
que se tornou mais que uma secretária, uma filha e herdeira; uma vez 
que Beauvoir já tinha ciência de que deixaria um legado de publica-
ções. A essa altura, era uma Beauvoir dos anos de 1960/70 como fe-
minista reconhecida internacionalmente por tantas outras mulheres 
que faziam jus ao seu legado intelectual e à importância de sua obra 
para todas as mulheres. Nessa virada, Simone “emprestava” seu nome 
para as causas práticas das mulheres, como a legalização do aborto. 
Na ausência de um lugar, cedia seu apartamento para as reuniões das 
militantes. Em uma entrevista a Alice Schwarzer, assumiu o rótulo de 
feminista: “aconteceu então que Simone de Beauvoir proclamou, em 
alto e bom som: “sou feminista”. Com isso, afirmava que acreditava 
na necessidade de um movimento feminino específico, autônomo” 
(SCHWARZER, 1986, p. 15). Na obra “Balanço final”, ela deixa claro 
isso ao escrever: “agora, entendo por feminismo o fato de lutar por 
reivindicações propriamente femininas, paralelamente à luta de clas-
ses, e me declaro feminista” (BEAUVOIR, 2021, p. 488). 

De acordo com a biografia escrita por Kirkpatrick (2020), Be-
auvoir dizia que o fato de ter sido companheira de um homem por 
51 anos, não invalida seu feminismo, já que, as frentes mais radicais 
feministas lançavam críticas à forma como conduzia sua vida pessoal 
ao lado dele. Mas, acreditamos, que ela deseja desestabilizar os rótulos 
e estereótipos inclusive dentro dos movimentos ativistas e militantes 
ao tentar mostrar conciliações, inclusive, não isentas de desafios: “acho 
que a luta das mulheres, embora singular, está ligada à que deve levar 
juntamente com os homens. Por consequência, recuso completamente 
o repúdio total do homem” (SCHWARZER, 1983, p. 32). As palavras 
finais da obra “Balanço final” trazem os argumentos para repudiar o 
ódio que alguns grupos feministas tinham dos homens. Esse era um 
posicionamento de Beauvoir, porém não sem críticas, porque ela sabia, 
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conforme sinalizamos acima, que a luta de classes escondia a opressão 
das mulheres, pois, no seio dos comitês políticos, elas realizavam ta-
refas desagradáveis e insignificantes. Desse modo, uma verdadeira re-
volução para Beauvoir seria, além de mudar as relações de produção e 
suprimir o capitalismo, também, mudar a estrutura familiar patriarcal 
em que a mulher é subserviente dessa estrutura.   

Ao ser entrevistada por Alice Schwarzer, podemos inferir, em 
suas afirmações, que Beauvoir sempre fora uma feminista com a ca-
neta à mão, já que usava a sua escrita como arma para “denunciar” e 
chamar a atenção para a condição feminina. Trinta anos após a pu-
blicação de “O Segundo Sexo”, estava ativista e, com 67 anos, partici-
pava com energia e vitalidade na Liga dos Direitos das Mulheres, no 
Movimento de Libertação das Mulheres, entre outras frentes de lutas 
de ordem prática.    

Sartre morreu antes de Beauvoir, mas disse, ainda no leito de 
morte, que a amava. Foi avassalador para ela perder seu compa-
nheiro.  Em 1983, Beauvoir caiu e, pelo fato de ter ficado no chão, 
pegou pneumonia. Em 1985, o estado de saúde dela, devido tam-
bém a uma cirrose, piorou. Morreu aos 78 anos, com uma nota no 
Le Monde no dia seguinte: “Suas obras: mais popularização que 
criação”. Não faltou notícias sexistas – algo que ela lutou contra até 
morrer – sobre a sua vida e a sua obra. Mas, ressaltamos as coi-
sas boas: “Beauvoir foi enterrada ao lado de Sartre no cemitério 
de Mont-parnasse, com seu turbante vermelho, o roupão vermelho 
e anel de Algren2. Foi homenageada por grupos do mundo intei-
ro, desde o Partido Socialista de Montparnasse até universidades 
nos Estados Unidos, Austrália, Grécia e Espanha. Em seu funeral, 
a multidão entoou as palavras de Elisabeth Badinter: “Mulheres, 
vocês devem tudo a ela” (KIRKPATRICK, 2020, p. 361).

2  Namorado americano de Beauvoir – veremos a frente. 
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SIMONE DE BEUAVOIR, POR ELA MESMA
MEMÓRIAS DE UMA MOÇA  

BEM-COMPORTADA

Em um relato descritivo, reflexivo e narrativo, Simone, no livro 
“Memórias de uma moça bem-comportada”, apresenta uma 
menina-moça, de fato, comportada a caminho do rompimento 

de paradigmas ao tornar-se a Mulher-Beauvoir3.1Retrato de uma me-
nina-burguesa francesa; orgulhosa de ser primogênita; criança bem 
resolvida por ser escutada e estimulada ao desenvolvimento cultural 
pelo mundo adulto, ao ponto de sentir-se, aos 5 anos, um indivíduo 
completo: pensava, refletia e já sabia de si. Já na tenra idade, sabia que 
a vida pessoal autônoma, mediada pela ida à escola, constituía-se um 
caminho alvissareiro para a vida pública e o caminho do prazer pela 
vida intelectual e acadêmica. Filha de um pai leitor, fora incentivada 
a enveredar nos livros e reconhecer nas leituras a posse de si, bem 
como a companhia acolhedora do mundo das ideias: “desde que eu ia 
à escola, meu pai interessava-se pelos meus êxitos, meus progressos, 
e contava mais na minha vida” (BEAUVOIR, 1983, p. 28).

Simone se autodescreve e descreve o cenário da primeira guer-
ra mundial e o sentimento patriota francês impulsionado naquele 
contexto, embora fosse uma menina ainda. Católica fervorosa, com 
a mãe alicerçando esse fervor, participava da confraria infantil “Anjos 
da Paixão” e vivenciou a docilidade própria das famílias tradicionais 
da França subjugada à ordem religiosa cristã. Desse modo, o pai estava 
para a cultura como a mãe para o segmento religioso na sua caminha-
da infanto-juvenil. Com a irmã, desde crianças, uma amizade bonita, 

3  De acordo com a biografia escrita por Seymour-Jones (2014), omitiu fatos de sua 
vida que estão diferentes do que está escrito em suas memórias. 
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cúmplice e cheia de aventuras, já que, em muitos momentos, adultas, 
experimentavam uma Paris boêmia e cheia de riscos às escondidas. 
Na condição de mais velha, nasceu a Simone professora das primeiras 
letras de sua irmã. Sentia-se feliz, amada, segura e dona de si mesma 
em sua infância. Embora no quesito autoconhecimento sexual “tinha 
sido ensinada a não olhar o meu corpo, a trocar de roupa sem me 
descobrir” (BEAUVOIR, 1983, p. 61). Uma infância e adolescência 
num ambiente conservador francês, as descobertas da sexualidade 
deram-se em contato com primas mais velhas, nos livros e nas per-
cepções sobre o mundo adulto.

Como devorava livros e a cultura que lhe era acessível, implica-
va colocar-se em pé de igualdade com os meninos que se relaciona-
va, a exemplo do primo Jacques com quem compartilhava leituras e 
percepções da vida e do mundo. Por ele, Simone nutria, além de uma 
admiração intelectual, um amor que não se sabe se foi recíproco. 

Percebe-se nas entrelinhas o pavor que Simone tinha da ociosi-
dade e, por isso, foi uma jovem produtiva em suas leituras. A angústia, 
algo que sempre a acompanhou vinha, também, dessa necessidade de 
produzir “coisas úteis”. Isso porque os trabalhos manuais bem como 
os afazeres de casa eram repulsivos, afinal não traziam nenhum fim 
e sempre era o meio. De fato, a sua aptidão era para pensar e, como 
ela mesma escreveu, “quando me constrangiam a executar exercícios 
ociosos, meu corpo gritava de insatisfação e eu imaginava estar a per-
der um tempo precioso” (BEAUVOIR, 1983, p. 71).

O que não quer dizer que mantinha seu corpo ocioso; ao con-
trário, amava a conexão com a natureza e vivenciava a solitude42em 
contato mediante com as longas caminhadas ao ar livre, sentindo as 
plantas, a terra e a vida do campo nas férias em família. Sentia-se 
bem no seio familiar, mas a ideia de casamento sempre a afligia: “um 
marido é outra coisa”. Ou seja, como se podia amar um desconheci-
do? Alusão feita em decorrência dos casamentos arranjados naquele 
contexto social e cultural. 

4  “A solitude ocorre com o enraizamento, com a capacidade do silêncio interior, com 
a amizade consigo, com a perda do medo de ficar só” (NARDOTTO, 2022, p. 29).
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Amar um desconhecido e casamentos arranjados davam-se em 
contextos mais burgueses através dos dotes. Beauvoir, de uma infân-
cia tranquila e “rica” passou a vivenciar uma adolescência com mais 
privações financeiras e foi estudar sério para se tornar professora, o 
que ocasionou um afastamento da ideia de se casar e seguir os pa-
drões burgueses: “vocês, meninas, vocês não casarão...precisarão 
trabalhar” (BEAUVOIR, 1983, p. 106). Nesse contexto, ela era uma 
adolescente que perdeu o frescor de menina e começou a achar-se 
sem graça, com o início de uma relação tensa com a mãe que, entre 
os motivos, estava a descrença e ateísmo de Beauvoir se concretizan-
do.  O que ela sentia e começou a perceber era que a religião era feita 
para as mulheres: “meu pai não acreditava; os maiores escritores, os 
melhores pensadores partilhavam esse ceticismo. Em geral, eram as 
mulheres que iam à igreja; eu começava a achar paradoxal e pertur-
bador que a verdade fosse privilégio delas, quando os homens, sem 
discussão possível, lhes eram superiores” (BEAUVOIR, 1983, p. 137). 
Assim, tornou-se cética: “minha incredulidade não vacilou nunca” 
(BEAUVOIR, 1983, p. 139). Quando renunciou o céu, as ambições 
terrenas alimentaram-se dentro dela. Desse modo, decidiu estudar 
mais e mais para tornar-se a mulher que se tornou: intelectual e uma 
grande filósofa. Seu deleite espiritual deixou de ser religioso e passou 
a ser mediado pela literatura e pelos livros, nos quais encontrava o 
alimento da alma e das grandes emoções; a companhia de suas tra-
vessias e autoconhecimento: “copiava trechos de meus livros predile-
tos, interrogava-me, analisava-me e felicitava-me pela minha trans-
formação” (BEAUVOIR, 1983, p.190).  

Teve uma grande amiga, Zaza. Tal amizade teve grande impor-
tância na vida de ambas. No princípio da amizade, a amiga mostra-
va-se talentosa na escola e, ao se comparar, Simone experimentou 
uma autoestima baixa. Mas à medida que ia estudando e apropriava-
-se de conhecimentos escolares, ia-se cumprindo a profecia de seu 
pai: “Simone tem um cérebro de homem. Simone é um homem” 
(BEAUVOIR, 1983, p.123). Com Zaza, trocava ideias e, em alguns 
momentos, escandalizava a amiga, a exemplo de quando discutiam 
sobre parir filhos/livros: “eu resolvera, há muito, consagrar a vida aos tra-
balhos intelectuais. Zaza escandalizou-se um dia, declarando provocante: 
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‘pôr nove filhos no mundo, como fez mamãe, é tão importante como 
escrever livros’. Eu não via denominador comum entre dois destinos” 
(BEAUVOIR, 1983, p.142). Por isso, a mãe de Zaza achava Simone 
uma péssima companhia para a filha. 

Esse autoconhecimento-mulher sempre esteve presente nos es-
critos de Beauvoir e, na obra em questão, percebe-se como ela auto 
espiava-se e autoanalisava-se a todo o tempo, ao passo que ia obser-
vando os atravessamentos burgueses em torno das questões de gêne-
ro. Além disso, nutria um desejo por liberdade ao romper com os pa-
radigmas de um padrão social que corresponde à mesmice, à rotina 
e a uma sobrecarga de trabalho para a mulher. Em oposição a isso, ia 
aspirando, quando menina-adolescente, ao que convergiria no futu-
ro: uma mulher intelectual, livre e dona de si: “ninguém me admitia 
como eu era, ninguém me amava... pois eu me amaria o suficiente 
para compensar o abandono” (BEAUVOIR, 1983, p. 193).  

Sobre as paixões juvenis, o primo Jacques tomou conta, nesse 
tempo, de seu coração inexperiente. Nutria uma admiração e sonhava 
em se relacionar com ele, embora fosse percebido por ela, mais à frente, 
como uma grande ilusão e uma inquietação própria da idade. Talvez, 
o que ela alimentava fosse uma esperança de igualdade, pois com o 
primo Jacques conversavam de igual para igual, ou seja, ele via a sua 
prima para além de aspectos da feminilidade, como uma garota que 
carregava um cérebro. Essa fase de sua vida foi relatada com um mo-
mento de sofrimento, um estado de angústia, dilemas, contradições e 
muito choro. Nesse processo, a desilusão fez com que percebesse a ru-
ína de sua vida caso viesse a se casar com seu primo: “minha desilusão 
foi brutal!... Trabalhava para ter um ofício; mas um ofício é um meio: 
para que fim? O casamento, para quê? Educar crianças ou corrigir pro-
vas era a mesma coisa inútil” (BEAUVOIR, 1983, p. 230).  

Escolheu o caminho da correção das provas; o mundo do traba-
lho intelectual; admitiu a filosofia como seu lugar de atuação; passou 
a apreciar avidamente o teatro, o cinema, as artes plásticas e a litera-
tura. Libertou-se da paixão obsessiva pelo primo; abriu-se para novas 
amizades com homens e mulheres; decidiu tornar-se escritora e buscar 
a sua independência financeira. Assim, Beauvoir rompeu com os pa-
drões familiares; passou a frequentar os bares ilícitos e tomar drinques; 
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questionou seus tabus sexuais e começou a perceber-se como uma mu-
lher que sentia um pulsar sexual dentro de si. Esforçou-se e passou no 
concurso agrégation e, nesse contexto, encontrou Sartre, seu amor e 
companheiro de uma vida toda: “Sartre correspondia exatamente aos 
meus sonhos de quinze anos: era o duplo, em que eu encontrava, ele-
vadas ao extremo, todas as minhas manias. Com ele, poderia sempre 
tudo partilhar” (BEAUVOIR, 1983, p. 352). 

