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Fundamentação teórica 
 

Partindo dos estudos sobre paratopia criadora 
formulados por Dominique Maingueneau 
(2006), focalizamos três obras da autora inglesa 
Jane Austen (1775 – 1817), Razão e 
Sensibilidade (1811), Orgulho e Preconceito 
(1813) e Persuasão (1818), observando o 
funcionamento da autoria e analisando a leitura 
contemporânea dessas obras, que as refere 
como pertencentes ao discurso feminista. 
Abordamos mais detidamente a problemática 
da recepção, examinando costumes e hábitos 
não-escriturísticos que afetam a produção 
autoral, constituindo a autoria.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1: Diagrama-modelo da paratopia criadora 

 
Objetivos 

 

o Estudar o funcionamento da autoria 
examinando um discurso feminista em uma 
expressão literária;  

 
o Identificar traços linguísticos que permitem 

referir como discurso feminista a obra literária 
de Jane Austen;  

 
o Examinar relações entre obra e sociedade, 

entre escritor e sociedade e entre escritor e 
obra.  

Metodologia 
 

o Conduzimos este trabalho a partir de 
fichamentos e resenhas de textos e capítulos 
do aporte teórico, objetivando um 
aprofundamento sobre discuro e autoria.  

 
o Nos debruçamos sobre textos indicados na 

bibliografia fundamental sobre o movimento 
feminista, suas características e condições de 
produção.  

 
o Nos dedicamos à biografia da autora Jane 

Austen e à leitura analítica de três de suas 
obras: Razão e Sensibilidade (1811), Orgulho 
e Preconceito (1813) e Persuasão (1818), 
além de materiais de foruns e fã clubes.  

 
 

Resultados e Discussões 
 

Embora a autoria seja constituída pela relação 
entre as três instâncias, no que se refere a Jane 
Austen, sua autoria ocorre principalmente 
devido à instância escritor, que engloba toda a 
circulação e recepção de sua obra na 
contemporaneidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 2: Representação da paratopia criadora de Jane 
Austen 
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