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RESUMO 

Esta pesquisa visa analisar duas obras – A Abadia de Northanger e Mansfield 

Park – da escritora inglesa Jane Austen, que viveu entre o final do século XVIII e o 

começo do século XIX e deixou uma vasta literatura, reconhecida mundialmente 

como fonte de conhecimento dos costumes sociais da Inglaterra de sua época. O 

objetivo principal é estudar o funcionamento da ironia nesses romances, a fim de 

verificar se esse recurso estilístico é responsável pela construção de um ethos 

feminista nos romances da escritora. Para isso, utilizaremos o arcabouço teórico e 

metodológico da Análise do Discurso de linha francesa (doravante AD). 

 

INTRODUÇÃO 

A obra de Jane Austen, cuja maior produção se deu na primeira metade do 

século XIX, tem sido caracterizada, desde sempre, por seu estilo e tom irônicos, 

estando a ironia presente não apenas nas falas dos personagens, mas também na 

voz que constrói a narrativa, o narrador. Apesar de ser esse o aspecto que a crítica 

especializada mais destaca na obra da autora, poucos trabalhos no sentido de 

entender o funcionamento da ironia nos textos da autora têm sido realizados no 

âmbito da Linguística, que tem na literatura um objeto de estudo na medida em que 

se trata, com a escrita literária, de um modo peculiar de gerir a língua e produzir 

linguagem. Em uma revisão de literatura para a proposição desta pesquisa, 

encontramos somente uma outra voltada para a obra de Jane Austen no âmbito, 

especificamente, da AD. 

Além disso, esta pesquisa se justifica por tomar o fenômeno da ironia do 

ponto de vista discursivo. A noção de ironia é, em geral, muito vaga. No dicionário 

Houaiss, encontramos uma definição de ironia como a figura pela qual se quer fazer 

entender o contrário do que se diz, o que parece sugerir uma estabilidade que é, no 

entanto, questionável. A ironia é um fenômeno mais amplo, como defendem vários 

estudiosos da questão (ORLANDI, 1983; DUCROT, 1987; MAINGUENEAU, 1997). 

Para a AD, o funcionamento da ironia pressupõe um lugar de movimentação de 

saberes e sentidos decorrentes da heterogeneidade inerente à produtividade da 

ironia, que recai sobre a formação discursiva que interpela o sujeito 

ideologicamente. Segundo Orlandi (1983), é da natureza da ironia romper com os 

processos de significação da linguagem, instaurando o questionamento acerca de 



sua natureza, do funcionamento da ideologia e da própria constituição da 

significação. 

Assim, analisamos o uso da ironia na obra de Jane Austen como um possível 

recurso para a produção de um ethos feminista – essa é nossa hipótese – o que 

colocaria a escritora inglesa ao lado de grandes nomes da literatura mundial 

voltados para a defesa, pela literatura, da igualdade de condições para a mulher no 

passado e no presente. Em outras palavras, nossa hipótese é que Jane Austen foi 

uma autora feminista, que fez do humor fino, da ironia, sua arma de denúncia e 

persuasão. 

 

OBJETIVOS 

Analisar os romances A Abadia de Northanger e Mansfield Park, a fim de 

compreender o funcionamento da ironia nesses textos e verificar se essa figura (a 

ironia) contribui para a construção de um ethos feminista para a autora. Para atingir 

esse objetivo mais geral, é preciso percorrer alguns objetivos específicos, tais como 

o estudo da figura de linguagem ironia nos diversos autores da AD; estudo e 

compreensão do conceito de ethos discursivo; análise do corpus selecionado e 

confrontação com a hipótese da pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é de cunho qualitativo. Partimos da leitura e fichamento dos 

pressupostos teórico-metodológicos advindos da AD, etapa em que nos 

encontramos atualmente. Depois, realizaremos um levantamento historiográfico 

sobre os modos de vida da sociedade inglesa do final do século XVIII e século XIX. 

Por fim, faremos a leitura analítica das duas obras, buscando nelas compreender o 

funcionamento da ironia e a construção de um suposto ethos feminista. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Uma vez que a pesquisa se encontra em andamento, como já o dissemos, na 

etapa de estudo e seleção dos conceitos que serão manejados na análise, 

trataremos aqui do conceito de ethos discursivo, que é fundamental no trabalho. 

Todo enunciado, não apenas por aquilo que diz, seu conteúdo, mas 

principalmente pelo modo de dizer, faz surgir a figura de um fiador “encarnado” – 

que possui não somente uma voz, mas também determinadas características físicas, 



uma corporalidade de fato, com uma maneira própria de se mover no espaço social, 

e características psíquicas, um caráter –, sempre com base em estereótipos, 

representações sociais coletivas próprias de cada época e cada cultura, que a 

enunciação pode reforçar ou transformar.  

A incorporação – maneira pela qual o leitor se apropria do ethos – ultrapassa 

a simples identificação a um fiador, implicando o acesso do leitor a um “mundo 

ético”, que está impregnado no fiador, e ao qual ele dá acesso ao leitor por meio da 

enunciação. Mesmo nos enunciados em que não se mostra a presença de um 

enunciador, quando há seu apagamento, é possível caracterizar a fonte enunciativa 

em termos de ethos de um fiador. 

 Ao ethos também está associado o comportamento social, um mundo ético do 

qual faz parte o fiador, que é ativado por meio da leitura, como um estereótipo 

cultural que reúne um certo número de situações estereotípicas associadas a 

comportamentos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 A partir do estudo do conceito de ethos discursivo, fizemos uma primeira 

aproximação, uma leitura de trechos do romance A Abadia de Northanger, a fim de 

verificar que ethos poderíamos ali identificar. Tal como nossa hipótese sugere, 

encontramos traços de um caráter irônico, tanto nos enunciados associados à figura 

do narrador, quanto nas falas de alguns personagens. 

 Por tratar-se de uma das primeiras obras de Austen, ainda que tenha sido 

publicada postumamente, parece-nos que a autora está livre para exercitar uma 

ironia e um sarcasmo que estão menos acentuados em outros romances que 

conhecemos, tais como Persuasão e Emma, por exemplo, obras de uma fase 

considerada mais adulta da autora. 
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