 Ao final das memórias, temos a trágica notícia, com riquezas 
de detalhes, da morte de Zazá que acompanhou toda a vida de Simo-
ne: “Muitas vezes à noite ela me apareceu, toda amarela sob o cha-
peuzinho cor-de-rosa, e olhava-me como que me censurando. Jun-
tas havíamos lutado contra o destino lamacento que nos espreitava e 
pensei durante muito tempo que pagara minha liberdade com a sua 
morte” (BEAUVOIR, 1983, p. 368). 

 Uma liberdade paga com a morte prematura de Zaza e com as 
experiências sentidas e vividas perpassadas na constituição de uma 
“Moça bem-comportada” para uma mulher com “A Força da Idade”. 
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A FORÇA DA IDADE – VOLUME 1

A Simone “bem-comportada” foi desabrochando e abrindo alas 
para a Simone adulta, a caminho de esferas libertadoras, seguin-
do seus desejos e cada vez mais imersa na experiência do mundo 

ao sentir as pessoas, observar o mundo e usufruir de cada instante, todos 
tematizados nos seus escritos, sejam romances, sejam ensaios filosóficos. 

“A Força da Idade” – livro dedicado a Jean-Paul Sartre. Não po-
dia ser outra pessoa porque é um duplo, ou seja, narrado, majorita-
riamente com um “nós” e com toda as descobertas e vida sentida/
vivida ao lado de seu companheiro de existência – A obra traz uma 
riqueza de detalhes de uma mulher em busca de si a todo o tempo, 
num processo de autoconhecimento e observação de si e do outro 
entremeada com todas as vivências e as inúmeras relações materia-
lizadas com as pessoas que passaram na vida de uma mulher que 
estava ganhando a vida adulta. 

Tal liberdade abre-se à narrativa quando, pela primeira vez, com 
sua própria autonomia financeira, tem seu próprio teto, um espaço ex-
clusivamente seu: “e eis que afinal eu também estava em minha casa” 
(BEAUVOIR, 2017, p. 15). Como ela mesma diz, “um jogo de ser adul-
ta” que se iniciava com a garantia de um concurso e a independência. 
Logo, o céu não era o seu limite. Pronta para desbravar o mundo, cola-
da com seu mundo interior e sua construção enquanto mulher. 

Sobre autonomia, interessante notar que ela defende que “bas-
tar-se materialmente é sentir-se um indivíduo completo; partindo 
daí pude recusar o parasitismo moral e suas facilidades perigosas.” 
(BEAUVOIR, 2017, p. 397). Ou seja, inicia e finaliza o volume 1 de “A 
força da idade” defendendo a liberdade  com o fato de que ganhar o 
próprio dinheiro  constitui  a base de um Ser-Mulher como indivíduo, 
uma pessoa autônoma; diferentemente de ser anexo de alguém. Algo 
que foi aprofundado, posteriormente, na obra “O Segundo Sexo”.  
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Aliada e alinhada a Sartre com um pacto de liberdade sexual e 
cumplicidade pessoal, profissional e intelectual, temos a impressão 
de que a obra se trata dos dois, porque todas as memórias relacio-
nam-se a esse pacto. Até nos momentos em que refletia e construía 
seu Ser-Mulher na sua solitude, a exemplo da temporada que ficou 
sozinha em Marseille. Sartre estava ali, pulsando; não como algo que 
revelasse uma dependência afetiva por parte dela, mas como um pro-
cesso de autoconhecimento para dar conta de si e por si. Mergulha-
va para o seu íntimo, buscava autoconhecer-se e voltava convicta da 
cumplicidade que foi estabelecida entre eles por toda a vida: “nada, 
portanto, nos limitava, nada nos definia, nada nos sujeitava; nossas 
ligações com o mundo, nós que as criávamos; a liberdade era nossa 
própria substância. A cada dia nós a exercíamos, mediante uma ati-
vidade que ocupava um lugar grande em nossas vidas: o jogo” (BE-
AUVOIR, 2017, p. 22). Um “casamento” sem definições, padrões e 
uma existência de duas pessoas que não só teorizaram o conceito 
de “liberdade” como levaram a contento do modo que consideravam 
para a subjetividade dupla entre os dois. 

Beauvoir compreendia esse jogo porque experimentava a exis-
tência de modo a arriscar. Sustentava de forma consciente, não isenta 
de crises emocionais, que no jogo de uma vida liberta há seus preços, 
mas ela e Sartre estavam prontos para não ancorar em múltiplas iti-
nerâncias como também escrever sobre. Eis o papel dos dois nessa 
caminhada: autoconhecer, conhecer, escrever sob a tutela de um “ca-
samento morganático” e “amores contingentes”, rompendo padrões 
numa França conservadora e pautada no conceito de família tradi-
cional. Com pouco dinheiro e muita disposição, viajavam, viviam 
a boemia, não tinham morada fixa e não cumpriam os protocolos 
de um casal: tarefas domésticas, rotinas, filhos, entre outros: “nos-
sa indiferença ao dinheiro era um luxo que podíamos nos oferecer, 
porque tínhamos o suficiente para não passar necessidades e não ser 
acuados a trabalhos penosos” (BEAUVOIR, 2017, p. 25). 

Nesse contexto, conforme relatamos acima, esse modo de levar 
a vida arrancou julgamentos da sociedade à qual estavam inseridos e, 
de nossa percepção, acreditamos que eles acordaram como levariam a 
relação. Assim como cada casal, sobretudo, pode fazer os seus acordos 
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e seguir da forma como convir. Eles escolheram tudo abarcar e tudo 
testemunhar: “para que, por exemplo, morar sob o mesmo teto se o 
mundo era nossa propriedade comum?” (BEAUVOIR, 2017, p. 31). 

Dessa forma, levaram a contento esse projeto comum que se 
materializa em “A força da idade” que recebeu esse título, acredita-
mos, considerando o momento dela de sentir-se com energia vital 
presentificada em momentos de solitude e autoconhecimento, aven-
turas, amizades, amores, horrores, construção política, trabalho, co-
nexão com a cultura, artes, filmes e os livros que leu; e, principalmen-
te, com o desabrochar da Simone escritora, na luta com as palavras 
para escrever seu primeiro romance publicado: “A convidada”. Todos 
esses temas são lançados nestas memórias sem uma linearidade, re-
velando um caminho de (des)construção a todo o tempo da consti-
tuição de uma mulher, pronta a (re)fazer-se todos os dias. 

Sobre as amizades, adentrava com toda força, como tudo em 
sua vida, e plenificava uma atenção às pessoas – muitas tornaram-
-se personagens de seus romances. Acerca das amizades, Simone nos 
diz que “é um edifício delicado; acomoda-se com certas partilhas, 
mas exige também monopólios. Cada uma de nossas combinações – 
duas, três, quatro – tinha sua fisionomia e suas satisfações; convinha 
não sacrificar essa diversidade” (BEAUVOIR, 2017, p. 44).  Amizade, 
liberdade sexual, amores contingentes... na mesma medida e intensi-
dade. Compreendemos que, mesmo de forma sutil, todos que eram 
incluídos nessa relação sabiam que estavam imersos em um jogo, já 
que, Sartre e Beauvoir eram companheiros de uma vida. Nesse jogo, 
eles incluíram Olga no seu repertório de pessoas próximas. Ambos, 
Sartre e Simone amparavam a jovem em suas despesas, conduziam 
seus estudos em filosofia e os três vivenciavam aventuras, brinda-
vam a noite, discutiam ideias, o que não quer dizer algo harmonioso 
a todo o tempo, como em qualquer relação, inclusive a três: “Olga 
não tinha sequer apresentado um certificado de licença, e seus pais 
escreviam-lhe cartas irritadas. Partiu para Beuzeville no princípio de 
julho. Lamentei-o. Entretanto, a atmosfera em que se debatia o trio 
por se tornar tão abafante que foi para mim um alívio sair dela e 
lançar-me na frivolidade de camaradagens sem consequência” (BE-
AUVOIR, 2017, p. 284).  Nesse contexto, surge Bost, aluno de Sartre, 
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que encantou Beauvoir: “tinha dezenove anos, um sorriso estrepito-
so, um desembaraço de príncipe...Sartre saía com Olga nessa tarde 
e eu fui passear com Bost. Ele me contou uma porção de histórias 
que me divertiram muito...” (BEAUVOIR, 2017, p. 266-267). Olga e 
Bost, por sua vez, apaixonaram-se. Outra pessoa que é citada como 
uma amiga é Bianca que, de acordo com as biografias sobre Beauvoir, 
também foi anexada ao casal Sartre-Simone. 

Embora os dois estivessem abertos à contingência de outros 
amores, Simone reconheceu a saudade, o ciúme e até inveja de algu-
mas mulheres que, também, conquistavam o coração de Sartre. Ao 
invés do ressentimento, buscava, com esses sentimentos, voltar-se 
para dentro e promover seu autoconhecimento, algo da condição de 
qualquer pessoa humana: “Sartre via ainda, de quando em quando, 
uma jovem mulher que lhe fora muito cara e a quem chamávamos 
Camille. Ele emprestava cores muito vivas às pessoas e às coisas de 
que falava e o retrato que me fez dela pareceu-me bastante presti-
gioso...essa ideia me desagradava totalmente” (BEAUVOIR, 2017, p. 
74). Além desse ciúme, sentiu inveja de Camille, cuja reflexão vale ser 
compartilhada: “concedia-lhe mais realidade do que a mim mesma e 
revolta-me contra essa supremacia que lhe conferia: é essa contradi-
ção que faz da inveja um mal torturante” (BEAUVOIR, 2017, p. 83). 

No que diz respeito às aventuras, ela e Sartre projetavam uma 
escuta sensível para o mundo que eles não se cansavam de ouvir. Um 
mundo desbravado por Simone ora em sua própria companhia, na 
solitude; ora com Sartre; ora em trios, quartetos. Essas aventuras nada 
agradava a seu pai que a via como uma mulher do mundo e da bo-
emia. As noitadas encantavam Simone que “gostava da fumaça, dos 
ruídos dos copos, do rumor das vozes exaltadas” (BEAUVOIR, 2017, 
p. 61). Saía para dançar e sentia-se enriquecida com todo o panora-
ma que a vida noturna oferecia a sua subjetividade. Certa feita, num 
baile da Rua, Lappe relatou: “Meu par predileto era um empregado 
do açougue que, certa noite, depois de uma aguardente com cereja, 
insistiu para me levar para sua casa. ‘Tenho um amigo’, disse-lhe. ‘E 
o que é que tem? Você gosta de carne de vaca, mas isso não a impede 
de comer uma fatia de presunto de vez em quando.’ Desiludi-o muito 
recusando mudar de regime” (BEAUVOIR, 2017, p. 62). 
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Uma mulher aventureira que, embora aspirasse vida e experi-
ências, tinha consciência de sua efemeridade: “acontecia-me, se uma 
noite bebesse um copo a mais, verter torrentes de lágrimas; minha 
velha nostalgia do absoluto despertava; novamente eu descobria a 
vaidade das metas humanas e a iminência da morte; censurava Sar-
tre por se deixar prender a essa odiosa mistificação: a vida” (BEAU-
VOIR, 2017, p. 225). Não tinha morada, vivia a trocar de cidades e 
nas férias se entregava às viagens; e o mundo era sua estada: “o hotel 
livrava-me de quaisquer preocupações... pouco importava que dispu-
sesse tão somente de um quarto e que este carecesse de encanto: tinha 
Paris, suas ruas, suas praças e seus cafés” (BEAUVOIR, 2017, p. 302). 
Uma “força da idade” com toda a sua vitalidade adoeceu, também. 
Precisou ir para um hospital e vale o compartilhamento de como po-
demos nos sentir vulneráveis quando estamos nessa situação, como 
assim descreve Simone: “doença, acidente, desgraça é só aos outros 
que ocorrem: mas aos olhos dos curiosos, o outro, bruscamente era 
eu; como todos os outros, eu era para os outros um outro” (BEAU-
VOIR, 2017, p. 316).  

A primeira vez que viajou para outro país, na companhia de 
Sartre, foram para a Espanha e ficaram inebriados com a riqueza de 
cultura, de prazer e de emoções sentidas em contato com as fisiono-
mias das pessoas. Simone preparava o itinerário e o mais interessan-
te, nessas viagens, é que eles, com uma grana curta, não se faziam de 
rogados: visitavam exposições, museus, comiam o que tivesse, dor-
miam em qualquer lugar – na relva, nos terraços dos hotéis, em con-
vés de barcos e em pensões mal cuidadas. Caminhavam e faziam, no 
nosso entendimento, um turismo não “indicado” para turista ver, e 
sim, iam para os lugares onde o desejo pedia; queriam sempre conhe-
cer os lugares “marginais” das cidades por onde passavam.  A Breta-
nha foi outra surpresa e como dois antiburgueses que eram, acharam 
a suntuosidade do túmulo de Chateaubriand de uma falsa simplici-
dade e Sartre, “gentilmente”, fez xixi em cima. A Itália, por sua vez, 
roubava o olhar de Simone: “na Itália não havia um só pedaço de muro 
que não houvesse beleza; senti-me conquistada de imediato” (BEAU-
VOIR, 2017, p. 168). Vale destacar que, com uma vida mais confortável 
e sucesso, posteriormente, Sartre e Beauvoir passavam, todos os anos, 
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uma temporada na Itália. Visitaram a Alemanha e a Áustria num 
momento em que o nazismo estava ganhando fôlego e força numa 
Europa se constituindo para a guerra e, por isso, sentiram-se des-
confortáveis.  A Grécia foi outra aventura em que se sentiu livre na 
companhia de Sartre e Bost. Sentiram-se sensíveis à pobreza presen-
ciada em cidades como Atenas, com a sujeira dos lugares e, também, 
da beleza e das riquezas naturais. Dormiam ao ar livre, caminhavam 
com o calor e sol escaldantes, tomavam banhos de mar, ou seja, pe-
regrinavam sem saber onde dormir e comer. Simplesmente seguiam: 
“subimos em lombo de burro ao templo de Bassal; alcançamos Es-
parta de ônibus, onde não há o que ver, e Mistra, onde dormimos 
no chão de um palácio desmantelado” (BEAUVOIR, 2017, p. 336). 
Foram a Marrocos e conheceram a miséria humana aliada à pobreza, 
fome, doença e falta de condições básicas de humanidade. Visitaram, 
viram e sentiram pessoas de forma não isenta de percepções que, de 
certa forma, foram agregando e que se materializavam em seus livros 
e viraram personagens de suas narrativas: “esses relatos, de um realis-
mo violento, e toda a atmosfera de Berck inspiraram Sartre um epi-
sódio de “Sursis” que as belas almas lhe censuraram particularmente” 
(BEAUVOIR, 2017, p. 340). 

