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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo a análise da literatura comparada de Virginia Woolf e Lygia Fagundes Telles a respeito do olhar da mulher 
por ela mesma, ou seja, como cada escritora descrevia as características femininas da sociedade em que estiveram inseridas? Woolf em uma 
Inglaterra pós primeira guerra mundial e Telles em um Brasil sob a égide do Regime Militar. O trabalho tem como plano de fundo o estudo do 
político e do social intervindo nos aspectos literários. O conceito de Cultura foi amplamente exposto, uma vez que, a cultura foi compreendida 
neste trabalho como a expressão sócio-cultural de um povo, compreendendo a cultura em seu sentido amplo, como elementos imateriais (leis, 
costumes, por exemplo) ou materiais (vestimentas, artefatos e etc) produzidos por determinada sociedade.  A partir da compreensão 
sedimentada do conceito de cultura, a segunda análise foi feita em função de como a historiografia começou a modificar seu campo de pesquisa 
em relação a literatura a partir dos anos 1970, no Brasil, especificamente. Ou seja, de como a literatura começou a ser considerada como fonte 
histórica, quando antes na maior parte do século XX fora desprezada pelos historiadores, estes só consideravam fontes históricas os documentos 
oficiais. Depois de explicar a utilização da literatura no estudo metodológico-histórico, a preocupação primária foi a de elencar diversos pontos 
convergentes relacionados a cultura e a literatura expressa em determinado tempo histórico. Ou seja, quando no inicio do século XVI, por Erasmo 
de Roterdã e no século XIX,  por Arthur Shopenhauer a mulher fora descrita como um "ser inferior", a literatura cabalmente expressou o 
pensamento contemporâneo da época de sua narrativa no texto literário.  Partindo desta premissa, foi feito o estudo a respeito da história das 
mentalidades, a história social embasando o que fez a mulher se reconhecer em um determinado papel e que, não precisavam necessariamente, 
ficar a deriva e ocupando um lugar secundário do homem. Importante é destacar a literatura de Woolf quando, no início do século XIX começou a 
levantar questionamentos sobre o papel da mulher na sociedade, esta influenciou pensadores de primeira grandeza, como Simone de Beauvoir 
que, por sua vez, foi uma leitura importante para Lygia Fagundes Telles. Assim o estudo destas redes literárias-filosóficas, uma escritora 
influenciando direta ou indiretamente na obra e no pensamento da outra. Embora a pesquisa ainda esteja no campo de confecção, ou seja, não 
foi concluída, já foi possível perceber vários pontos relacionando a literatura de Woolf com a literatura de Telles, pontos semelhantes como a 
criação de personagens subversivas que buscam quebrar padrões, bem como, personagens vaidosas e preocupadas em se manter jovens e 
bonitas para atrair homens mais jovens ou ricos. Assim, a pesquisa foi feita pela metodologia exploratória, apoiada na teoria da literatura, na 
historiografia e na teoria da história, assim como, na leitura da bibliografia de ambas as escritoras.
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