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RESUMO 
 

 

No presente estudo, analisa-se a influência de fatores relacionados à autoria na 
experiência estética da leitura de textos literários, tendo como objeto de pesquisa 
o caso da escritora contemporânea que usa o pseudônimo Elena Ferrante. 
Procedeu-se à análise de entrevistas compiladas em cartas na obra 
autorreferencial Frantumaglia: os caminhos de uma escritora, objeto de análise, 
com o intuito de verificar como a pseudonÍmia pode influenciar na experiência dos 
leitores de Ferrante. Para realização do estudo, os posicionamentos de Elena 
Ferrante quanto a sua opção pelo anonimato foram analisados a partir das 
concepções de autoria de Roland Barthes (morte do autor) e de Michel Foucault 
(função-autor). A metodologia de Análise de Conteúdo permitiu categorizar as 
recorrências de argumentos nas entrevistas e relacioná-los aos conceitos de 
autoria apresentados. As inferências realizadas a partir da leitura sistematizada 
permitiram aferir nos resultados as influências que a mídia traz para a relação 
autor, texto e leitor, ao se observar no posicionamento de Elena Ferrante que sua 
opção pela ausência se refere à função-autor nos meios de comunicação. Com o 
estudo, busca-se contribuir para pesquisas sobre a influência do tema autoria na 
formação de leitores e na recepção da leitura de textos de literatura na 
contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Autoria. Pseudonímia. Estética da Recepção. Formação de 
Leitores. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

In the present study, we analyze the influence of factors related to authorship in 
the aesthetic experience of reading literary texts, and use as object of research the 
case of the contemporary writer using the pseudonym Elena Ferrante. The 
analysis was about interviews compiled in letters in the self-referential work 
Frantumaglia: A Writer’s Journey, with the intention of verifying how the 
pseudonymy can influence in the experience of the readers of Ferrante. In order to 
carry out the study, Elena Ferrante's positions regarding her choice of anonymity 
were analyzed from the author's conceptions of Roland Barthes (author's death) 
and Michel Foucault's (author’s function) authorship. The Content Analysis 
methodology allowed us to categorize the recurrence of arguments in the 
interviews and to relate them to the concepts of authorship presented. The 
inferences made from the systematized reading allowed us to gauge in the results 
the influences that the media brings to the relation author, text and reader, when 
observing in the position of Elena Ferrante that her option for absence refers to the 
author-function in the media. The aim of this study is to contribute to research on 
the influence of authorship in the formation of readers and in the reception of the 
reading of literature texts in contemporary times  
 
 
Key words: Authorship. Pseudonymy. Reception Esthetics. Readers Training
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo foi construído a partir de motivações que surgiram da 

convergência entre as discussões propostas nas disciplinas que compõem a 

Especialização Lato Sensu em Teoria e Prática na Formação do Leitor e as 

minhas preferências na leitura de literatura. O interesse pela Itália enquanto 

cenário de narrativas literárias e audiovisuais fez com que eu iniciasse a leitura de 

livros da escritora italiana Elena Ferrante, que se tornou conhecida no Brasil a 

partir de 2015 com a publicação de obras traduzidas. Ingressar na comunidade de 

leitores da escritora implica inserir-se no tema da autoria nos estudos literários, 

visto que o nome Elena Ferrante é um pseudônimo. Tal fato faz com que o 

questionamento sobre a sua identidade acompanhe a análise de suas obras. 

Nesse contexto, a leitura do livro Frantumaglia: os caminhos de uma escritora, de 

Ferrante, em 2017, trouxe-me reflexões sobre como a autoria influencia na 

recepção da leitura e formação de leitores de literatura. 

A opção da escritora pelo anonimato na atualidade, em contraponto com o 

papel que as tecnologias da informação e comunicação desempenham na 

sociedade ao ampliar a visibilidade e a circulação de conteúdo, causa 

estranhamento do público e da crítica literária. Este fato se observa nas 

entrevistas concedidas pela escritora, nas quais se tem a presença de perguntas 

sobre os motivos que a levam a usar pseudônimo para identificar suas obras. A 

conduta da escritora também se mostra atípica em relação ao cenário atual do 

mercado editorial, que busca no amplo uso das mídias formas de promover a 

venda de livros, com o autor exercendo uma função nas ações promocionais. Sua 

atuação ocorre além da escrita, em atividades presenciais, a exemplo das 

sessões de autógrafos, e também em ações à distância, nas mídias sociais por 

meio da participação em transmissões ao vivo, diálogo com os leitores em perfis 

sociais particulares ou da editora, entre outras formas de interação mediada por 

computador. No caso de Ferrante, não há uma imagem a ser usada nessas 

atividades, embora ela conceda entrevistas por escrito. 

Em relação às investigações sobre a identidade de Elena Ferrante, a que 

teve maior repercussão foi a matéria do jornalista italiano Cláudio Gatti publicada 

no blog do The New York Review of Books em 2016. Gatti apurou a trajetória de 
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escritores italianos em busca de indícios que levassem a semelhanças com a 

narrativa de Elena Ferrante. Tal investigação reuniu indícios que levaram o 

jornalista à revelação de uma possível identidade da escritora. A matéria teve 

reações polarizadas entre o respeito à escolha de Ferrante pelo anonimato e a 

celebração pelo desvendamento do mistério. Porém, ainda se mantêm as dúvidas 

sobre a sua real identidade e se debate a relação entre o uso de pseudônimo com 

o sucesso de vendas de suas obras, rendendo a esse fenômeno em torno da 

escritora o nome de Ferrante fever (febre Ferrante). 

 O questionamento sobre a identidade de Elena Ferrante foi um dos motivos 

para a publicação do livro Frantumaglia: os caminhos de uma escritora1. Na obra, 

tem-se compilado correspondências de Ferrante intermediadas pela sua editora. 

Entre essas cartas, estão presentes entrevistas em que a autora responde a 

perguntas sobre os motivos que a fizeram optar por manter sua identidade 

privada. O contexto das entrevistas é referente à recepção do público e da crítica 

sobre duas obras da escritora, Um amor Incômodo e Dias de Abandono.  

 Posteriormente é lançada uma versão estendida de Frantumaglia, que 

abrange entrevistas sobre obras lançadas após a primeira edição, com destaque 

para os livros que compõem a tetralogia napolitana, série que expandiu o nome 

da escritora em nível mundial e foi responsável pela chegada da chamada 

Ferrante fever no Brasil. As discussões presentes em Frantumaglia possibilitam 

ter contato com o tema da autoria e sua influência na experiência de leitura, pois 

se observa que as entrevistas concedidas por Elena Ferrante tratam sobre como 

informações sobre o autor influenciam na recepção dos textos literários na 

perspectiva dos entrevistadores e para a escritora.  