Aventuras coladas às artes de forma diversificada. Sartre, por 
exemplo, colocava a literatura no mesmo patamar do cinema e suas 
teorizações nasceram, também, das telas reveladoras das contingên-
cias de coisas dadas. Como iam ao cinema! Inclusive vivenciaram, 
não sem desconfortos, a passagem do cinema mudo para o cinema 
falado. Eram ávidos por teatro e, em muitos momentos, participavam 
até dos bastidores das montagens das peças; isso devido aos amigos 
e amigas que eram atores/atrizes: “achei interessante e lisonjeiro ser 
iniciada nos segredos da montagem de um espetáculo” (BEAUVOIR, 
2017, p. 135). Dessa época, consumiam literatura norte-americana, 
gostavam dos blues, das fitas de Hollywood e embora vissem a Amé-
rica como uma opressão capitalista na exploração, desemprego, racis-
mo e linchamentos, admiravam o desenfreamento ostensivo de uma 
cultura atraente, síncrona e imediata. A atração era, também, pela 
União Soviética que, paradoxalmente, se concretizava um regime que 
eles, Sartre e Beauvoir, admiravam. Entre os escritores admirados, 
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estava Kafka e sua obra “A metamorfose”, cuja percepção dizia algo 
do plano pessoal sobre suas vidas. Experimentaram uma exposição 
de Salvador Dalí e atraída, sempre, pelo Surrealismo, Simone nos diz: 
“era quando pintava os pormenores de uma costa abrupta da Espa-
nha, tal qual como eu a vira com meus olhos, que ele me transportava 
para mais longe da realidade, revelando-me os inacessíveis segredos 
de toda a nossa experiência: a ausência” (BEAUVOIR, 2017, p. 205).

A construção política de ambos – Beauvoir e Sartre – perpas-
sou momentos diversificados: um primeiro momento mais individu-
alista em que “o mundo ao redor de nós não passava de uma tela de 
fundo sobre a qual se desenrolavam nossas vidas particulares”; um 
outro momento, crucial, alicerçado pela conjuntura que antecedeu 
a Segunda Guerra Mundial. No que se refere à primeira consciência 
de luta de classes, tem-se a seguinte passagem: “Sartre perguntava-se 
amiúde se não deveríamos ter nos solidarizado com os que trabalha-
vam por essa revolução... um carregador decentemente vestido, mas 
de macacão azul, instalou-se numa mesa vizinha da nossa: o gerente 
expulsou-o. O incidente não nos ensinou nada de novo, mas ilustra-
va... a segregação de classes e serviu de ponto de partida para uma 
discussão que nos levou longe” (BEAUVOIR, 2017, p. 147).  Essa to-
mada de consciência da luta de classes foi, devagar, assumida por eles, 
mesmo porque Hitler estava ganhando força e “a sorte reservada aos 
intelectuais pelo regime hitlerista comoveu profundamente a opinião 
pública... um gigantesco auto de fé destruía vinte mil livros” (BEAU-
VOIR, 2017, p. 159). Quando começou a dar aulas em Paris, após 
passar pelas províncias, ela e Sartre começaram a se interessar pela 
política materializada na revolta que sentiram pelo fato de a França 
não ter dado apoio aos republicanos na Guerra da Espanha, onde 
Franco crescia. Com a Espanha que tanto amavam destruída e Hitler 
ganhando popularidade, saíram, definitivamente, do individualismo: 
“a primavera de 1939 assinala o corte de minha vida. Renunciei a 
meu individualismo, a meu anti-humanismo. Aprendi a solidarieda-
de” (BEAUVOIR, 2017, p. 388).  

A escritora Beauvoir fez-se na sua vasta condição de leitora, 
inicialmente. Aos 19 anos sabia que iria ser escritora e colocou-se à 
disposição desse querer, embora esse projeto fosse árduo, pois lidar 
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com a escrita literária gerou reflexões, conflitos e rejeições. Ainda 
assim, lembrava-se do pacto com Sartre, escreveriam. Interessante 
notar a forma como Beauvoir era crítica de seus próprios escritos: 
“eu era demasiado inexperiente para manejar mais de três persona-
gens a um tempo” (BEAUVOIR, 2017, p. 115). Além de ter sido uma 
das maiores críticas dos escritos de Sartre: “eu o criticava com uma 
severidade minuciosa; censurava-lhe , entre outras coisas, um abuso 
de adjetivos e comparações” (BEAUVOIR, 2017, p. 117). Mesmo que 
tenha declarado não ser uma filósofa, compreendia o arcabouço das 
teorizações de forma mais rápida que Sartre que, à sua vez, reconhe-
cia isso: “Sartre afirmava que eu compreendia as doutrinas filosóficas, 
a de Husserl, entre outras, mais depressa e com mais exatidão do que 
ele” (BEAUVOIR, 2017, p. 239). Foi dessa época que Sartre experi-
mentou o sucesso de “A Náusea” enquanto Beauvoir lutava contra 
uma primeira rejeição editorial de seu romance “A convidada”, o que 
provocou um processo de autoconhecimento profundo enquanto es-
critora: “a crítica da ‘falta de originalidade’ desconcertou-me... não 
desanimei. Estava certa de que, na próxima vez, ajustaria melhor” 
(BEAUVOIR, 2017, p. 355). Nessa obstinação, o livro foi publicado.  

Sobre o trabalho, na condição de concursada, era indicada, 
como professora, para diversos lugares. Em cada passagem, em 
cada cidade, saboreava e nutria-se com o que aquele lugar podia 
oferecer. Especialmente, em Marseille – 800 km de Paris – viveu sua 
solitude, pois estava, de fato, só: “dizia a mim mesma que a solidão, 
em doses moderadas, tem sem dúvida seus encantos e por certo vir-
tudes” (BEAUVOIR, 2017, p. 89).  Um “exílio em festa”, como assim 
denominou. Nessa cidade, desbravou e se colocou à disposição para 
o que ela podia oferecer: paisagens, pessoas e relações. Era a pri-
meira vez que, de fato, ficava sozinha e nesse “se virar” sem passado 
– deixava-o para trás- viveu o “presente” do tempo presente: “parti 
à descoberta da cidade” BEAUVOIR, 2017, p. 98). Descobriu a pé, 
pelas encostas das montanhas, aspirando os aromas da Natureza, 
nos matizes das cores do céu, na simplicidade de uma peregrina do 
mundo e de si mesma. 

Em “Memórias de uma moça bem-comportada” sentia-se dona de 
si quando estava em conexão com a Natureza e, nessa fase da vida adulta, 
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“a força da idade” implicava conhecer e autoconhecer-se com as “pró-
prias pernas”. Havia uma determinação que não era, apenas, da força das 
pernas, mas da força de dentro que era levar a cabo seus projetos: “você é 
esquizofrênica’, dizia-me muitas vezes Sartre: em vez de me adaptar meus 
projetos à realidade, eu prosseguia custasse o que custasse, encarando o 
real como um simples acessório” (BEAUVOIR, 2017, p. 101). Em Mar-
selha, lecionava para pessoas adultas e abordava, em suas aulas, temas ta-
bus, o que resultou em olhares de reprovação bem como reclamação dos 
pais e da direção escolar. Outra cidade que lecionou foi Rouen, próxima 
a Paris. Nessa época, ela e Sartre dedicavam-se a não só acompanhar, 
bem como analisar os casos policiais que envolviam barbárie, loucura e 
mortes. E, nessas reflexões, debatiam sobre a liberdade. Além das aulas 
ministradas, Beauvoir, em Rouen, “era atraída pelas pessoas que, de uma 
maneira ou de outra, renegavam sua humanidade: os loucos, as putas, os 
vagabundos.” (BEAUVOIR, 2017, p. 163). Sobre a loucura, ela atribuía 
como “uma dignidade metafísica...uma recusa e uma superação da con-
dição humana (BEAUVOIR, 2017, p. 194).  Tais hábitos e ideias levaram 
a sociedade de Rouen a escandalizar-se com a professora Simone que, 
em suas aulas, ao falar da família, dizia que a mulher não tinha, exclusi-
vamente, como destino, gerar filhos. 

Um recorte feito por nós de uma grande obra, este primeiro 
volume, que nos joga no jogo da vida de uma mulher incansável 
em suas buscas, projetos, desejos que sentiu a vida por dentro de 
si e com as pessoas que cruzaram o seu caminho.   Com Simone 
de Beauvoir, as palavras finais desta parte de suas memórias: “mais 
uma vez, esta exposição não se apresenta em absoluto como uma 
explicação. E mesmo, se a empreendi, foi em grande parte porque 
sei que nunca alguém pode conhecer-se, mas tão somente contar-
-se” (BEAUVOIR, 2017, p. 398). 
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A FORÇA DA IDADE – VOLUME 2

Um livro forte, intenso e por que não dizer, resistente, já que, 
refere-se aos 5 anos memorizados e vividos por uma mulher 
que, embora tenha sentido medo, não se curvou completamen-

te diante de uma França ocupada pelo fascismo alemão, sob a égide de 
uma Segunda Guerra Mundial: “nas páginas impressas, não encontro 
vestígios dos dias em que as escrevi; nem a cor das manhãs e das tardes, 
nem o frêmito do medo, da espera, nada” (BEAUVOIR, 2016, p. 9).

As memórias são relatadas através, também, de diários cotidia-
nos com as minúcias de um momento delicado, entrecortado, an-
gustiante e esvaziado de vida livre: a Segunda Guerra Mundial. Um 
retrato-relato feito sob a visão aguçada de Beauvoir que materializou 
minúcias sobre a sua individualidade coladas à coletividade das pes-
soas que atravessaram seu caminho nesses cinco anos.

Um medo e uma apreensão acerca da morte, sobretudo, quan-
do Sartre e Bost estiveram a serviço da guerra e que eram arrefecidos 
por notícias: “Olga diz-me que por enquanto Bost não corre perigo. 
O correio traz-me uma carta de Sartre, que parece bem tranquilo” 
(BEAUVOIR, 2016, p. 27). Nesse entremear, aproveitava a solidão 
para ler, escrever, trabalhar onde/como podia e fazer pequenas via-
gens para matar o tempo da ansiedade de uma espera: pela liberda-
de, pelo estado de paz e por notícias de Sartre. Diferentemente do 
que descreveu acerca da Primeira Guerra Mundial em “Memórias 
de uma moça bem-comportada” em que há um romantismo em tor-
no do sentimento patriota francês impulsionado naquele contexto.  
Uma descrição da menina-Simone que via e sentia a guerra na sua 
faceirice de garota no seio de um lar burguês.

Já na Segunda Guerra, uma Beauvoir inquieta e ansiosa que 
não media esforços para expor-se e, também, conseguir o que queria, 
a exemplo da licença concedida a ela para ver Sartre na cidade onde 
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estava como soldado-“prisioneiro” do fascismo alemão: “Lise acom-
panhou-me à delegacia. Espero um pouco e, quando digo meu nome, 
o empregado assume um ar promissor. Tenho minha licença. É uma 
grande alegria. É válida até segunda-feira. Devo deter-me em Nancy, 
mas terei bem cinco dias inteiros se o médico me der um atestado em 
tempo” (BEAUVOIR, 2016, p. 53). 

Em alguns momentos, Paris ficava esvaziada, ocorria uma evacu-
ação não isenta de desafios como engarrafamentos de carroça, falta de 
gasolina para os carros, províncias desprovidas de pousadas e refeições 
para os refugiados que precisavam sair da capital francesa. Beauvoir 
não se fazia de rogada: “Finalmente, um caminhão alemão parou, duas 
mulheres precipitaram e eu, com elas, subi de cambulhada... quarenta 
quilômetros de Paris, aproximava-me bastante! Sob o toldo fazia um 
calor danado, havia um mundo de gente e um forte cheiro de gasolina...” 
(BEAUVOIR, 2016, p. 93). Paris, destroçada e deserta: “Não creio que 
possa algum dia sentir-me mais deprimida do que durante esse regresso 
pelas ruas vazias, sob um céu tempestuoso, a cabeça em fogo, os olhos 
ardendo e pensando que Sartre estava literalmente morrendo de fome” 
(BEAUVOIR, 2016, p. 95). No entanto, estudantes e políticos contrários 
à invasão alemã não ficaram de braços cruzados diante do poder fascis-
ta, o que era reprimido com torturas, execuções, sumiços de pessoas e 
extradição para a Alemanha: “os reféns fuzilados eram, em geral, esco-
lhidos entre os comunistas e judeus... dois oficiais alemães tinham sido 
mortos... noventa e oito franceses executados...” (BEAUVOIR, 2016, p. 
144). Nesse cenário, Sartre consegue voltar para Paris na certeza de uma 
resistência para a luta contra Hitler acontecer: “O essencial de nosso 
programa cabia em duas palavras... ‘Socialismo e Liberdade” (BEAU-
VOIR, 2016, p. 127). Entretanto tal projeto não deu certo consideran-
do o desmantelamento de forças contrárias ao Estado alemão que não 
media esforços para perseguir e assassinar. A resistência, desse modo, 
materializou-se nos escritos do casal Beauvoir-Sartre.  

