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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo a análise da importância da literatura como fonte histórica, principalmente naquilo que tange o papel do 
escritor literário como uma "testemunha" de seu tempo histórico por estar inserido na historicidade e num determinado contexto social. O olhar 
do escritor como testemunha de seu tempo, revelando todos os detalhes a respeito da sua época e de sua sociedade, trazendo fragmentos do 
passado em seu trabalho literário, como um diálogo entre o passado e o presente, é muito importante para o estudo da História. As fontes para o 
estudo da historia não podem ser restritas as fontes oficiais, mas sim, outras fontes, como a literatura, a memoria social, diários e revistas, 
processos judiciais, pinturas e muitas outras formas para aprender, compreender e conhecer o passado. O escopo central do trabalho foi a análise 
da literatura de Virginia Woolf e a descrição da sociedade inglesa pós guerra, principalmente naquilo que tange a ruptura das tradições e a 
chegada da modernidade e a percepção da mudança das estruturas sociais. Este é o assunto deste estudo, ou seja, a análise literária como forma 
de diálogo entre o passado e o presente, por meio da leitura do trabalho literário de Virginia Woolf, especificamente em “A room of one’s own”, e 
a conexão entre este trabalho e o feminismo para conhecermos o passado por meio da literatura inglesa. O trabalho se preocupou em esclarecer 
a diferença entre a análise literária e a análise da literatura como fonte histórica, demonstrando a importância da análise extrínseca do texto 
estudado, ou seja, a percepção dos elementos sociais nos quais o escritor esteve inserido a época da confecção de tal obra. A metodologia 
utilizada foi a revisão bibliográfica da obra de Virginia Woolf acampada na análise do viés histórico, sociológico e antropológico. A conclusão 
encontrada foi a da magnitude e a importância do pioneirismo da obra de Woolf, ou seja, uma mulher escritora no início do século XX, lugar este 
ocupado, exclusivamente durante muitos anos na história ocidental, apenas por homens. Muito mais que a importância do pioneirismo de Woolf 
foi percebido, mas a importância do pensamento da “mulher por ela mesma”, ou seja, a visão da mulher descrevendo ela mesma no início do 
século XX.
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