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Resumo da dissertação:

A presente dissertação busca mostrar, através da análise das personagens femininas dos
romances Foi assim (1947) e La strada che va in città (1942), da escritora italiana Natalia
Ginzburg, a influência que os paradigmas da sociedade patriarcal da década de 1940 na Itália
exerciam sobre a mulher e como esses afetavam o seu modo de vida. Nosso estudo terá como
base as teorias de Simone de Beauvoir presentes nas obras O segundo sexo - vol.1 e vol.2
(1949), que tratam da diferença entre homens e mulheres, e, através delas, debateremos a visão
crítica que a autora italiana expõe em relação à exaltação do masculino em detrimento do
feminino.
Objetivamos também, desmitificar a questão da inferioridade da autoria feminina sob a ótica
da Crítica Feminista (SHOWATER, 1994). Dessa forma, a partir de estudos sobre os caminhos
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percorridos pelas mulheres ao reivindicarem seus lugares nas letras, pretendemos mostrar que a
literatura de autoria feminina, apesar de ter sido afastada, por séculos, do cânone literário, não
apresenta em si nenhuma característica que motive sua consideração como literatura menor.