Sobre os ciclos familiares de Beauvoir, desse tempo, a irmã fora 
para Portugal e vivia com dificuldades em Faro, onde lecionava aulas 
de francês. Seu pai morrera com problemas na próstata e devido a má 
alimentação e com as angústias da ocupação alemã na França, fora 
acometido pela tuberculose dos velhos que o levou em poucos dias: 
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“Fiquei longos momentos sozinha com ele, após o último suspiro; a 
princípio esteve morto, mas presente: era ele. Depois vi-o afastar-se 
vertiginosamente de mim; encontrei-me debruçada sobre um cadá-
ver” (BEAUVOIR, 2016, p. 135).  A “verdadeira” família de Beauvoir 
era composta por Sartre, Olga, Bost, Lise e Wanda que estavam sob a 
marca da liberdade, já que trocavam entre si relações mais aprofun-
dadas de afetos, assim inferimos. “Quando eu conversava no Flore 
com Olga e Lise, quando Sartre saía com Wanda, quando Lise e Wanda 
se entretinham, nenhum de nós teria a ideia de sentar-se à mesa do ou-
tro par” (BEAUVOIR, 2016, p. 152). Fugir de um padrão de “família” 
patriarcal era algo natural para o grupo, mas “as pessoas achavam esses 
hábitos absurdos” (BEAUVOIR, 2016, p. 152).  Isso refletiu, posterior-
mente, numa acusação da mãe de Lise que delatou Beauvoir como uma 
pessoa que descaminhava menores, o que resultou numa demissão da 
Universidade. Simone não se aborreceu com o rompimento da velha 
rotina de lecionar (lecionava há 12 anos) e arrumou um trabalho na 
Rádio Nacional em que propunha um programa “sem graça”, mas que 
atendia ao contexto de censura perpetrada pela guerra. 

O Café de Flore era o palco das discussões políticas, do antifas-
cismo, dos intelectuais, daqueles que desejavam escrever e, no frio 
rigoroso, era um espaço mais quentinho para Beauvoir trabalhar nos 
seus escritos. Ela morava em cima do Café e descia cedo para garantir 
um bom lugar para ficar, praticamente, o dia todo.  

Foi nesse período que Simone começou a estudar música e as-
sim investiu por dois anos na leitura de ensaios bem como na escu-
ta. Ela e Sartre leram “O processo” de Kafka e ficaram encantados, 
mais uma vez, como fora o encantamento em “A metamorfose”, desse 
mesmo autor. Sartre publicou “O imaginário” e foi daí que Beauvoir 
começou a refletir sobre a condição feminina: “eu sustentava que, do 
ponto de vista da liberdade tal qual Sartre a definia – não resignação 
estoica, e sim superação ativa do dado –, as situações não são equi-
valentes: qual a superação possível para uma mulher encerrada no 
harém?” (BEAUVOIR, 2016, p. 77). 

Beauvoir e Sartre, nesses cinco anos, aproveitaram para escrever – 
peças teatrais e romances levando-os a sair do anonimato e adentrar num 
grupo de intelectuais franceses os quais já tinham um lugar legitimado 
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como escritores e artistas plásticos, como Picasso e Albert Camus, entre 
outros: “foi então, creio, que me aproximei pela primeira vez de Lucienne 
e Armand Salacrou, Georges Baitalle, Georges Limbour, Sylvia Baitalle, 
Lacan; comédias, livros, uma bela imagem tornavam-se pessoas de carne 
e osso e eu também existia um pouco para eles; como o mundo se alargara  
e enriquecera em alguns meses...” (BEAUVOIR, 2016, p. 220). 

Mas isso não a deixava deslumbrada a ponto de perder-se em 
seus próprios escritos; ao invés disso, tornava-se mais e mais uma crí-
tica do que escrevia: “Na realidade, o que chamo ‘experiência do social’ 
nada tem a priori de ingrato nem de edificante; foi a maneira de tratá-
-lo que me fez escorregar para o didatismo. Compreendo o defeito...” 
(BEAUVOIR, 2016, p. 195). Estava  referindo-se ao seu segundo ro-
mance, “O sangue dos outros” que, na percepção de Albert Camus era 
“um livro fraternal”, o que a impulsionou ainda mais no ofício de es-
critora a “criar fraternidade com palavras”. Um livro era levado a outro 
livro, assim definia Beauvoir e, nesse transcorrer, encerrava esses difí-
ceis cinco anos de guerra com três romances prontos: “A convidada”; 
“O sangue dos outros”; “Todos os homens são mortais” que, de certo 
modo, já vinham sendo gestados de outrora. Além disso, seu primeiro 
ensaio filosófico intitulado Pyrrhus et Cinéas. 

Compreendemos, com essa produção, o quanto a menina-Be-
auvoir, de “Memórias de uma moça bem-comportada”, estava feliz 
com a mulher-Beauvoir realizada pela caminhada escritora, tão de-
sejada, almejada e construída com dilemas, contradições e dificulda-
des: “...um cronista chamou-me ‘a nova romancista especialidade da 
casa’...essa mulher jovem de semblante sério que iniciava sua carreira, 
como a teria invejado se tivesse um nome diferente do meu! E era 
eu!” (BEAUVOIR, 2016, p. 209).  Desse tempo, começou a despertar 
para o próximo livro que nasceria sob sua pena, “O Segundo Sexo”. 

Não faltaram entretenimentos nesse contexto. O que se chama-
vam de pequenas diversões. Uma dessas, não isenta de dificuldades, 
foi ter aprendido a andar de bicicleta e ter-se aventurado em viagens 
pela França sozinha e, também, ao lado de Sartre. No volume 1 de “A 
força da idade”, a força estava nas pernas, pois viajava a pé. E agora, 
com a mesma força, mediante a bicicleta. Atravessou lugares, paisa-
gens, cenários franceses e continuava encantada com essas viagens. 
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Ganhou uma bicicleta de Lise – uma jovem estudante que queria de 
todo modo controlar Beauvoir e seus passos; um tipo de relação ob-
sessiva, assim compreendemos – que, à sua vez, tinha conseguido por 
meios ilícitos: “deu-me de presente uma bicicleta que aceitei sem es-
crúpulo, embora ela tivesse obtido muito ilegalmente” (BEAUVOIR, 
2016, p. 105).  Essas viagens de bicicleta, sobretudo as que fez com 
Sartre, tinham como objetivo, além dos descansos mentais, encontrar 
“camaradas” do “Socialismo e Liberdade”. Desse modo, a clandestini-
dade era o tom, já que, toda a França estava minada pelos alemães: 
“Acompanhamo-la [uma guia] em silêncio pelos prados e bosques de 
fresco odor noturno; ela rasgou as meias no arame farpado e resmun-
gou muito. De vez em quando, fazia-nos sinal para que parássemos e 
não nos mexêssemos” (BEAUVOIR, 2016, p. 136).   

Algo que chama a atenção nesses cinco anos é que a escassez 
de alimentos foi uma realidade para todos os franceses e conseguir 
alimento tornava-se uma maratona. Então Beauvoir, em meio as cir-
cunstâncias, precisou “se virar” e cozinhava. Considerava divertida a 
empreitada de tornar-se uma aventureira nesse lugar: “Não me demo-
rava no preparo das refeições, mas a alquimia culinária agradava-me” 
(BEAUVOIR, 2016, p. 150). Escassez de alimentos, de vestuário e de 
eletricidade reverberava para a ausência de cabelereiros e, por isso, 
Beauvoir aderiu aos turbantes – uma marca de seu estilo – porque 
substituíam aos penteados de salão e chapéus, caros e inacessíveis em 
tempos de guerra. As privações de conforto na guerra geraram em 
Beauvoir reflexões acerca de como estava preparada para um regime 
socialista: “Dizia a mim mesma que, se um regime socialista, ainda 
que de extremado ascetismo, se instaurasse em bases válidas, sem 
dificuldade a ele me acomodaria; sentir-me-ia mesmo mais à vontade 
do que na injustiça burguesa” (BEAUVOIR, 2016, p. 175).  

Um tema trazido nesse livro trata da morte. Quando fazia via-
gens de bicicleta por lugares minados de soldados alemães, Simone 
sentia inspiração na iminência da morte e assim refletia: “a morte 
não é exatamente nada, nunca se morre, porque já não há mais nin-
guém para suportá-la. Pensei achar-me definitivamente liberta de 
meus temores” (BEAUVOIR, 2016, p. 143). Tema suscitado pelo 
fato de o momento ter requerido, já que, numa guerra, morrer é 
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uma iminência diária projetada em cada esquina. Ademais, lidar 
com a execução de pessoas próximas como o estudante e namorado 
de Lise, Bourlas, de 19 anos, foi uma “pancada” de sofrimento e 
tristeza. 

As páginas finais do volume 2 de “A força da idade” mostra 
um balanço dos cinco anos vividos e sentidos por uma mulher en-
trecortada pela Segunda Guerra Mundial que “a História arrastava, 
de cambulhada, momentos gloriosos e um enorme amontoado de 
dores sem remédio” (BEAUVOIR, 2016, p. 252). Depois dessas do-
res ocasionadas pela guerra, a Alemanha pede um cessar fogo na 
França e assim se deu a derrocada, uma vez que, as tropas anglo-
-americanas foram avançando e vencendo o Estado fascista perpe-
trado por Hitler. O mundo estava “livre”. Beauvoir, 36 anos, entrava 
na vida pública, cumprindo uma promessa a si mesma quando me-
nina, tornar-se escritora: “assim, cada livro me lançou, desde então, 
a um livro novo, porque o mundo se desvendara a mim como trans-
bordando tudo que eu podia experimentar, conhecer e dizer dele” 
(BEAUVOIR, 2016, p. 261). 
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A FORÇA DAS COISAS

A “Força das coisas” inicia com a festa da libertação do fascismo 
alemão e, no jipe americano, Simone abre a narrativa estrean-
do sua primeira vez andando de carro. Festejavam, gaullistas, 

marxistas, católicos, comunistas, de igual modo, a derrota do nazis-
mo, ao passo que ela assumia seu lugar na política, pois sabia que seu 
destino estava ligado à liberdade, ao combate à opressão e a tudo que 
dizia respeito à proteção humana. Um mundo sendo devolvido na 
França com elucidações das torturas, perseguições, massacres e das 
marcas da Segunda Guerra Mundial em que “a alegria de viver cedia 
à vergonha de sobreviver” (BEUAVOIR, 2018, p. 22). 

Nesse contexto, uma Beauvoir com 36 anos sentindo-se velha, 
mas ciente de que isso era a menor de suas preocupações consideran-
do a conjuntura do pós guerra e do renascimento das artes, a exem-
plo da exposição das pinturas de Pablo Picasso, dos livros americanos 
lidos e de uma vida confortável que começava a levar ao lado de Sar-
tre que, nesse tempo, estava ganhando dinheiro. Simone não se fez 
de rogada e usufruiu desse conforto ao passo que se explicou acerca 
desse lugar de mulher “dependente” financeiramente de um homem: 
“Tantas vezes aconselhei às mulheres a independência, declarando 
que esta começa pela carteira de dinheiro... minha autonomia ma-
terial estava resguardada, pois, em caso de necessidade, eu podia re-
tomar imediatamente meu cargo de professora [estava de licença];... 
escrever tornara-se para mim um ofício exigente. Garantia minha 
autonomia moral...via em meus livros a minha verdadeira realização, 
e eles me dispensavam de qualquer outra afirmação de mim mesma 
(BEUAVOIR, 2018, p. 25).  

Atravessou os 40 anos e sentiu uma velhice brotando em seu 
ser, mas abriu uma reflexão importante: espreitava o espelho, mas 
não estava, talvez, mentalmente, de acordo com essa idade. Doenças, 
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velhice e a morte, temas que a assustavam. Exemplo disso foi quando 
Lucienne Baudin, sua datilógrafa morreu de câncer nas piores condi-
ções, deixando Beauvoir num estado de melancolia e medo. Tempos 
depois, ela sentiu um caroço no seio e uma inquietude tomou conta 
de seu ser porque se lembrava de Lucienne. Procurou um médico, 
passou por uma cirurgia e descobriu que não tinha câncer, mas so-
freu por uma morte anunciada, o que demonstrava sua agonia diante 
do nada que, para ela, era a morte e até mesmo a velhice, no sentido 
de uma caminhada rumo a esse nada: “o nada sempre me apavorava” 
(BEUAVOIR, 2018, p. 254).

Na esteira da fama de escritores, Sartre e Beauvoir iniciaram uma 
jornada de conferências, visitas a vários países do mundo alicerçadas por 
uma vida pública de privilégios, própria de quem assiste em vida as tra-
duções de suas obras para diferentes idiomas. Despediam-se das viagens 
cheias de aventuras e economias para adentrarem nos salões, nos confor-
tos das hospedagens e nas conversas com grandes intelectuais e políticos 
pelo mundo afora, já que, os dois não apenas escreviam filosofias, peças 
teatrais e romances, como também, posicionavam-se politicamente na 
conjuntura do mundo. Sartre inaugurou esse momento indo para os Es-
tados Unidos sozinho e lá viu a segregação racial, as multidões em Nova 
York, um falso otimismo nos transeuntes e apaixonou-se por uma mulher 
que estava se separando do marido. Esse romance deixou Beauvoir “sem 
chão”, mas a história foi tirada a limpo com um diálogo lindo entre os dois: 

- Francamente, de quem você gosta mais: de M. ou de mim?
- Gosto muitíssimo de M. – respondeu-me Sartre – Mas é 
com você que eu vivo.
Perdi o folego (BEUAVOIR, 2018, p. 79).

Ela, por sua vez, viajara para Portugal para fazer conferências e 
retornou à Espanha, de operários famintos, gerida por Franco. Uma 
desumanidade saltava os olhos: “menininhas iam e viam, curvadas 
sob o peso dos baldes; as pessoas andavam descalças ou de chinelos, 
quase sem roupas” (BEUAVOIR, 2018, p. 36). O pós-guerra revela-
va, nos diferentes países, uma miséria vivenciada na maior parte da 
população, desempregos, ruínas e precariedade na sobrevivência das 
pessoas, ou seja, Beauvoir relata uma Europa destroçada. 
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Viveu a emoção de pegar um avião pela primeira vez para a 
Tunísia e fora ao lado dos pilotos, já que, seu lugar tinha sido rou-
bado. Nessas viagens para conferencias, aproveitava para conhecer e 
usufruir dos privilégios de escritora e intelectual convidada. Sempre 
uma aventureira, conheceu o Deserto do Saara e, nessa viagem ao 
Continente Africano, percebeu a desigualdade de gênero: “em som-
brias cavernas enegrecidas pela fumaça, vi uma criançada seminua, 
uma velha desdentada, duas mulheres de idade incerta, malcuida-
das; e uma bela moça coberta de joias, que tecia um tapete. Ao subir 
de novo para o ar livre, cruzei com o dono da casa, que voltava do 
mercado, resplandecente de brancura e saúde. Lamentei meu sexo” 
(BEUAVOIR, 2018, p. 68). 