Levando esses posicionamentos em consideração, o presente estudo 

analisa a influência da autoria na recepção de textos literários, a partir dos efeitos 

percebidos na obra Frantumaglia, de Elena Ferrante. Considera-se essa 

influência com base nas concepções de autoria de Roland Barthes e Michel 

Foucault, e na relação entre autoria e pseudonímia. O estudo insere-se nas 

pesquisas sobre formação de leitores por tratar das relações estabelecidas entre 

o leitor e as obras literárias, a fim de identificar fatores que contribuem para 

                                                 
1 A palavra frantumaglia é originária do dialeto napolitano e remete à relação de Elena Ferrante com as suas 

origens, visto que sua mãe utilizava a palavra para se referir a emoções. 
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estimular a leitura de textos de literatura, sendo a relação entre autor e leitor um 

desses fatores.  

A pertinência do estudo deve-se ao debate atual sobre autoria motivado 

pela identidade de Elena Ferrante, que se relaciona à recepção do leitor de 

literatura. Tal tema voltou ao foco com o lançamento da série A Brillant Friend 

(traduzido no Brasil como A Amiga Genial) pelo canal pago HBO, baseada no 

primeiro livro que compõe a tetralogia napolitana, que teve estreia no Brasil em 25 

de novembro de 2018. A possibilidade de continuação da série por meio da 

adaptação dos outros três livros pode trazer novamente o questionamento sobre a 

identidade de Elena Ferrante ao foco nos próximos anos, mantendo as 

discussões em torno do tema autoria em debate devido à visibilidade que 

mercado de entretenimento proporciona. 

Esse estudo está dividido em quatro capítulos. Na primeira parte, 

apresenta-se o referencial teórico em que se situa a análise da relação entre 

autor, texto e leitor percebidas em Frantumaglia. As concepções de leitura e da 

interação na tríade autor-texto-leitor presentes no estudo tem base na Linguística 

Textual, vertente que compreende a relação estabelecida no ato de leitura a partir 

do papel ativo do leitor na construção de significado. A análise da influência da 

autoria na leitura de literatura ocorre adotando o posicionamento da vertente 

teórica da Estética da Recepção, ao se considerar o estudo de textos literários a 

partir dos efeitos percebidos na experiência estética de leitura, com base nas 

premissas de Jauss. Desse modo, o estudo da autoria ocorre na perspectiva do 

campo do leitor, ou seja, da recepção. 

No segundo capítulo, procede-se à revisão das principais correntes de 

estudos sobre autoria, com o intuito de expor de que modo o conhecimento do 

leitor sobre o autor pode influenciar na experiência de leitura de textos literários. 

Ao considerar a concepção de autoria de duas vertentes que são base no estudo 

do tema, de Roland Barthes e de Michel Foucault, propõe-se analisar o conteúdo 

das entrevistas de Elena Ferrante a partir de dois posicionamentos: a defesa de 

que a autoria não influencia na experiência de leitura, que se relaciona à morte do 

autor proposta por Barthes; e a influência do autor enquanto funções que 

desempenha nos textos literários, com base em Michel Foucault. 

 No terceiro capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada para a seleção 

de partes da obra Frantumaglia que tratam da autoria na recepção de obras 
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literárias. Para proceder nessa parte, foi utilizada a metodologia de Análise de 

Conteúdo, que permite a construção de um estudo sistemático de textos. A 

seleção ocorreu conforme a motivação do pedido de entrevista à escritora, visto 

que na obra há correspondências que tratam desde uma carta de agradecimento 

por uma premiação à troca de mensagens com o diretor do filme adaptado de um 

livro da escritora. Desse modo, procedeu-se à separação de entrevistas 

concedidas que questionam os motivos da escritora optar pelo uso de 

pseudônimo na assinatura de seus livros. A partir dessas entrevistas, realizou-se 

compilação e categorização dos posicionamentos, conforme duas categorias: 

morte do autor, de Barthes; autor-função (Foucault). Essa sistematização permite 

contrapor posicionamentos que defendem que não há influência do autor na 

leitura de literatura e de que, ao contrário, o conhecimento sobre o autor influencia 

na experiência estética de leitura.  

No quarto capítulo, procede-se à análise dos dados sistematizados e 

apresenta-se posicionamento quanto aos argumentos expostos por Elena 

Ferrante para manter-se anônima. Dados coletados nas entrevistas expõem como 

o tema da autoria e sua relação com os textos literários envolvem fatores da 

atualidade. Ao tratar da relação entre mídia e mercado editorial, percebe-se na 

fala de Ferrante que a autoria se manifesta enquanto função que acompanha as 

necessidades do contexto em que está inserida. Desse modo, observou-se que 

tratar da influência do autor na experiência de leitura é um assunto complexo que 

vai além do conhecimento de sua identidade, uma vez que da sua ausência 

surgem funções que envolvem outros atores além daqueles presentes no ato 

privado de leitura. 

As inferências realizadas na análise de conteúdo da obra permitiram 

apresentar a inserção da mídia na relação entre autor, texto e leitor como 

resultados do estudo.  Elena Ferrante evidencia em seus argumentos que os 

meios de comunicação trazem papéis para o autor ao demandar informações 

além daquelas sobre o autor que já estão presentes no texto literário. De modo 

que a presente análise traz outros caminhos para pesquisa na área de formação 

de leitores, no que concerne à interação entre leitor, obra e autor mediada pela 

mídia enquanto espaço de troca de informações e interação. 

Com esse estudo busca-se contribuir para a reflexão sobre fatores de 

influência na formação de leitores de literatura. Das correspondências de Elena 
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Ferrante, é possível compreender como a relação entre autor, texto e leitor é 

complexa e acompanha as mudanças na sociedade. No caso em análise, 

pergunta-se até que ponto é possível haver anonimato em meio a Era da 

Informação, o que leva também ao questionamento sobre como a possibilidade 

que as pessoas têm de escolher o que expor e o que manter privado se constitui 

na construção de um texto e, por conseguinte, uma identidade sobre si. Nesse 

sentido, é possível refletir se a autora Elena Ferrante é de fato anônima ou as 

informações que ela transmite nas entrevistas permitem constituir uma 

personagem-autor que influencia na leitura de suas obras. 
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2 O LEITOR COMO FOCO NA RELAÇÃO AUTOR, TEXTO E LEITOR: DA 
LINGUÍSTICA TEXTUAL À ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

 
 O presente estudo foi desenvolvido com base na concepção de leitura e a 

relação entre autor, texto e leitor de duas vertentes teóricas: a Linguística Textual 

e a Estética da Recepção. Nesse contexto, considera-se a recepção dos textos 

literários a partir da percepção do leitor enquanto participante ativo da relação 

com o texto e a sua experiência estética de leitura. 