Interessante que Simone não economizava em suas viagens a 
riqueza das descrições dos lugares com seus cheiros, cores, sabores 
e, também, as mazelas do cotidiano, o que demonstra uma mulher 
conectada e sem preconceitos por onde passou. Uma sede de conhe-
cer e sempre a se encantar, como em Gardhaia, na Argélia: “as ruas 
formigavam de mercadores e mercadorias: cenouras, alhos-porós, 
repolhos de folhas tão brilhantes e lisas que pareciam frutos, e não 
hortaliças” (BEUAVOIR, 2018, p. 207). Sempre a atravessar por luga-
res em caminhões, a pé, de bicicleta, carona e, por isso, colecionava 
emoções. Simone não se furtava a experimentar a vida sem se impor-
tar muito com as opiniões, mas pagava um preço por sua liberdade 
de ser: “Depois Sartre foi se deitar. Fiquei em pé junto ao balcão do 
bar, bebendo e conversando com o dono e dois motoristas de cami-
nhão... cada um de nós, inclusive o patrão, ofereceu várias rodadas, 
e eu fui me deitar, alegre, por volta das três da manhã. Estupefata, 
percebi que abriam a minha porta: era o patrão murmurando pro-
postas” (BEUAVOIR, 2018, p. 214). Ele não contou das investidas que 
deu em Simone, mas contou de seu modo a história da bebedeira 
para um jornalista e isso foi parar como notícia, aproveitando-se do 
fato de que estava com uma mulher de vida pública: “mas então eu 
deveria viver permanentemente na defensiva, vigiar minhas falas e 
os copos que bebia?’ ‘A vantagem da nossa posição’, disse-me Sartre, 
‘é que podemos fazer tudo o que quisermos: nunca será pior do que 
aquilo que vão contar” (BEUAVOIR, 2018, p. 214).    
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Pegou o avião para a América; finalmente, os EUA! A exuberância 
americana perturbou-a já que estava diante da imediatez materializada 
nas vitrines, na correria das pessoas, no frenético da língua inglesa dita 
por lá; uma distância enorme entre o que tinha feito antes e a maconha 
fumada com boêmios do Greenwich. Uma América berço do capitalis-
mo, mas que salvou a Europa do fascismo. Era a potência do mundo, mas 
carregava uma juventude alienada, na perspectiva de Simone: “eram in-
capazes de pensar, inventar, imaginar, escolher e decidir por si mesmos... 
eles usavam em todos os âmbitos esse padrão abstrato – o dinheiro –, 
por não confiarem em suas próprias apreciações” (BEUAVOIR, 2018, p. 
130). Surpreendeu-se com a dependência da mulher americana numa 
América masculina. Conheceu um grande amor, Algren. Viveram uma 
paixão intensa, o que impulsionou um conflito interno em Beauvoir 
considerando que ele queria casar-se, fazendo-a refletir sobre o pacto 
com Sartre e os amores contingentes: “pois, se meu acordo com Sartre 
se mantém há mais de 30 anos, não foi sem algumas perdas e brigas de 
que os outros foram vítimas” (BEUAVOIR, 2018, p. 132).  Ao passo que 
a amante americana de Sartre queria ele só para ela. Um dilema para o 
casal essencial, já que, estavam apaixonados pelos amores contingentes. 
A história de Algren e Beauvoir durou um bom tempo entre idas e trocas 
vivenciando um o país do outro e, nesse vai e vem, conheceu Chicago e 
a América, de verdade, com seus guetos, boates, bairros pobres e lugares 
vazios; além do México e Guatemala: “descrevemos o que nos agradou 
na Guatemala. Mas as ruas eram tristes: as mulheres andavam descalças 
sob tecidos magníficos e sórdidos; os homens trotavam, esmagados por 
pesados fardos” (BEUAVOIR, 2018, p. 163). Algren e Beauvoir sintoni-
zavam-se porque gostavam de lugares de “má fama” e, no México, busca-
ram essa conexão com o mundo invisível, tão ao gosto de Beauvoir que, 
na condição antiburguesa, sentia-se bem. Tudo isso vivido com muita 
angústia mediante uma paixão dolorida para os dois, considerando que 
era impossível um deslocamento definitivo caso ela ficasse em Chicago 
ou ele fosse para Paris. 

Quando achou que tudo estava encerrado entre ela e Algren, 
ele ressurge numa visita a Paris. Encantou-se com a Europa, embora 
se escandalizasse com a ausência de tecnologia. Interessante notar o 
quanto ele e Sartre entenderam-se, o que demonstra, naquele tempo, 
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o amadurecimento deles acerca das relações afetivas, algo incomum 
para o contexto social em que faziam parte. Por isso, o duplo Beau-
voir-Sartre escandalizava a sociedade francesa e mundial: “com Sar-
tre, a conversa foi um pouco difícil, porque Sartre não sabe inglês e 
eu não tenho paciência para traduzir; mas eles simpatizaram um com 
o outro” (BEUAVOIR, 2018, p. 183). Muita diversão, noitadas, em 
diferentes países e continentes, Algren pôde experimentar ao lado de 
Beauvoir e seus amigos a boemia, a cultura, o movimento da cidade, 
tornando os dias incríveis para Simone. Quando o levou ao aeropor-
to, sentiu um aperto enorme no coração, embora deixassem firmado 
que ela iria para Chicago no ano seguinte. E assim aconteceu por 
mais duas vezes, embora sofrido e avassalador para ambos.

Outra paixão relatada neste livro de memórias foi com Claude 
Lanzmann, novo membro da Revista “Tempos Modernos”. Beau-
voir achava-o atraente, mas sentia-se envelhecida para viver outras 
histórias de amor. Ele a chamou para ir ao cinema, no auge de seus 
44 anos. Embarcou! Trocaram cartas quando ele fora a Israel e, pos-
teriormente, os corpos reencontraram-se com alegria e fervor. Ela 
dezessete anos mais velha que ele, como assim relatou com sereni-
dade e lucidez: “Algren pertencia a outro continente, Lanzmann, a 
outra geração: era também uma diferença, e que equilibrava nossas 
relações. A idade dele me condenava a não passar de um momento 
em sua vida: isso me desculpava, aos meus próprios olhos, por não 
lhe dar hoje tudo da minha” (BEUAVOIR, 2018, p. 284). Decidiram 
viver juntos em Paris.  Mesmo amando sua solidão, ela não lamen-
tou em perdê-la. Revigorou-se ao lado de um homem mais jovem 
ao vivenciar emoções como medo, ansiedade, curiosidade, alegrias, 
sorrisos e a vontade do frescor do mundo. Certa vez, viajaram juntos 
Beauvoir, Sartre, Lanzmann e Michele, todos conscientes da dupla 
Simone-Jean, numa naturalidade de uma manhã que se desponta: 
“certa manhã...Lanzmann e eu tomamos um vaporetto para ir ao en-
contro de Sartre e Michele na praça Roma e ir almoçar com eles em 
Vicenza” (BEUAVOIR, 2018, p. 291). Em outros momentos, iniciava 
as férias na companhia de Sartre e finalizava com Lanzmann; com al-
guns questionamentos de seu fórum íntimo que, no final das contas, 
chegava a uma conclusão: ela e Sartre sempre estariam juntos, embora 
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“aproveitava minha juventude reencontrada; entregava-me aos mo-
mentos” (BEUAVOIR, 2018, p. 296). Que juventude resgatada! Viveu 
muitas aventuras em viagens com Lanzmann, enquanto Sartre estava 
exausto pelo trabalho e não aceitava parar. Trabalhava exagerada-
mente; estava com hipertensão; dormia e alimentava-se mal; sofria 
de fadigas a ponto de ser hospitalizado em Moscou, deixando Beau-
voir apreensiva e preocupada com o fato de ele não querer descansar 
dos escritos.  

Em Moscou, sentiu o mesmo deslumbramento de quando fora 
aos EUA. Leningrado, considerou uma das cidades mais belas que co-
nheceu. Já a China sentiu como um lugar a ser decifrado, impenetrável 
e estranho. Ainda assim, bravamente, escreveu “A longa marcha” com a 
intenção de apresentar o país ao ocidente que, na sua concepção, “sabia 
e sei que os ocidentais bem nutridos são incapazes de sair um instante 
de sua própria pele. Mesmo assim fiquei assombrada com a ignorân-
cia que os afetava – ou que eles simulavam. Um tanto desconcertados 
com a evolução da URSS, era agora a China que se encarniçavam os 
anticomunistas” (BEUAVOIR, 2018, p. 340-341). Nessas viagens, teve 
oportunidade de voltar a Berlim; estava com rancor, mas foi dissipado 
quando se deparou com uma Alemanha arrasada pela guerra.   

Finalmente, Cuba! Fotos com Guevara na companhia de Sartre; 
foram bem recebidos pelos cubanos. Assistiram à lua de mel da revolu-
ção onde pareceu que estavam todos satisfeitos, pois havia uma relação 
direta entre dirigentes e povo sem burocracias, assim definiu Sartre.  

O Brasil, país que Beauvoir destinou uma maior descrição em 
suas memórias, inclusive explica esse dado: “Mas o Brasil é um país 
tão atraente tão pouco conhecido na França que eu lamentaria não 
fazer meus leitores compartilharem integralmente a experiência que 
tive: aqueles a quem essa reportagem entediar podem saltá-la” (BEU-
AVOIR, 2018, p. 495). Foram – Sartre e Beauvoir – ciceroneados por 
Jorge Amado e Zelia Gatai e muito bem acolhidos pelos brasileiros 
que aguardavam com flores, mãos estendidas, jornalistas, tão ao gos-
to do nosso país e, sobretudo, da Bahia. 

De pronto, tomaram a primeira batida, perceberam que a farinha 
de mandioca era uma iguaria de todas as mesas, conheceram a feijoada 
e dada a hospitalidade brasileira e baiana não sabiam quem agradava 
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mais o casal. Beauvoir relatou uma Salvador dividida entre duas cida-
des – baixa e alta e de seu quarto “via-se, sob um céu agitado, ‘a baía de 
Todos os Santos” (BEUAVOIR, 2018, p. 499). Uma descrição minuciosa 
das igrejas, das ruas, das palafitas (Alagados) da cidade baixa, da pobre-
za, da desigualdade, dos resquícios do regime escravocrata, do jogo de 
bicho, das comidas (frigideira de siri, ela gostou) e, sobretudo, dos rituais 
de candomblé e os seus transes que, na percepção dela, era o espaço de 
libertação do povo negro: “obrigados a se dobrarem ao mundo ociden-
tal, os negros da Bahia, outrora escravos, hoje explorados, sofrem uma 
opressão que chega a lhes tirar a posse de si mesmos; para se defende-
rem, não lhes basta conservar o costumes, suas tradições, suas crenças: 
eles cultivam as técnicas que os ajudam a arrancar, através do êxtase, da 
personagem mentirosa na qual foram aprisionados; no instante em que 
parecem perder-se é que reencontram: eles são possuídos, sim, mas por 
sua própria verdade. O candomblé, se não transforma os seres humanos 
em deuses, ao menos, através da cumplicidade de espíritos imaginários, 
restitui a humanidade a homens rebaixados à categoria de rebanho. O 
catolicismo lança os pobres de joelhos diante de Deus e de seus sacer-
dotes. Pelo, candomblé, ao contrário, eles experimentam essa soberania 
que todo homem deveria poder reivindicar” (BEUAVOIR, 2018, p. 504).

Visitaram Itabuna, berço da tradição das obras de Jorge Ama-
do. Beauvoir percebeu como os trabalhadores das fazendas de cacau 
viviam em condições precárias em lugares sem luz, água, aquecimen-
to e móveis. Crianças arrastavam-se maltrapilhas, mulheres esfarra-
padas e homens com um olhar cheio de ódio dada à situação em 
que viviam. Conheceram a pobreza de Feira de Santana, o fumo de 
Cachoeira e descreveu como as mulheres trabalhadoras eram mal 
tratadas: “mulheres extenuadas amassavam com os pés nus folhas de 
fumo; ao odor de acre das plantas mortas juntava-se o cheiro das 
privadas, onde mantos de imundície decompunham-se ao sol, e eu 
tinha a impressão de um inferno onde as mulheres eram condenadas 
a pisotear seus excrementos” (BEUAVOIR, 2018, p. 508-509).

No Rio de Janeiro, Simone percebeu a tristeza das pessoas, mui-
ta pobreza com suas favelas e a diferença entre o candomblé da Bahia 
e do Rio. Visitaram “os inferninhos” da cidade que eram desconheci-
dos pelo casal Amado. Foram à casa de Niemeyer, conheceram a bossa, 
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o jazz e toda a vida cultural da cidade. Mas para além desse turismo, 
constataram feridas brasileiras: “a mão de obra é superabundante, e 
as vidas humanas não valem um tostão” (BEUAVOIR, 2018, p. 519). 
O racismo desnudou-se para a filósofa ao perceber que nos salões, 
nas universidades e nos lugares de poder, não havia pessoas negras. 
Sartre, em uma de suas conferências, viu que o único negro na sala 
era um técnico da televisão, demonstrando uma sociedade em que os 
brancos se acham superiores ao povo negro.  

Em São Paulo, a dupla de filósofos foi, também, bem recepcio-
nada, em especial, por uma multidão no aeroporto que deseja co-
nhecer o Sartre cubano. Sentiram um transbordar de vida na cidade 
no auge de uma capital que lançava ao mundo da literatura “Quarto 
de Despejo” da escritora Maria Carolina.  Sobre a condição das mu-
lheres no Brasil, Beauvoir assim se posiciona: “Falei novamente so-
bre as mulheres numa sala florida e perfumada, diante de senhoras 
paramentadas, que pensavam o contrário do que eu dizia; mas uma 
jovem advogada me agradeceu em nome das mulheres que traba-
lham. A condição das mulheres brasileiras é difícil de definir. Varia 
segundo a região. No Nordeste – mesmo que viva numa favela – não 
tem qualquer possibilidade de se casar se não for virgem; é rigida-
mente vigiada pelos que a cercam. As grandes cidades industriais do 
Sul são muito mais liberais. No Brasil, o divórcio não existe. Mas se 
um homem e uma mulher, sendo um deles casado, decidem viver 
juntos, anunciam isso nos jornais. São considerados nos meios mais 
puritanos como um casal legítimo, e seus filhos têm direito ao nome 
e à herança do pai. Está tudo muito bem, mas o preço disso é que, ao 
deixar seu lar, a mãe perde todo o direito sobre os filhos. E quando 
um homem morre, só a primeira esposa é legatária: a companheira 
que partilhou sua vida sem contrato oficial não recebe um cruzeiro 
sequer” (BEUAVOIR, 2018, p. 526).  

Em seguida, Beauvoir e Sartre visitaram as cidades históricas 
de Minas Gerais e, entre elas, Beauvoir amou Ouro Preto. Posterior-
mente, foram para Brasília, onde ela sentiu uma artificialidade e obser-
vou uma segregação social mais gritante entre as capitais brasileiras que 
conheceu. Com isso, viram que uma cidade livre surgia à revelia do pro-
jeto piloto, já que, os trabalhadores faziam a cidade de um lar também, 
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embora em condições sociais precárias e na margem da pobreza. Os 
candangos tinham olhares melancólicos: “observei que os motoristas 
dos caminhões que os transportavam pela cidade tratavam-nos com 
uma incrível brutalidade: não diminuíam a marcha nas paradas, e os 
candangos tinham de saltar do caminhão em movimento, e muitas 
vezes caíam no chão; disseram-me que às vezes feriam-se e até mor-
riam” (BEUAVOIR, 2018, p. 538).  No contato com as pessoas indíge-
nas, Beauvoir percebeu a artificialidade do momento ao tirar de seus 
contextos naturais, pois viviam como animais em zoológicos e como 
seres exóticos e, por isso, sentiu-se constrangida com a situação. 

Continuando a peregrinação brasileira, Simone e Jean foram, 
também, conhecer a caatinga e foram para Belém onde passaram um 
calor úmido e sentiram muito desconforto. Em Manaus, chegaram 
no limite do desconforto e não gostaram da passagem pela cidade, 
embora achasse o porto como o único lugar com vida. Sentiram, na 
Amazônia, um isolamento do mundo e Beauvoir começou a sentir 
angústia diante de tanta pobreza e fome vista nos dois meses que pas-
sou no Brasil. Pegou Tifo, ficou hospitalizada em Recife e, depois de 
tratada, foi para Cuba de novo. Percebeu que a lua de mel vista na 
primeira vez que foi ao país, terminara, mas viram, com o próprio Fi-
del Castro, que o país estava avançando: “o maior quartel de Havana 
fora transformado num conjunto de pavilhões, de construções e de 
campos de esporte” (BEUAVOIR, 2018, p. 554).  

Inspirados no filme de Carlitos, fundaram a famosa Revista 
“Tempos Modernos” que circulou durante décadas após a sua criação 
com divulgação de ideias, posicionamentos políticos, artigos sobre li-
teratura de modo a movimentar a vida intelectual de Paris e arredores. 
Nas viagens que faziam, aproveitavam para fazer contatos e parcerias 
para a Revista. Ademais, publicavam as impressões cultural-político-
-sociais que vivenciavam nessas viagens. Beauvoir sentia um grande 
prazer em trabalhar para a revista que pulsava vida escritora, não isen-
to de emoções para as pessoas que queriam publicar seus escritos como 
também para a própria Simone que ficava feliz quando dizia sim a uma 
publicação e tarefa ingrata quando tinha de dizer não: “uma secretária 
da casa atravessou a peça correndo: um autor recusado acaba de cortar 
as veias no escritório de Lemarchand” (BEUAVOIR, 2018, p. 123).  
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Desse contexto que Beauvoir começou a sentir um prazer por 
rever, voltar ao passado; um sinal de que estava amadurecendo. A ve-
lhice e, por consequência, a morte, foram os temas em muitas passa-
gens das 637 páginas de “A força das coisas”. Talvez, a nosso ver, li-
dar com o perecimento da dimensão física e a morte como Beauvoir 
sempre problematizava, tenha uma relação de como ela tinha levado a 
sua vida. Amava a multidão, os amigos, os amantes e a companhia de 
Sartre, mas gostava também de sua própria companhia e sentia-se uma 
mulher confortada e dona de si: “após anos de vida coletiva, aquele 
tête-à-tête comigo mesma me tocava tão fortemente, que eu pensava 
descobrir nele a aurora de uma sabedoria” (BEUAVOIR, 2018, p. 69). 
Encontrar-se consigo mesma era um deleite, a exemplo de uma das 
viagens à Itália – sempre passavam férias nesse país, ela e Sartre – em 
que “deixei Sartre em Milão para passear durante três semanas nos Do-
lomitas. Passei em Merano minha primeira noite de solidão: é uma das 
minhas lembranças mais preciosas” (BEUAVOIR, 2018, p. 114).

Cabe destacar que, nesse cenário, a “ofensiva existencialista” 
estava lançada. Eles recusavam, mas era em vão e “acabamos por as-
sumir o epíteto que todo mundo usava para nos designar” (BEUA-
VOIR, 2018, p. 49).  O fato é que eles estavam famosos numa Fran-
ça que exportava alta costura, filosofia e literatura para o resto do 
mundo. Foram exaltados e também execrados pelos seus escritos 
vindos ao encontro do papel da arte, a nosso ver, causar desconfor-
tos. Beauvoir lidou bem com o sucesso, pois transparece nos seus 
escritos uma tranquilidade e até diversão quando “a suscetibilidade 
não me sufocava; eu ria por me chamarem de ‘a grande Sartreuse’ 
ou ‘Notre-Dame de Sartre” (BEUAVOIR, 2018, p. 57). Admitia a 
pele escritora sem alimentar ilusões nem tampouco uma lucidez 
cruel, simplesmente levava acreditando nos escritos que estavam 
no porvir e presente no seu tempo do agora. Assumir essa pers-
pectiva escritora foi bom porque o romance “Todos os homens são 
mortais” foi trucidado pela crítica e considerado um fracasso com-
parado aos romances anteriores. Simone teve uma peça sua encena-
da, “Les bouches inutiles”, e saiu otimista, mas as críticas foram des-
favoráveis, de um modo geral, mas “engoli facilmente esse fracasso” 
(BEUAVOIR, 2018, p. 62). Vale lembrar que a filósofa escreveu, 
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também, “Por uma moral da ambiguidade” e, na sua autocrítica, foi 
dura consigo mesma ao colocar as inconsistências da própria filo-
sofia anunciada que situava uma moral fora de um contexto social. 

Começou a escrever “O Segundo Sexo” e mesmo que, no decor-
rer de sua vida, não tenha se sentido inferior na condição de mulher, 
sabia e refletia sobre o fato de ter sido criada como uma menina e 
assim percebeu que o mundo era dos homens e como os mitos em 
torno da feminilidade alicerçavam esse lugar de poder patriarcal. 
Estudar sobre a mulher para elaborar “O Segundo Sexo” deveu-se 
por sua missão de escritora e, nessa perspectiva, a Beauvoir-feminis-
ta foi-se fazendo presente numa escrita mais direcionada para isso. 
Uma mulher que, desde menina, queria ser escritora e intelectual, 
já apresentava ao mundo uma vida privada política, ou seja, a sua 
vida pessoal e as suas escolhas foram um manifesto. Desse modo, 
acreditamos que Beauvoir sempre fora uma feminista tendo como 
ápice a publicação dos dois volumes da bíblia feminista: “O Segundo 
Sexo”. Na primeira semana, o volume 1 vendeu duas mil cópias, con-
siderado bem recebido; o volume 2 também foi bem recebido, mas 
escandalizou a sociedade, materializando, na visão de Beauvoir, uma 
mesquinhez francesa. Por isso, muitas críticas foram feitas com doses 
de exposição degradantes de sua imagem: “eu era uma pobre mulher 
neurótica, uma rejeitada, uma frustrada, uma deserdada, uma mu-
lher-macho, uma malfodida, uma invejosa, uma amargurada repleta 
de complexos de inferioridade com relação aos homens, com relação 
às mulheres, estava roída pelo ressentimento. Jean Guitton escreveu 
com muita compaixão cristã, que fora penosamente afetado por ‘O 
segundo sexo’, porque nele se podia decifrar em filigrana ‘minha tris-
te vida” (BEUAVOIR, 2018, p. 192). Os homens, naquele contexto, 
sentiram-se incomodados com críticas feitas sob a pena de uma mu-
lher, a exemplo sobre a frigidez feminina que, de certa forma, toca 
na castração dos homens enquanto “deuses do prazer”. Os volumes 
causaram e perturbaram a ordem patriarcal e trouxeram, para as mu-
lheres, a tomada de consciência a caminho de uma lucidez contextuali-
zada sobre sua condição feminina ao debater os mitos da feminilidade. 
Lido, odiado e amado, circulou, vendeu e problematizou a servidão das 
mulheres: “a lucidez não faz a felicidade, mas a favorece e dá coragem. 
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Psiquiatras me disseram que mandavam suas pacientes lerem ‘O se-
gundo sexo’ – e não só intelectuais, mas pequenas burguesas, fun-
cionárias, operárias. ‘Seu livro me foi de grande auxílio. Seu livro me 
salvou’, escreveram-me mulheres de todas as idades, e de condições 
diversas” (BEUAVOIR, 2018, p. 196).  Quando publicado na Amé-
rica, foi um sucesso livre de “qualquer canalhice”, o que anunciava o 
fato para Beauvoir de que “se ele havia causado escândalo na França, 
a culpa era dos meus leitores, não minha” (BEUAVOIR, 2018, p. 286).

“Os Mandarins”, outro romance que, ao ser lido por Sartre, 
em sua primeira versão, disse-lhe que seria seu melhor livro. A 
profundidade de sua história com Algren respingou na obra, ma-
terializada em um de seus personagens.  Na publicação, não faltou 
quem o julgasse como um livro com lacunas e defeitos, mas Beau-
voir o defendeu: “quanto ao estilo de ‘Os Mandarins’, agrada ou não 
agrada; mas foi por vezes de maneira acadêmica que o criticaram, 
como se existisse um ‘belo estilo’ em si, e como se eu me tivesse 
afastado dele. Mantive-me propositalmente próxima da linguagem 
falada” (BEUAVOIR, 2018, p. 271). No fim das contas, o livro, em 
uma semana, vendera 40 mil exemplares, além de ter levado o prê-
mio Goncourt, rendendo a Simone uma grana que ela comprou um 
apartamento: “o que Ehrenburg me dissera de Os Mandarins me 
agradara. Os estudantes americanos previam grande sucesso nos 
EUA; eu estava com sorte: a calmaria internacional fora útil a esse 
livro” (BEUAVOIR, 2018, p. 323).

 O fazer literário de Beauvoir é exposto, em “A força das coisas”, 
com minúcias, detalhes, dificuldades e paixão por este ofício que es-
colheu como missão desde menina, como assim afirmou em “Memó-
rias de uma moça bem comportada”.  Uma missão cumprida! Era lida 
pelo mundo afora. Mas “Os Madarins” fora mal recebido por Algren, 
já que, reconheceu-se na pele de uma personagem e quando aborda-
do por jornalistas nos Estados Unidos, ele usou de grosserias que, na 
verdade, forma direcionadas a Beauvoir que, à sua vez, já conhecia o 
seu mau gênio. 

“A força da idade”, por sua vez, foi lançada com 40 mil cópias 
vendidas, o que demonstra o lugar de escritora renomada conquistada 
por Beauvoir. Um livro otimista que ganhou o público de imediato.    
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Beauvoir, uma mulher sempre simples e sem grandes vaidades. 
Vestia-se de forma a se sentir bem, sem, necessariamente, utilizar isso 
como lugar prioritário em sua vida, afinal, a sua intelectualidade era a 
marca que desejava deixar...e deixava!  No caminhar da leitura, há um 
relato de sua primeira vez usando um vestido preto longo: “o encarre-
gado de negócios francês deu um jantar no Palácio Farnese; pela pri-
meira vez na minha vida usei um longo negro, sem decote, emprestado 
pela mulher do adido cultural” (BEUAVOIR, 2018, p. 106).

Em “A força das coisas” como no volume 2 de “A força da idade”, 
Beauvoir apresentou um diário, em especial, no momento em que Sartre 
estava de caxumba. Nesses escritos, além dos cuidados dispensados a 
Sartre, há alusões a uma mulher livre, ávida por experiências libertas das 
rotinas caseiras e domésticas, pois segue uma Simone dos restaurantes, 
cafés, brindes, cigarros e conversas com intelectuais. Uma rotina avessa à 
maioria de suas contemporâneas, ou seja, uma intelectual realizada pelo 
que faz e escreve, sempre nas travessias de um país a outro para palestrar, 
conferenciar e viver a vida da forma como desejava entre jantares e bo-
emias: “muitas tarefas durante essas três semanas: não so conferências, 
mas os autógrafos de livros, sessões na rádio” (BEUAVOIR, 2018, p. 96).