 
2.1 CONCEPÇÕES DE LEITURA E A RELAÇÃO AUTOR, TEXTO E LEITOR NA 
ABORDAGEM DA LINGUÍSTICA TEXTUAL 

 
 O conceito de leitura apresenta diferentes definições conforme o viés 

predominante na análise da relação autor, texto e leitor, componentes em 

interação no ato de ler. Com base em Koch (2006), apresenta-se como as 

diferentes abordagens influenciam na compreensão do ato de leitura, a fim de 

expor a evolução dos estudos com foco no leitor e no polo de recepção dos 

textos. 

 Quando o componente em perspectiva na análise da leitura é o autor, Koch 

expõe que a premissa é da língua como uma representação do pensamento. O 

texto seria, então, um produto lógico da mente e a relação estabelecida entre 

autor, texto e leitor resulta na captação bem-sucedida dessa representação 

mental. Nessa concepção:  

 

A leitura, assim, é entendida como a atividade de captação das ideias do 
autor, sem se levar em conta as experiências e os conhecimentos do 
leitor, a interação autor-texto-leitor com propósitos constituídos socio-
cognitivo-intencionalmente. O foco da atenção é, pois, o autor e suas 
intenções, e o sentido está centrado no autor, bastando tão somente ao 
leitor captar essas intenções. (p.10). 
 
 

 O leitor, conforme esse conceito de leitura, tem papel passivo, pois não 

interfere na construção de significado. Não se analisam fatores de influência na 

recepção da mensagem, como a bagagem cultural do leitor e o contexto de 

recepção do texto. 

 Quando o texto é posto em destaque na análise da leitura, Koch expõe que 

a relação autor-texto-e-leitor é analisada a partir da concepção da língua 

enquanto sistema estruturado de códigos linguísticos. Essa perspectiva define o 
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papel do autor como codificador da língua e do leitor como decodificador, 

bastando aos componentes da relação ter domínio e intercambiar os códigos 

presentes no texto. A concepção de leitura sob a perspectiva do texto é de “[…] 

uma atividade que exige do leitor o foco no texto, em sua linearidade, uma vez 

que “tudo está dito no dito”” (p.10.). A autora expõe que, assim como na 

concepção que privilegia o autor, na concepção de leitura com foco no texto o 

leitor também desempenha um papel passivo no processo de construção de 

significado, porque a ele cabe apenas decifrar o significado já dado, seja de uma 

construção mental (foco no autor), seja dentro de um sistema linguístico (foco no 

texto). 

 Quando o foco de análise do ato de leitura muda para o leitor, a 

abordagem presente é da concepção interacional (dialógica) da língua. Nessa 

perspectiva, o leitor sai de seu papel passivo e os sujeitos presentes na relação 

autor-texto-leitor passam a ser compreendidos como atores ativos que, 

dialogicamente, constroem e são construídos no texto. Nesse enfoque, os 

sentidos de um texto não estão dados previamente, eles são construídos na 

interação texto-sujeitos. A leitura passa a ser vista como  

 

uma atividade interativa altamente complexa de construção de sentidos 
que se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos 
presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas 
requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do 
evento comunicativo (p.11). 

 

 Desse modo, passa-se da concepção de um leitor “assujeitado” para um 

leitor sujeito que traz para a interação com o texto a sua subjetividade, expressa 

em suas experiências de vida e no contexto social em está inserido. 

 Quanto à construção de sentido do texto, Koch expõe que a interação entre 

os componentes do ato da leitura resulta na construção de um sentido para o 

texto, e não “o” sentido enquanto algo absoluto, visto que na concepção de leitura 

como uma atividade baseada na interação autor-texto-leitor:  

 

Se, por um lado, nesse processo, necessário se faz considerar a 
materialidade linguística do texto, elemento sobre o qual e a partir do 
qual se constitui a interação, por outro lado, é preciso também levar em 
conta os conhecimentos do leitor, condição fundamental para o 
estabelecimento da interação, com maior ou menor intensidade, 
durabilidade, qualidade. (p. 19) 
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 Nessa perspectiva, ao considerar o leitor como sujeito ativo na construção 

de sentido e que traz para essa interação seus conhecimentos e vivências 

prévias, considera-se também as individualidades que tornam cada leitor diferente 

e não um leitor ideal e único no processo de produção de sentido. Desse modo, 

para um mesmo texto pode haver uma pluralidade de leituras e de sentidos. 

Porém, Koch alerta que isso não significa que o leitor possa atribuir qualquer 

sentido para o texto, visto que não é o único elemento da interação autor-texto-

leitor e a construção de significado ocorre conjunta e dialeticamente. É preciso 

considerar as sinalizações presentes no texto, ou seja, não há uma total liberdade 

na leitura, pois o texto também faz parte da interação e, desse modo, também 

influencia na construção de sentido tal qual os atores presentes no ato da leitura.  

 Na relação entre autor e leitor, Koch cita como fatores de compreensão da 

leitura o conhecimento dos elementos linguísticos, contexto em que o texto foi 

escrito, a bagagem cultural dos sujeitos presentes na interação, entre outros 

fatores de natureza linguística e social. Em relação ao texto, a autora considera 

as circunstâncias de escrita (contexto de produção) e as circunstancias de leitura 

(contexto de uso), que podem interferir na produção de sentido considerando que 

um texto pode ser lido com uma margem temporal longa do período da sua 

produção e ainda ser lido por pessoa distante do contexto sociocultural em que 

este foi escrito, a exemplo de gêneros textuais como a notícia. 

 Da análise da abordagem da Linguística Textual referente à concepção de 

leitura e a interação entre autor-texto-leitor, observa-se que para o estudo de 

textos literários essas concepções são relevantes para compreender a recepção 

da leitura de livros de literatura. Partindo de um posicionamento em que o leitor 

exerce papel ativo na construção de sentido, propõe-se analisar a influência da 

autoria no polo de recepção de textos literários. Para isso, situa-se o presente 

estudo na vertente da Teoria da Literatura denominada Estética da Recepção, 

que permite compreender como a relação autor-texto-leitor ocorre no polo em que 

o leitor é o protagonista. 
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2.2. A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO COMO VERTENTE PARA ANÁLISE DA 

RELAÇÃO AUTOR, TEXTO E LEITOR 

 

 Assim como na Linguística Textual – que transpõe o papel do leitor como 

sujeito passivo e passa a compreendê-lo como sujeito ativo que em relação de 

interação constrói sentido no ato de leitura – a Estética da Recepção traz o leitor 

como ponto de enfoque para os estudos literários. Ao transpor a atenção do polo 

de produção dos textos literários enquanto base dos estudos de teoria da 

literatura para o polo da recepção, a Estética da Recepção trouxe uma nova 

abordagem que permitiu analisar obras literárias a partir dos efeitos percebidos na 

leitura.  

 

2.2.1  O surgimento da corrente teórica da Estética da Recepção e preceitos 

gerais de Jauss 

 

 A vertente da Estética da Recepção surge em meio a movimentos de 

ordem intelectual e política na Alemanha nas décadas de 1960 e 1970, que se 

refletiram nas universidades e na reforma educacional. Nesse contexto, Hans 

Robert Jauss (1921-1997) profere na Universidade de Constança a palestra “O 

que é e com que fim se estuda a história da literatura?”. Na palestra, Jauss critica 

a abordagem da história da literatura na pesquisa e ensino da teoria da literatura, 

propondo reflexões acerca dos métodos tradicionais de ensino empregados até 

então.  

 Conforme Costa (2011, p. 2), anterior aos estudos de Jauss, a história da 

literatura vinha sendo abordada colocando as obras individualmente em 

sequência cronológica ou conforme a cronologia de vida dos autores de destaque 

da época, relacionando vida e obra na análise de clássicos ou cânones da 

literatura. Para Jauss, essa abordagem desconsidera a historicidade das obras, 

ou seja, aspectos relacionados ao exterior da produção, ao deter os estudos de 

literatura a cronologias internas referentes à obra e autor. Sobre Jauss, de acordo 

com Zilbermann: “[...] ele investe, de modo direto, contra o panorama intelectual 

contemporâneo seu, cujas linhas metodológicas, se eram divergentes entre si, 

tinham em comum o fato de a história não entrar propriamente em consideração 

quando se tratava da análise de um texto literário” (1989, p. 9). Desse modo, 
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observa-se que o estudo dos textos literários até então ocorria com foco no polo 

de produção, em que aspectos relacionados ao autor e ao texto eram 

privilegiados e não se considerava a influência do leitor e, por conseguinte, do 

polo de recepção na significação dos textos literários. Como traz Costa (p.2), para 

Jauss a abordagem vigente ao não contemplar a historicidade das obras 

desconsiderava o que ele denomina de efeito estético da leitura nos leitores. O 

efeito estético é relacionado ao que a arte pode provocar em sua recepção, no 

caso de uma obra literária seria referente ao seu caráter artístico e como ele se 

manifesta no leitor no ato de leitura.  

 Jauss expõe sua abordagem contrapondo duas visões presentes na época, 

o marxismo e o estruturalismo. Para ele, a teoria literária marxista não seria a 

mais aplicável para rever a abordagem da história da literatura na teoria da 

literatura porque, como expõe Costa (idem, p. 2), a visão marxista vincula a obra 

literária a uma estética classista ao considerar que a literatura deve expressar as 

relações sociais de poder vigentes. Com relação ao estruturalismo, com foco no 

formalismo russo, Jauss critica o enfoque dado em demasia à essência do texto e 

no efeito causado pela literatura enquanto estranhamento do olhar a partir do 

texto. Nesse contexto, a Estética da Recepção se contrapõe ao estruturalismo, 

conforme Zilberman (1989, p. 10-11) aponta: “Sob esse aspecto, a estética da 

recepção apresenta-se como uma nova teoria em que a investigação muda de 

foco: do texto enquanto estrutura imutável, ele passa para o leitor, o “Terceiro 

Estado”, conforme Jauss o designa”. 

 Sobre o marxismo e o estruturalismo russo, Costa (idem, p. 3) expõe as 

limitações percebidas por Jauss nos estudos de teoria da literatura: 

 
Tanto a visão marxista como a formalista deixam de analisar a recepção 
e o efeito das obras sobre o leitor, atribuindo-lhe um papel passivo. A 
escola marxista interessa-se pelo leitor na medida em que esse 
caracteriza uma posição social e a formalista o vê como o sujeito da 
percepção, a quem compete apenas distinguir a forma e procedimentos 
do texto literário. As duas concepções, portanto, deixam de analisar o 
leitor como o destinatário, a quem toda obra literária, primeiramente, 
visa. 

  

 Por esses motivos, o marxismo limitando a análise das obras a sua relação 

com a luta de classes e o estruturalismo colocando o texto como foco de 

significação nos estudos literários, que Jauss vai além e propõe uma nova 

abordagem. Percebe-se que nas abordagens marxista e estruturalista, o leitor 
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ainda é visto com um papel passivo, evidenciando os problemas que as 

concepções de leitura com foco somente no autor ou somente no texto trazem, 

como abordados nos estudos da Linguística Textual.  

 Jauss contrapõe essas vertentes ao colocar em foco o leitor como 

destinatário e trazendo seu papel ativo na interação com o texto, abordando a 

relação entre leitor e literatura considerando o caráter estético e histórico do ato 

de leitura. Sobre esses conceitos, tem-se que “o valor estético, para o autor, pode 

ser comprovado por meio da comparação com outras leituras; o valor histórico, 

por meio da compreensão da recepção de uma obra a partir de sua publicação, 

assim como pela recepção do público ao longo do tempo” (COSTA, p. 3-4). É 

proposta, desse modo,  outra forma de abordar a história no estudo de literatura, 

na recepção das obras literárias. O tempo, na historicidade das obras, passa a ser 

estudado a partir do diacronismo ao considerar a comparação com períodos de 

leitura anteriores, e do sincronismo ao considerar o contexto de recepção atual e 

as heranças culturais do leitor no estudo de obras literárias. 

 A abordagem de Jauss tem influência de Hans Georg Gadamer, que foi 

seu professor e desenvolveu estudos abordando a hermenêutica como a base 

para a interpretação da história. Nesse contexto, a meta principal da estética da 

recepção no início da sua abordagem, a saber, a reabilitação da história e, por 

consequência, da historicidade da literatura (ZILBERMAN, p. 11) encontram 

respaldo em Gadamer:  

 

Como o mestre, recupera a história como base do conhecimento do 
texto: e, igual ao outro (Gadamer), pesquisa seu caminho por uma via 
que permite trazer de volta o intérprete ou o leitor, sua defesa predileta 
na luta contra as correntes teóricas indesejadas. (p.12). 
 

 

 A abordagem de Jauss dialoga com outras vertentes teóricas que também 

colocam o leitor, o processo de leitura ou a experiência literária como elementos 

centrais para o conhecimento e interpretação da obra literária (idem, p. 15). 