Mesmo ganhando dinheiro, sobretudo Sartre, eles mantinham 
um padrão modesto, pois não mudaram seus hábitos, gostavam de es-
tar no meio das pessoas, colaboravam financeiramente com amigos, 
tinham gostos pequeno-burgueses, mas não se envaideciam com a car-
reira de escritores conhecida mundialmente. Observava essa vaidade 
nos colegas escritores e problematizava: “como pode alguém abolir-se 
em benefício do seu personagem?” (BEUAVOIR, 2018, p. 125). Mas ela 
permitia a si mesma realizar os seus desejos com o que ganhavam e, 
comprou um carro! Aprendeu a dirigir com muito custo, alguns sustos 
e com a carteira em mãos prolongava os passeios, atravessou fronteiras 
e até sofreu um acidente. Quando dirigia se lembrava do tempo das 
caronas e sentiu grande emoção quando viajou sozinha pela primeira 
vez, entre tantas outras. Dava caronas, acolhia as pessoas peregrinas e, 
certa vez, na Espanha: “quando passávamos de carro, os trabalhado-
res nas estradas não deveriam sorrir-nos...ficavam estupefatos quando 
lhes oferecíamos carona; uma velha chegou a pensar que se tratava de 
um sequestro” (BEUAVOIR, 2018, p. 308). 
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No âmbito político, Sartre e Beauvoir adentraram ainda mais na mi-
litância por um mundo sem fascismo; bandeira de uma vida inteira. Entre 
os dois blocos, EUA e URSS, desejaram uma terceira via, mas era uma 
utopia. Desse modo, decidiram pela URSS com reservas. Mas a grande in-
quietação do casal foi com a guerra da Argélia e a ditadura fascista imposta 
pela França. Uma boa parte de “A força das coisas” foi dedicada a uma 
aversão ao estado racista francês. Tinha vergonha, nesse contexto, de ser 
francesa considerando a materialidade das perseguições e do extermínio 
da população argelina mediante uma tropa francesa agressiva e preparada 
para matar. A guerra contra a Argélia tirava a paz de Beauvoir e, em vários 
momentos da escrita de “A força das coisas”, isso é demonstrado: “eu não 
suportava essa hipocrisia, essa indiferença, esse país, minha própria pele...
para milhões de homens e mulheres, velhos e crianças, eu era a irmã dos 
torturadores, dos incendiários, dos saqueadores, dos degoladores, dos que 
causavam a fome; eu merecia seu ódio” (BEUAVOIR, 2018, p. 377). O re-
torno de Gaulle ao poder seria uma solução para o fim da perseguição 
contra a Argélia, mas não foi isso que ocorreu na prática, já que, ele utilizou 
as mesmas táticas e estratégias ditatoriais, ou seja, assumiu o lugar de uma 
direita repressora. Foi o momento que eles se colocaram publicamente e 
assumiram um posicionamento crítico relacionado à repressão da França 
contra a Argélia. Militaram, denunciaram na Revista “Tempos Modernos” 
as atrocidades do exército francês, palestraram com estudantes, apoiaram 
causas contra as perseguições, deram depoimentos em julgamentos a fa-
vor dos argelinos, foram para as ruas protestar contra a guerra, entre tan-
tos atos militantes: “fui encontrar Sartre ontem, na estação de Lyon, sob a 
chuva, e passamos o dia conversando. Ele está muito cansado. Eu continuo 
a ‘militar’. Redação de cartazes, colóquios, artigos” (BEUAVOIR, 2018, p. 
432). Foi uma fase difícil, pois eles viviam abatidos pelo fascismo e Sartre 
com sinais de adoecimento devido ao seu ritmo de trabalho intelectual 
exaustivo: “o ventrículo esquerdo está muito cansado, diz o médico. Seria 
preciso um verdadeiro repouso que ele não fará. Nossa morte está em nós, 
não como a semente no fruto, como o sentido de nossa vida; em nós, 
sim, mas estranha, inimiga, terrível” (BEUAVOIR, 2018, p. 439). Be-
auvoir, por sua vez, tinha medo de dormir, atormentada pelos pesa-
delos de uma realidade francesa “nazista” quando se denunciaram os 
“campos de concentração” chamados de centros de reagrupamento 
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controlados pelo exército francês e alimentados com torturas, brutaliza-
ção, até os argelianos não aguentarem e se suicidarem. 

Sartre ganhou o prêmio “Omonia, que os italianos lhe conce-
diam por sua luta contra a guerra da Argélia” (BEUAVOIR, 2018, 
p. 568). Nesse contexto, as manifestações nas ruas cresciam a favor 
da independência da Argélia e contra a ditadura de De Gaulle. Por 
isso, o casal precisou de disfarces, trocas de endereços, já que, o apar-
tamento de Sartre sofrera um atentado. E nos países que visitavam, 
comumente, saiam escoltados, considerando que eram visados pelo 
fascismo. Após 7 anos de muita tortura, agressividade e perseguições 
contra o povo argelino, Beauvoir pôde respirar em paz com a inde-
pendência da Argélia: “pela primeira vez em anos encontrei nas ruas 
de Paris trabalhadores argelinos que sorriam. O céu está menos pe-
sado. Uma página foi virada, e posso tentar fazer um balanço” (BEU-
AVOIR, 2018, p. 622).  

A militância feminista de Beauvoir data desse tempo, embora, 
ao escrever “O Segundo Sexo”, não tinha essa intenção. Mas com a 
caminhada, militou a favor do uso dos contraceptivos, entre outras 
frentes de luta. Na concepção dela, a liberdade da mulher iniciava-
-se no ventre e, por isso, participava de campanhas, prefaciou livros 
sobre o tema e colocava-se em espaços públicos com a sua influência 
de escritora. 

De tudo que foi relatado em “As forças das coisas”, Beauvoir diz: 
“uma coisa realmente deu certo na minha vida: meu relacionamento 
com Sartre” (BEUAVOIR, 2018, p. 623). Uma cumplicidade intelectual 
que, quando um inicia uma frase, o outro termina de modo que cada 
um sempre soube escrutar um ao outro. Obras diferentes eles constru-
íram, mas que nasceram em um mesmo terreno intelectual: viagens, 
pessoas, leituras, debates, conferências, percepções e leituras de mun-
do e das indagações críticas que cada um fez da obra do outro. O mais 
importante: estavam lado a lado, diferentemente do que diziam sobre 
Beauvoir: que seu constructo intelectual nascera na sombra de Sartre. 
Ao contrário: “preservei minha independência, pois jamais descar-
reguei minhas responsabilidades sobre Sartre: não aderi a nenhuma 
ideia nem a qualquer resolução sem tê-la criticado e retomado por mi-
nha própria conta. Minhas emoções me vieram de um contato direto 
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com o mundo. Minha obra pessoal exigiu de mim buscas, decisões, 
perseverança, lutas, trabalho. Sartre me ajudou, e eu também o ajudei. 
Não vivi atras dele” (BEUAVOIR, 2018, p. 625).

Para finalizar, Simone Beauvoir mostra-se uma mulher devas-
tada pela sociedade, o que não seria de estranhar-se, já que foi de 
seu tempo e além dele, afinal produziu a bíblia feminista: “O Segun-
do Sexo”. Fundou, com a obra, uma filosofia feminina e uma teori-
zação acadêmica sobre a condição de ser mulher. Ademais, sempre 
reflexiva com a morte e a velhice, vai apresentando no epílogo suas 
inferências nos seus 55 anos, no ano que encerra esta parte de sua 
memória: 1963.

“Revejo a cerca de aveleiras que o vento sacudia, e as 
promessas com as quais eu enlouquecia meu coração 
quando contemplava aquela mina de ouro a meus pés: 
uma vida inteira para viver. Elas foram cumpridas. 
Entretanto, lançando um olhar sobre aquela crédula 
adolescente, avalio com estupor até que ponto fui lo-
grada” (BEUAVOIR, 2018, p. 637). 
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BALANÇO FINAL

Beauvoir dedica este livro a Sylvie, amiga que “adotou” como filha 
para que, na sua morte, pudesse tomar conta de seu legado. Já 
no prólogo, afirma que quanto mais aproxima-se do fim de sua 

existência, mais há uma possibilidade de abarcar a totalidade de sua 
vida. Na altura de 1962, novas experiências são vividas e sentidas e o 
tema da morte, que, nas “Memórias de uma moça bem-comportada”, 
já se anuncia; aqui, é, de fato, sentida, já que, a idade é outra e há a 
materialidade de uma mulher vivida e, nas palavras dela, “no deslizar 
inevitavelmente para meu túmulo” (BEAUVOIR, 2021, p. 12).

Assim, inicia a obra fazendo um balanço de sua vida numa gui-
nada para trás, a começar por sua infância e assume-se satisfeita com 
a vida que teve e privilegiada: francesa, burguesa, católica, acesso aos 
bens culturais e com todos os cuidados/mimos familiares numa in-
fância feliz e livre. Chama a atenção, nesse cenário, que há crianças 
sem infância como um pequeno engraxate e há crianças que sem o 
afeto e a ternura, torna-se passiva. 

Com a irmã, deleitava-se nos impulsos espontâneos porque 
não precisava criar uma imagem para si como assim exigiam os adul-
tos. Ávida por conhecimentos, leitora voraz, usufruía de seu mundo 
cultural, ofertado na família. Com Zaza, sua amiga, tornou-se mais 
independente e irreverente, pois a amiga era mais ativa. 

As dificuldades financeiras da família, assim relata, foram 
propulsoras para a caminhada intelectual e a formação em filo-
sofia e, numa caminhada ativa, Beauvoir solicitou e teve toda a 
vida que desejou. Uma vida de aventuras, obedecendo a ciclos e 
novidades que iam surgindo, sem rotinas e muito movimentada. 
Amadureceu observando a si mesma numa perspectiva de que 
“envelhecer significou então para mim, amadurecer e libertar-me” 
(BEAUVOIR, 2021, p. 27).  
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Simone reflete sobre o primo Jacques e um possível casamento 
sonhado lá atrás e dá-se conta de que o vazio daquele rapaz não po-
deria ser preenchido e, ela, Beauvoir, teria sofrido as angustias que 
tantas mulheres jovens passam: presas na maternidade e com os so-
nhos não realizados na lembrança. Tornar-se a mulher Simone foi 
tornar-se uma pessoa que repulsava todo o obscurantismo, fascismo, 
militarismo, colonialismo, racismo, valores burgueses e todas as for-
mas de opressão. Por isso, combateu as guerras que, em sua essência, 
mostrou o poder de uma nação por práticas fascistas e colonialistas. 

De uma mulher que se apresenta com práticas individualistas, 
vemos a construção de uma mulher rompendo com o idealismo e o 
espiritualismo e caminhando para posturas políticas, o que explica a 
sua repulsa no exposto acima.  A segunda guerra foi um divisor de 
águas porque a fez, talvez, sentir na pele o dilaceramento da sepa-
ração de sua irmã e de Sartre. Quando ele voltou do campo de pri-
sioneiros, criou o grupo “Socialismo e Liberdade”. O individualismo 
dos dois foi flechado pelo nazismo alemão e, em seguida, a criação 
da Revista “Tempos Modernos” e uma vida de escritores que tanto 
desejavam; escritores engajados. Daí em diante, o sucesso, as viagens, 
as conferências pelo mundo afora, as histórias de amor e paixão de-
sencadeadas pelo desejo de conhecer e abraçar a vida. 

De tudo que sentiu e passou, foi fiel a duas coisas: escrever e 
conhecer; o lugar de Sartre em sua vida. Ademais, “as oportunida-
des que me foram oferecidas no início ajudaram-me não somente 
a ter uma vida feliz, mas a ser feliz com a vida que tinha” (BEAU-
VOIR, 2021, p. 41). Uma mulher que aos 50 anos se sentiu atraves-
sada pela fronteira, pois, antes disso, sentia-se jovem, já que, aos 
40 anos, viveu seu romance com Algren e aos 45 com Lazmann. 
Sempre interessada por projetos novos, mesmo que sem aquela ex-
citação anterior que sentia. 

Em sua obra questiona: “o que significa ser uma mulher, fran-
cesa, escritora com sessenta e quatro anos de idade em 1972?” (BE-
AUVOIR, 2021, p. 52). E responde que o sentido de uma época é 
incerto para quem está imerso nela porque somente a posteridade 
poderá conhecer esse momento que passou, de uma perspectiva his-
tórica. Simone traz uma leveza de não ter a resposta pronta e, por isso, 
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a morte, nesse momento, talvez já não tenha o peso que teve quando 
ela achou que tinha um câncer nas mamas (fato narrado em “A força 
das coisas”) e foi hospitalizada (fato narrado em “A força da idade” 
– volume 1) por conta de uma enfermidade nos pulmões. Naquele 
tempo, teve um pavor da finitude, logo da morte. 

 Nessas memórias, Simone ressalta as pinturas da irmã, Hélè-
ne, sua vida de pintora, o sucesso bem como o equilíbrio e a sabedo-
ria de suas telas. Ilustrou o livro “A mulher desiludida” de Simone, 
publicado em 1968. Sempre a visitou em sua casa, na Itália, e encon-
travam-se, também, em Paris. Relata, também, a sua amizade com a 
escritora Violette Leduc, sua obra, vida intensa e a forma como levou 
sua existência; em seguida, descreve a sua morte. Dispensa páginas 
de narração com a morte de algumas amigas e amigos do passado, a 
exemplo de Camille, Lise, o escultor Giacometti, a mãe de Sartre, Sra. 
Mancy, entre outras pessoas próximas e diz: “toda uma parte de meu 
passado desaparecia e tive a impressão de que minha própria morte 
estava começando” (BEAUVOIR, 2021, p. 112).

Ainda assim, construiu amizades novas no decorrer da déca-
da de 1960 e sempre pronta, com energia para o novo, sobretudo, 
um carinho especial pela juventude: “considero reconfortantes sua 
intransigência, seu radicalismo, suas exigências, e o frescor de seu 
olhar me encanta” (BEAUVOIR, 2021, p. 71). Uma pessoa surge em 
sua vida, Sylvie, que se tornou a pessoa que cuidou de seu legado com 
a sua morte em 14 de abril de 1986. 

Algo curioso relatado em “Balanço final” foi a atenção que Si-
mone deu aos seus sonhos noturnos. De 1969 a 1971, anotou alguns, 
tentava interpretar e dispensou algumas páginas para nós, leitores/as, 
sobre esses sonhos. Na publicação de “A força das coisas” relatou que 
foi uma obra bem recebida, mas suscitou comentários decorrentes 
de ter falado sobre a velhice sem rodeios e romantismos. No ensaio 
sobre “A velhice” recebeu bombardeios de todos os lados: “numa co-
luna sentimental, a cronista declarou que uma boa plástica resolveria 
todos os meus problemas” (BEAUVOIR, 2021, p. 131). Uma evidên-
cia de velhice que surgiu para ela entre 1958 e 1962. 

Na obra “Uma morte muito suave”, quando descreve a morte 
da mãe, foi acusada de fazer anotações em seu leito, embora o livro 
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tenha sido bem acolhido. Disse que as pessoas rezam para ter um 
conforto em momentos difíceis, ela escreve como forma de garan-
tir esse conforto. “As Belas Imagens”, outra obra de Simone, por sua 
vez, publicado em 1966, ficou por 12 semanas na lista dos best-sellers, 
mostrando um acolhimento de sua narrativa que, na visão da juven-
tude, havia renovada a sua técnica e estilo. No entanto, a publicação 
dessa obra, “A mulher desiludida”, “A força das coisas” e o ensaio “A 
velhice” resultaram em comentários desrespeitosos para com a ima-
gem de Beauvoir: “vi Simone de Beauvoir na Rua de Rennes, os bra-
ços pendentes, acabada, um ar perdido. Deve-se ter pena dos velhos” 
(BEAUVOIR, 2021, p. 142). 

Na verdade, Beauvoir perturbou as pessoas em sua própria 
condição, envelhecer, encarar-se nesse lugar; falar de envelhecimento 
entre as mulheres foi ainda mais desafiador, algo sentido pela própria 
escritora. A partir da própria experiência, levou-a a problematizar 
algumas questões: “qual a relação dos velhos com sua imagem, com 
seu corpo, com seu passado, com suas atividades; quais as razões de 
sua atitude para com o mundo, para com o seu ambiente?” (BEAU-
VOIR, 2021, p. 147).

Em “Balanço final”, Beauvoir versa sobre a condição de leitora, 
o que denota a importância de que para se escrever faz-se necessário 
ler os livros e o mundo, como assim fizera durante toda a vida, desde 
a infância. Expõe suas percepções sobre as leituras, além de desfilar 
uma lista de escritores com suas obras e os gatilhos acionados em sua 
subjetividade a partir desses livros lidos, ou seja, como a condição 
humana pode se apresentar de diferentes prismas com a leitura lite-
rária? A nosso ver, uma pergunta norteadora feita por Simone. Para 
isso, ela traz diferentes escritoras/es que (re)leu durante a sua vida; e 
o curioso que foram leituras em prosa, na sua maioria, pois não tinha 
a poesia como um forte.  Sua veia leitora, inclusive, acolhia autores 
os quais discordavam de suas ideias, mas nem por isso deixava de 
apreciar o estilo e a impetuosidade desses escritos. Reler também se 
constituía em decepção ao retornar. Releu a Bíblia e não reconheceu 
algo que era tão familiar em sua infância. Abordou, também, como 
funciona a leitura de filmes e, para ela, há uma separação de si, o 
que não ocorre na leitura de um livro: “diante da tela, abandono-me 
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como em meus sonhos, e é também, por imagens visuais que ela me 
prende: é por isso que o cinema provoca ressonâncias oníricas em 
cada um de nós” (BEAUVOIR, 2021, p. 193). Mas, para ela, a pala-
vra escrita ficava eternizada, diferente das imagens, sempre fugazes; 
por isso, gostava mais do livro. Foi uma verdadeira cinéfila durante 
sua vida, ia ao cinema, discutia, fazia resenhas e assistiu a filmes de 
diferentes nacionalidades. Os documentários, por sua vez, não lhe 
causava tanto prazer.  

O teatro ocupava a vida cultural de Beauvoir. Conforme dito, 
escreveu uma peça e percebeu que sua veia escritora não era para 
isso. No entanto, apreciava, torcia e criticava as peças teatrais de Sar-
tre, as quais foram encenadas pelo mundo afora. Além disso, apre-
ciava e estudava músicas; com a percepção de que as canções é algo 
do cotidiano. As exposições sempre estiveram presentes na vida de 
Beauvoir, em suas viagens, em Paris, o que demonstra uma mulher 
que nunca quis parar de aprender. 

As viagens como o lugar dessa aprendizagem, já que, seu pro-
jeto sempre fora conhecer. Quando adentra numa viagem “a vida so-
nhada fica mais importante do que a vida vivida: conto histórias a 
mim mesma e finjo que sou outra pessoa” (BEAUVOIR, 2021, p. 231). 
Na sua existência, foi por 40 anos para a Itália passar temporadas/fé-
rias. Sempre gostou de viajar sozinha e experimentar a solitude, mas, 
nestas memórias, estava mais na companhia de Sartre e, também, de 
Sylvie. Sentiu vontade, também, de recuperar o desejo de viajar pela 
França considerando o amor perdido por conta nas atrocidades fran-
cesas na Guerra da Argélia, como boa antifascista que era. Viajava 
sozinha em seu carro, experimentava as aventuras, parava para tomar 
copos de cerveja, aventura-se e, como toda aventureira, sofreu um 
acidente. Como figura pública, passou no noticiário da TV e Sartre e 
Lanzmann foram em seu auxílio, mas não fora nada grave.  

Em “Memórias de uma moça bem-comportada” sentiu, lenta-
mente, o prazer de suas primeiras andanças e não parou mais. Uma 
mulher sempre peregrina de si para o outro, para o novo e para uma 
escuta sensível para o que se desnudava em suas itinerâncias. Vale des-
tacar sua viagem ao Japão. Nesse tempo, “O Segundo Sexo” era um 
best-seller em sua edição de bolso e quando desembarcaram e havia 
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mais de 100 fotógrafos aguardando-os e assim foi durante os dias que 
passaram por lá, sempre “perseguidos” pelos leitores. Fizeram confe-
rências, jantaram com pessoas públicas, articularam ideias políticas, 
conheceram e sentiram várias cidades, experimentaram comidas exó-
ticas, constataram como o Japão se reergueu após a Segunda Guerra 
Mundial, o processo de industrialização e como vivia a classe trabalha-
dora.   Além disso, conheceram a vida noturna e cultural – a exemplo 
o teatro de marionetes, viram como os fenômenos da natureza mais 
intensos fazem parte do cotidiano dos japoneses. Visitaram templos e 
conheceram a vida religiosa do país e em Nagasaki visitaram a casa de 
Mme Butterfly. Em Hiroshima viu uma cidade reconstruída e marca-
da pela lembrança terrível da bomba atômica; ainda assim, se consti-
tuía, naquele tempo, como um país pacifista. Conheceram, também, a 
Criméia, Geórgia, Armênia, Ucrânia, Estônia, Lituânia, Egito, Israel e 
Zona de Gaza. Ressalte-se que Beauvoir nunca quis visitar a Índia. 

A antiga URSS sempre um país que Beauvoir e Sartre se ena-
moravam, visitavam e ficavam por conta dos direitos autorais dos 
livros deles que cobriam todos os gastos do casal e tinham um visto 
em decorrência da União de Escritores.  Em um episódio participa-
ram de um Congresso de Escritores e acharam os literatos soviéticos 
rígidos, talvez porque as orientações vinham de cima, o que vinha 
ao encontro da censura pela qual a cultura estava passando.  Mas a 
amizade com a URSS findou com os acontecimentos na Tchecoslová-
quia: “a atitude hegemonista dos grupos dirigentes do P.C. na União 
Soviética seria suficiente para explicar a agressão: eles têm necessida-
de de controlar todos os países socialistas e não podiam suportar as 
pretensões da Tchecoslováquia a uma certa independência” (BEAU-
VOIR, 2021, p. 361).

Sobre suas atividades políticas, destaca-se a participação dela e 
de Sartre no Tribunal Russel, um tribunal para crimes de guerra em 
que se investigou as políticas repressoras dos Estados Unidos. Depois 
de revoltada contra a guerra da Argélia, chegou o momento de se 
revoltarem com o massacre americano no Vietnã.  Reuniram-se no 
Tribunal de Estocolmo, trabalharam por 10 dias para combater o im-
perialismo americano. Em seguida, outro tribunal em Copenhague, 
na Dinamarca; na última sessão fizeram um balanço das discussões: 
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“declaramos unanimemente que os americanos utilizavam armas 
proibidas, que tratavam os prisioneiros e os civis de maneira inuma-
na e contrária às leis de guerra, que cometiam o crime de genocídio” 
(BEAUVOIR, 2021, p. 389). 

Outro conflito abalara Beauvoir, o conflito árabe-israelense. 
Viajaram pelo Egito, conheceram o país, seus monumentos, templos, 
as pirâmides, os museus. Usufruíram de todo conforto e hospitali-
dade possibilitados na viagem como intelectuais famosos por seus 
escritos e posicionamentos políticos. Sobre a condição da mulher no 
Egito, Beauvoir se posiciona: “a Constituição utilizada por Nasser em 
1962 como base do regime, exige a igualdade dos dois sexos. Mas a 
tradição islâmica opõe-se a isso e, por enquanto, é ela que prevalece” 
(BEAUVOIR, 2021, p. 405). Beauvoir considerava que a política de 
Nasser era feminista. 

Em Israel, visitaram cidades, dialogaram com representações 
políticas, universitárias e literárias e constatou que o problema do 
feminismo não se coloca mais no país. Foram conhecer os kibutzim 
– comunidades coletivas israelenses. Nessas comunidades viram que 
a educação das crianças dava-se em moldes mais coletivos porque os 
pequenos ficam com os pais por algumas horas por dia, já que, há a 
presença de outras pessoas que vivem em torno deles. 

No contexto desse país, Beauvoir e Sartre se preocuparam com a 
questão dos árabes, pois vivem sob preconceito, racismo e todas as for-
mas de opressão: “sob pretexto de interesse público, terras pertencen-
tes a árabes foram confiscadas pelo Estado; os camponeses tiveram de 
abandonar suas casas; deram-lhes como compensação uma indenização 
ridícula e alojaram-nos na miserável favela que havíamos visto na orla 
daquela cidade” (BEAUVOIR, 2021, p. 419). Ainda, constataram como 
viviam os judeus ortodoxos no país, conheceram as Minas do Rei Salo-
mão, a casa da Rainha de Sabá, entre outros lugares que sempre povoou 
a infância da leitora Beauvoir. A guerra entre Egito e Israel também foi 
desaprovada pelo casal existencialista. Israel não fora massacrada para 
alegria de Beauvoir que considerava esse país mais pacifista. 

Nas últimas páginas do “Balanço final”, Beauvoir faz um ba-
lanço, de fato, nos países que visitou e, de certa forma, conheceu 
sua conjuntura político-histórico-cultural. Sobre Cuba nos diz: 
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“logo deixou de ser uma terra de liberdade: lá eram perseguidos 
os homossexuais; na aparência de um indivíduo qualquer traço de 
anticonformismo era suspeito. No entanto, no fundamental respi-
rava-se melhor em Cuba do que na União Soviética” (BEAUVOIR, 
2021, p. 438). Ou seja, a lua de mel da Revolução tinha findado. Nos 
EUA, um racismo exacerbado e, no Brasil, o golpe militar de 1964 
sob a tutela norte-americana. Na França, país da escritora, onde 
sempre se interessou pelos conflitos, começou a participar da greve 
dos mineiros, a agitação camponesa e as manifestações estudantis – 
que resultou na ocupação da Sorbonne.   Sartre e Beauvoir estavam 
sempre na frente das irregularidades dos acidentes entre os traba-
lhadores nas minas e entre os operários nas fábricas.

No que se refere aos movimentos das mulheres, Beauvoir parti-
cipou das causas a favor da legalização do aborto livre em uma gran-
de passeata que reuniu, em Paris, 4 mil mulheres. Ainda, participou 
na defesa das meninas da Escola Técnica que recebia meninas entre 
12 e 18 anos grávidas onde se debateu a não aceitação de uma se-
xualidade juvenil mais livre. Nesse cenário, ela retoma as ideias de 
“O Segundo Sexo”, sobretudo, aos aspectos culturais que estão en-
volvidos na construção de meninas e meninos, o que ultrapassa a 
perspectiva biológica de nascimento como determinante, vindo ao 
encontro da célebre frase: “ninguém nasce mulher, as pessoas se tor-
nam mulheres”. Beauvoir, dessa forma, adentrava nos movimentos 
feministas; algo que se construiu ao longo de sua vida e se consolidou 
mais na frente: “Li a literatura feminista americana, correspondi-me 
com militantes, estive com algumas delas, e fiquei feliz ao saber que o 
novo feminismo americano se vincula a Le deuxième sexe: “em 1969, 
a tiragem em edição de bolso foi de setecentos e cinquenta mil exem-
plares... Elas se afastam do meu livro no plano prático: recusam-se 
a confiar no futuro, querem desde já dirigir seus destinos. Foi nesse 
ponto que mudei: dou-lhes razão. Le deuxième sexe pode ser útil a 
militantes: mas não é um livro militante” (BEAUVOIR, 2021, p. 487). 

Com isso, declara-se feminista! Como tal, ainda declara que o 
Socialismo não emancipou as mulheres; deseja a extinção da famí-
lia, mas não sabe o que colocar no lugar. Faz uma crítica aos guetos 
femininos e acredita que a mulher pode reservar na sua existência e 



63

na sua cama a presença de um homem. Também faz críticas ao ódio 
pelos homens quando a ideia é uma apropriação desse mundo para 
que seja acessado algo que fora construído por eles: “a verdade é que 
a cultura, a ciência, as artes, as técnicas foram criadas pelos homens, 
já que eram eles que representavam a universalidade. Assim como 
o proletariado utiliza, à sua maneira, a herança do passado, as mu-
lheres devem apoderar-se dos instrumentos forjados pelos homens 
e servir-se em seu próprio interesse” (BEAUVOIR, 2021, p. 491). 
Versa sobre a fé, religião e reafirma seu ateísmo de forma livre, lú-
cida e sem culpa. 

Finaliza o livro com as seguintes palavras: “dessa vez não darei 
uma conclusão a meu livro. Deixo ao leitor o encargo de extrair dele 
as que lhe aprouverem” (BEAUVOIR, 2021, p. 497).

Com essas palavras de Simone de Beauvoir, finalizamos este e-
-book e deixamos para as pessoas leitoras a (in)completude do que 
foi escrito. 

Elane Nardotto Rios
Giseli Novais
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