Zilberman expõe que nos estudos de recepção, a Poética, de Aristóteles, pode 

ser considerada um precursor remoto da estética da recepção. A pesquisadora 

(2008, p.1) destaca que ao definir a poesia enquanto mímese, Aristóteles 

reconhece que a representação de ações humanas provoca um efeito sobre o 

público, a catarse. Esse efeito era possível apenas em um gênero, a tragédia, em 
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contraponto à epopeia e à comédia. “Esses sentimentos não são sofridos pelas 

figuras que se encontram no palco, mas pelos espectadores que ocupam o 

anfiteatro. Catarse significa, pois, a reação de cada indivíduo que participa da 

audiência da tragédia [...]” (2008, p.1). As premissas de Aristóteles são referentes 

ao contexto em que a poesia era transmitida em linguagem oral, portanto, ao ser 

disseminada a linguagem escrita os estudos de literatura que remetem à 

recepção trouxeram novas contribuições. 

 A pesquisadora destaca três vertentes que contribuíram com a estética da 

recepção: a sociologia da leitura, o estruturalismo tcheco e o reader-response 

criticism. Essas vertentes se relacionam à teoria de Jauss ao considerar “ […] a 

noção geral de literatura como forma de comunicação e os conceitos especiais de 

leitor enquanto entidade coletiva a quem o texto se dirige, leitura como ato 

resultante dessa troca e experiência estética como seu efeito no destinatário” 

(2008, p. 16). Desse modo, os fundamentos em que reside a vertente da Estética 

da Recepção proposta por Jauss consideram o leitor enquanto protagonista na 

relação autor-texto-leitor por estar situado no polo em que ocorre o efeito da 

leitura e a construção de sentido.  

  

2.2.2 Fundamentos da teoria da recepção de Jauss 

 

 Jauss estrutura os princípios de uma nova visão para os estudos de teoria 

da literatura em contrapondo com os estudos desenvolvidos naquele período. Os 

fundamentos da sua teoria da recepção são alicerçados em sete teses, os quais, 

conforme Zilberman (1989), quatro têm caráter de premissas que oferecem as 

linhas mestras da metodologia explicitada nas últimas três teses, que apontam 

para a ação (COSTA, 2011, p. 4).  

 A primeira tese ou premissa se refere à historicidade da literatura, que em 

contrapondo ao modo como se vinha estudando a história da literatura, não irá se 

restringir a compilar e analisar obras de um período com base no tempo de 

publicação e no autor. A historicidade muda o foco para a relação dialógica 

estabelecida entre obra e leitor. Zilberman (1989, p. 33) aborda que dessa relação 

dialógica no ato da leitura faz a historicidade coincidir com atualização, uma vez 

que: “A possibilidade de a obra se atualizar como resultado da leitura é o sintoma 

de que está viva; porém, como as leituras diferem a cada época, a obra mostra-se 
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mutável, contrária à sua fixação numa essência sempre igual e alheia ao tempo”. 

Portanto, o efeito da leitura de uma obra muda com o tempo, com novas 

percepções de leitura, dialogando e se sobrepondo a leituras anteriores, 

possibilitando uma análise diacrônica da obra. 

 A segunda tese aborda o conceito de horizonte de expectativas presente 

na leitura de uma obra. A recepção de um livro vai ter influência não apenas da 

percepção individual de um leitor, mas no saber prévio de um público que tem 

contato com essa obra. Nesse panorama, Zilberman expõe que a recepção é um 

fato social, uma vez que a leitura de uma obra será influenciada pelo conjunto de 

saberes prévios de um público e sua inserção no sistema de códigos vigentes na 

época em que está sendo lida. Esses saberes prévios, em relação à premissa da 

atualização que ocorre na leitura de uma obra em diferentes épocas, contribuem 

para formar novos horizontes de expectativas conforme o contexto em que a obra 

é lida e os saberes prévios sobre essa obra que foi lhe conferindo valor estético 

conforme sua leitura ao longo do tempo. 

 A terceira premissa aborda a noção de distância estética, que corresponde 

ao intervalo entre a obra e o horizonte de expectativas do público. Esse 

distanciamento pode contribuir para uma obra ser bem recebida ou causar 

estranhamento no público leitor, conflitando com os saberes prévios em voga. 

Sobre esse ponto, Costa (2011, p.4) expõe que como o horizonte de expectativas 

varia com o tempo, uma obra que surpreendeu por inovar em um período pode 

não trazer grandes atrativos em um período posterior. Para Jauss, as grandes 

obras poderão ser medidas como aquelas que continuam a impactar o leitor em 

diferentes épocas, visão essa que enfrenta críticas pois, conforme Zilberman 

(1989, p. 35), pode ser compreendida como uma fórmula simplista em que quanto 

maior a distância, maior a arte. 

 A quarta tese se relaciona à hermenêutica, ao procurar examinar as 

relações entre o texto com a época da sua publicação. Conforme Costa (2011, p. 

5), a possibilidade de diferentes interpretações entre a recepção do passado e a 

atualização do presente marca a historicidade e, desse modo, o modelo 

apresentado por Jauss “liberta” a literatura do confinamento das obras de um 

determinado período”. 

 Após as quatro primeiras teses, o programa metodológico da Estética da 

Recepção desenvolvido por Jauss segue, propondo investigar a literatura sob três 
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aspectos como expõe Zilberman: o diacrônico (5ª tese); o sincrônico (6ª tese); e o 

relacionamento entre a literatura e a vida prática (7ª tese). 

  A análise diacrônica situa o estudo da literatura na recepção ao longo do 

tempo, considerando não apenas a leitura atual, mas também o diálogo com as 

leituras anteriores (COSTA, 2011, p. 5). Sobre esse aspecto, Zilberman (1989, p. 

37) expõe que: “Uma obra não perde seu poder de ação ao transpor o período em 

que apareceu; muitas vezes, sua importância cresce ou diminui no tempo, 

determinando a revisão das épocas passadas em relação à percepção suscitada 

por ela no presente”. Desse modo, percebe-se a atualização como um dos 

conceitos centrais da Estética da Recepção que evidencia como o estudo da 

literatura não pode se deter a análises centradas no texto ou no autor nem 

confinar a análise de uma obra ao contexto histórico de sua produção.  

 Com relação ao aspecto sincrônico, a história da literatura é abordada a 

partir do conjunto de obras presentes no mesmo período, pois como aborda 

Zilberman (1989, p. 38, grifo nosso), “para o público, ela [o conjunto de obras de 

literatura] aparece como simultaneidade”. Desse modo, além do estudo 

diacrônico, faz-se necessária a análise sincrônica com o intuito de identificar que 

obras estão predominando e articulando diálogos e padrões de leitura com 

diferentes horizontes de expectativas (diacronia).  

 A última tese de Jauss propõe examinar as relações da literatura com a 

sociedade. Nessa tese percebe-se a função social atribuída à literatura, uma vez 

que a leitura de obras literárias influencia na compreensão e no comportamento 

do leitor. Como traz Costa (2011, p. 6), a leitura de obras de literatura teria caráter 

emancipatório, uma vez que, para Jauss, leituras que não provocassem reflexão 

sobre as normas e condutas vigentes seriam “literatura de culinária”, de caráter 

reprodutor e de pouca qualidade estética. Desse modo:  

 

A experiência estética, segundo Jauss (1979), torna-se emancipadora na 
medida em que abarca três atividades primordiais, que, embora distintas, 
relacionam-se entre si: a poesis, a aisthesis e a katharsis. A poesis 
compreende o prazer do leitor ao sentir-se co-autor da obra literária; a 
aisthesis, o prazer estético advindo de uma nova percepção da 
realidade, proporcionada pelo conhecimento adquirido por meio da 
criação literária e a katharsis, o prazer proveniente da recepção e que 
ocasiona, tanto a liberação, quanto a transformação das convicções do 
leitor, mobilizando-o para novas maneiras de pensar e agir sobre o 
mundo. (2011, p. 6). 
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 A experiência estética pode ser compreendida enquanto efeitos possíveis 

que a literatura causa, por seu caráter artístico, no leitor, possibilitando novas 

formas de perceber e interpretar a realidade, provocando estranhamento do olhar 

frente à acomodação do olhar que a rotina pode ocasionar. Percebe-se porque 

levar o estudo do texto literário para o âmbito da recepção mostrou-se uma 

necessidade de transformação em Teoria da Literatura, uma vez que os efeitos 

possíveis no ato de leitura mudam conforme fatores que estão além da estrutura 

interna do texto e do contexto de produção das obras literárias, se manifestando 

quando a relação entre autor, texto e leitor ocorre, que é no ato de leitura que se 

realiza na recepção do texto literário. 

 A análise da teoria proposta por Jauss revela o caráter precursor da sua 

abordagem nos estudos de Teoria da Literatura, o que suscitou desdobramentos 

em novos caminhos possíveis de análise do texto literário. Correntes como a 

Teoria do Efeito, de Wolfgang Iser, trazem novas possibilidades em face da 

complexidade de análise da relação autor, texto e leitor. Importa destacar que 

essas novas correntes trazem como convergência o foco na recepção, 

conduzindo o olhar para o que ocorre no campo da leitura e do leitor.  

Os fatores que influenciam a experiência estética, provocando diferentes 

efeitos, na recepção de textos literários são diversos e se relacionam com o 

contexto da leitura, horizonte de expectativas em que o leitor está inserido, entre 

outros elementos trazidos pela Estética da Recepção.  

No presente estudo, busca-se analisar sob essa vertente o caso da 

escritora sob o pseudônimo Elena Ferrante enquanto fato atípico no contexto em 

que está inserido. Considerando a Era da Informação em que a sociedade atual 

está inserida, conforme a visão do sociólogo espanhol Manuel Castells2, em face 

a um mundo interconectado em que as informações circulam e estão acessíveis 

além das fronteiras, causa estranhamento que uma escritora opte pelo anonimato 

nesse contexto de superexposição midiática.  

Os efeitos da escolha pelo anonimato de Ferrante na recepção de suas 

obras são analisados por meio do debate travado em entrevistas concedidas pela 

escritora compiladas na obra autorreferencial Frantumaglia. Para compreender 

como esses efeitos podem se manifestar, estuda-se como a concepção de autoria 

                                                 
2Na trilogia A Sociedade em Rede, Manuel Castells aborda a dinâmica econômica e social por 
meio de novos fenômenos atinentes ao que denomina de Era de Informação.  
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surgiu e modificou-se em nossa sociedade, por meio da análise cronológica e de 

duas vertentes teóricas que direcionam os posicionamentos sobre a concepção 

de autoria, referentes à morte do autor proposta por Roland Barthes e à 

concepção da autoria enquanto função de Michel Foucault. 
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3 CONCEPÇÕES DE AUTORIA E PSEUDONÍMIA 

 

O tema da autoria é recorrente na análise de textos literários por trazer 

elementos da relação autor, texto e leitor referentes ao campo da produção de 

literatura. Para compreender como fatores relacionados à autoria podem 

influenciar na experiência estética da recepção de obras literárias, propõe-se 

analisar o caso Ferrante a partir de duas correntes teóricas sobre autoria. Essas 

vertentes foram selecionadas por representarem diferentes posicionamentos 

quanto ao papel do autor no texto literário.  

Inicia-se com análise histórica das mudanças de concepções que o termo 

autoria teve em relação aos textos literários, com o intuito de expor o contexto de 

que partem as teorias sobre autoria apresentadas nesse estudo. Segue-se com a 

análise do ensaio “A morte do autor” de Roland Barthes, que traz um dos 

extremos dos estudos da área que é considerar a anulação do autor e a ascensão 

do leitor na relação autor-texto-leitor. Contrapõe-se a esse posicionamento o 

ensaio de Michel Foucault referente à conferência “O que é um autor?”, no qual 

ele aborda os desdobramentos de se considerar essa ausência proposta por 

Barthes e analisa o autor enquanto função frente ao texto literário. As duas 

concepções de autor relacionam-se ao expor que a autoria não se refere a um 

indivíduo ou a uma instância estática, mas se trata de um fenômeno complexo.  

Apresentam-se, ainda, estudos sobre a relação entre autoralidade e 

pseudonímia com o intuito de compreender a influência do uso de pseudônimo na 

experiência estética de leitura considerando as vertentes da “morte do autor” de 

Barthes e da função-autor de Foucault. Uma vez que Elena Ferrante opta pela 

ausência e defende esse posicionamento, importa trazer elementos teóricos que 

permitam analisar os argumentos usados pela escritora. 

 

3.1 MUDANÇAS NA CONCEPÇÃO DE AUTORIA 

 

 Relacionar um texto a um autor nem sempre foi uma necessidade. O tema 

da autoria surgiu e sofreu modificações de abordagem conforme diferentes 

objetivos no decorrer da história. Nesse estudo, concentra-se a análise da autoria 

quanto aos textos literários e as mudanças de concepção do termo. 
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 Estudar a história da autoria é relevante para compreender como o 

conceito acompanha as transformações na sociedade. Como expõe Alves (2014, 

p. 191), ao realizar estudo sobre a genealogia do autor: 

 

O fato de o funcionamento da função-autor estar passando por uma série 
de transformações na contemporaneidade somente reforça a 
necessidade de um estudo genealógico do autor, no sentido de fornecer 
armas e munições para a batalha que hoje está sendo travada na 
formatação daquilo que se convencionou chamar de cibercultura ou de 
sociedade da informação (processo que envolve uma grande mudança 
na ordem do discurso, em sua materialidade, em suas modalidades 
discursivas, nas posições-sujeito, nas funções exercidas e nas relações 
de poder).  
 
 

 Desse modo, o predomínio da Internet trouxe novas questões quanto à 

função-autor, conforme o conceito apresentado por Foucault (que é o presente no 

estudo de Alves), e para compreendê-las a revisão histórica se faz necessária. 

 Gurgel (2016) apresenta como Chartier, ao revisitar a conferência de 

Foucault “O que é um autor?” no livro “O que é um autor? Uma genealogia”, 

divide e analisa os três tempos de estabelecimento da função-autor na sociedade, 

o que oferece uma noção de como a concepção de autoria sofreu mudanças 

conforme as relações complexas apresentadas em diferentes contextos 

históricos. Uma das contribuições de Chartier foi considerar a mudança dos 

suportes materiais do texto em relação à autoria. 

 Entre os séculos XIV e XV, a função-autor aparecia enquanto meio de 

atribuir responsabilidade penal pelos textos, de modo a identificar transgressores 

das normas vigentes, influenciadas, sobretudo, pela tradição católica. Com 

relação ao suporte material dos textos na época, o livro, Gurgel expõe que: 

“Embora muitos historiadores liguem a função autor ao surgimento do livro 

impresso, para Chartier isso não se verifica. Em primeiro lugar, porque o 

manuscrito convive com a publicação impressa, mas, mais fundamental ainda é a 

mutação do objeto livro, enquanto tal” (2016, p. 19). Isso porque os livros 

inicialmente traziam textos variados, de diferentes autores, gêneros e temas, de 

modo que constituir um livro enquanto obra de um autor ocorreu posteriormente. 

Então, para Chartier, a função-autor aparece enquanto princípio para categorizar 

e remeter textos a um único escritor, não surgindo por causa dos livros, mas 
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influenciando, posteriormente, na relação que resulta em reunir textos de um 

autor em obras. 

 No período seguinte, referente aos séculos XVII e XVIII, observa-se que 

essa função autoral passa a ter importância com relação aos discursos literários. 

A relação entre autoria e credibilidade se observava nos textos científicos, mas 

nos textos de literatura era aceito o anonimato. Foucault expõe que essa relação 

se inverteu e nesse período a atribuição de autoria aos discursos literários passa 

a ser relevante, enquanto no discurso científico o conteúdo seria suficiente. Essa 

posição é confrontada por Chartier, que questiona a diferença entre texto literário 

e científico bem como a relação entre autor e texto, que para ele é relevante em 

ambos os tipos de discurso expostos por Foucault. 

 Já nos séculos XVIII e XIX, a função-autor passa a se relacionar com as 

concepções burguesas de propriedade e indivíduo. Chartier questiona esse ponto 

da conferência ao expor que a noção de propriedade no período não refere à 

defesa dos direitos do autor, e sim à defesa dos direitos do livreiro editor. De 

modo que a concepção de autor-proprietário envolve outros atores presentes na 

comercialização de obras literárias. 

 Barthes expõe como o autor emerge na sociedade de acordo com as 

mudanças de valores observadas na transição para a Era Moderna: 

 

O autor é uma personagem moderna, produzida sem dúvida por nossa 
sociedade na medida em que, ao sair da Idade Média, com o empirismo 
inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, ela descobriu o 
prestígio do indivíduo ou, como se diz mais nobremente, da "pessoa 
humana". Então é lógico que, em matéria de literatura, seja o 
positivismo, resumo e ponto de chegada da ideologia capitalista, que 
tenha concedido a maior importância à "pessoa" do autor. (1988, p.1) 
 
 

 Desse modo, observa-se que as transformações nas relações sociais 

tiveram implicações na relação entre autor, texto e leitor uma vez que o tema da 

autoria atende a diferentes objetivos que refletem as relações sociais de cada 

período. Porém, o tema da autoria é complexo e somente a análise diacrônica 

não é suficiente para compreender a percepção que se tem de autor e os papéis 

que exerce. 

 Assim, além da análise com base cronológica, a concepção de autor pode 

ser compreendida quanto aos valores que lhe são atribuídos, os quais também 

são considerados nas teorias sobre autoria. Maingueneau (2016) apresenta três 
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valores, um relacional e dois referenciais. Com relação ao valor relacional, o autor 

é compreendido como responsável por um texto previamente existente. “O autor 

é, então, um “responsável”, no sentido jurídico, uma instância que assume 

responsabilidade pelo texto” (2016, p. 104). Nesse sentido, a concepção de autor 

não remete a um indivíduo real ou a um enunciador, e sim a um ente jurídico que 

responde pelo texto.  

 A segunda concepção remete o autor a um ator da cena literária, enquanto 

produtor de livros. “Refere-se a um estatuto, socialmente identificado ao qual são 

atribuídas certas representações estereotipadas, historicamente variáveis” (2016, 

p. 104). Percebe-se que em contraposição ao valor referencial, esse valor 

relacional remete o autor a uma imagem de um indivíduo, entendendo-se aqui 

imagem enquanto representação de outros sobre um ser.  

 O terceiro valor trata da relação entre autor e obra. Mainegueau expõe que 

há distinção sobre a concepção de autor em relação a textos literários e de outros 

gêneros, uma vez que na literatura não há pré-requisitos, como no caso do 

jornalismo, de modo que qualquer um pode ser um autor de literatura. Porém, o 

que irá conferir o status de autor no campo literário é a representação que se faz 

do escritor. “Mas, para que um indivíduo seja “auctor” em ato, é preciso que 

terceiros o instituam como tal, produzindo enunciados sobre ele e sobre sua obra, 

em suma, conferindo-lhe uma “imagem de autor”. Assim tornado uma 

“autoridade”, pode figurar em antologias ou dicionários” (2014, p. 105). 

Mainegueau ressalta que essa terceira acepção é a presente na conferência “O 

que é um autor?” de Michel Foucault, a partir da qual se trata da concepção de 

função-autor.  

 Compreender a evolução da concepção e os diferentes valores que podem 

ser atribuídos à noção de autor contribui para entender as bases das duas 

vertentes sobre autoria que se apresenta nesse estudo, bem como a análise da 

influência de fatores relacionados ao autor na recepção de obras literárias. 

Enquanto Roland Barthes considera o foco na relação entre texto e leitor, 

Foucault propõe análise sobre o que surge a partir da ausência do autor. 
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3.2 QUE O AUTOR DESCANSE EM PAZ: PERSPECTIVA DE ROLAND 

BARTHES 

 

O ensaio “A morte do autor”, de Roland Barthes (1968) trouxe para as 

discussões em teoria literária uma reflexão que expressa a dramaticidade do 

título, ao propor que a compreensão sobre o texto não está na sua origem, o 

autor, mas no seu destino, o leitor, de modo que “o nascimento do leitor deve 

pagar-se com a morte do autor” (1988, p. 6).  

O filósofo expõe que o autor se constituiu conforme demandas da era 

moderna, e valores relacionados ao indivíduo como prestígio social remetem à 

busca de significação dos textos no polo de produção. Tal relação se observa em 

como estudiosos de teoria da literatura e também a crítica literária trabalham em 

função do autor: 

O autor reina ainda nos manuais de história literária, nas biografias de 
escritores, nas entrevistas dos periódicos, e na própria consciência dos 
literatos, ciosos por juntar, graças ao seu diário íntimo, a pessoa e a obra; 
a imagem da literatura que se pode encontrar na cultura corrente está 
tiranicamente centralizada no autor, sua pessoa, sua história, seus 
gostos, suas paixões; a crítica consiste ainda, o mais das vezes, em dizer 
que a obra de Baudelaire é o fracasso do homem Baudelaire, a de van 
Gogh é a loucura, a de Tchaikovski é o seu vício: a explicação da obra é 
sempre buscada do lado de quem a produziu, como se, através da 
alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz 
de uma só e mesma pessoa, o autor, a entregar a sua “confidência”. 
(p.66) 

 

Barthes afirma que a esse “império do autor” tem havido confrontação dos 

escritores, a exemplo de obras de Proust e Mallarmé que trazem estruturas de 

texto e construção de personagens que invertem a lógica tradicional em que o 

texto remete a um autor. Também os movimentos nas artes contrapõem o tema 

da autoria, a exemplo do Surrealismo. Para o filósofo, a análise da escrita deveria 

ter foco na linguagem, uma vez que o autor se utiliza de signos já existentes e 

não de sentimentos ou impressões genuínas. Seria, assim, um organizador da 

linguagem, mas não um criador, por isso a performance da escrita está na 

linguagem e é no momento da leitura que o leitor irá criar o texto. Nesse raciocínio 

Barthes apoia-se na Linguística: 
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[...] fora da própria literatura (a bem dizer tais distinções se tornam 
superadas), a linguística acaba de fornecer para a destruição do Autor 
um argumento analítico precioso, mostrando que a enunciação em seu 
todo é um processo vazio que funciona perfeitamente sem que seja 
necessário preenchê-lo com a pessoa dos interlocutores: 
linguisticamente, o autor nunca é mais do que aquele que escreve, assim 
como "eu" outra coisa não é senão aquele que diz "eu": a linguagem 
conhece um "sujeito", não uma "pessoa", e esse sujeito, vazio fora da 
enunciação que o define, basta para "sustentar" a linguagem, isto é, para 
exauri-la. (1988, p. 67). 
 

Desse modo, o leitor se depara com a linguagem e a partir dessa interação 

estabelecida no momento presente do ato que ocorre a escrita. Como argumenta 

Neto (2014, p. 3): “Para Barthes, o livro não é gestado antes de sua escrita. Todo 

ato de escritura é uma prática performática, ou seja: é um ato que reside no 

espaço do aqui e agora”.  

Barthes compreende o texto como um “tecido de citações, saídas dos mil 

focos da cultura” (1988, p. 69), do que se depreende que o ato do autor não seria 

uma criação, mas uma articulação de signos múltiplos já existentes, e por 

considerar o ato de escritura como uma prática que ocorre no presente, a ação de 

significação ocorre no momento em que o leitor entra em contato com o texto.  

 Portanto, a criação não ocorreria no campo do autor, mas no ato de abrir o 

livro, ou seja, da ação do leitor perante a obra literária. Relacionando esse ponto 

com a abordagem da Estética da Recepção, percebe-se como o fator de 

atualização que ocorre na leitura de uma mesma obra em diferentes períodos 

acontece ao se compreender cada ato de abrir o livro como o momento em que a 

escrita acontece, seguindo o raciocínio de Barthes. 

Essa lógica de análise implica em revisão das relações estabelecidas entre 

autor, texto e leitor tal qual ocorriam nos estudos literários. Como expõe Neto 

(2014, p. 154), Barthes critica a relação feita entre vida do autor e texto visto que 

“é a linguagem que fala, não o autor”. O autor nesse cenário seria uma 

construção que ganha vida não pelo texto, mas pela crítica que insere a sua 

biografia ou busca de elementos da sua personalidade para analisar o texto. 

Como exposto por Barthes: 
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Essa concepção convém muito à crítica, que quer dar-se então como 
tarefa importante descobrir o Autor (ou as suas hipóteses: a sociedade, a 
história, a psique,a liberdade) sob a obra: encontrado o Autor, o texto 
está "explicado", o crítico venceu; não é de se admirar, portanto, que, 
historicamente, o reinado do Autor tenha sido também o do Crítico, nem 
tampouco que a crítica (mesmo a nova) esteja hoje abalada ao mesmo 
tempo que o Autor. (p.69) 
 
 

A crítica de Barthes pode ser melhor compreendida ao se entender a 

mudança que provoca na análise de autoria ao se trazer para ela a noção de 

“texto”, que irá expressar melhor as relações de intertextualidade estabelecidas 

pela linguagem e pelo ato de leitura: “Substituir o termo “obra” pela ideia de “texto” 

significa dizer que a obra é materialidade, está nas estantes das livrarias e 

bibliotecas e o texto é linguagem, está vivo e palpitante nos discursos. Enquanto a 

obra estaciona nas prateleiras, o texto atravessa várias obras” (NETO, p.3). 

Portanto, buscar no autor o significado de uma obra poderia ser equivocado uma 

vez que, ao considerar que um texto é composto de vários textos anteriores, o 

foco no autor não seria suficiente para analisar a escrita de um texto, uma vez 

que a cada leitura, novas intertextualidades se apresentam e, por conseguinte, 

novos textos são escritos pelo ato de leitura, que ocorre no campo do leitor. 

Portanto, como expõe Barthes (1988, p. 70):  

 

Assim se desvenda o ser total da escritura: um texto é feito de escrituras 
múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram umas com as outras 
em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar onde essa 
multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se disse até o 
presente, é o leitor.  
 
 

Neto (2014, p.156) expõe que as ideias propostas por Barthes foram 

decisivas para o surgimento das teorias da recepção por trazer o foco de análise 

para o leitor e para o ato de leitura nos estudos de literatura. Percebe-se que, ao 

deslocar a atenção do ato de criação literária do autor para o texto e para o leitor, 

que pensar sobre a influência da biografia do autor na percepção da obra precisa 

ser analisada no polo da recepção, e não no polo que seria da emissão. O campo 

da criação literária é questionado por Barthes por não estar no autor e sim no ato 

de interação do leitor com o texto.  

Barthes compreende o leitor não como um indivíduo em suas 

particularidades, o que seria um equívoco do mesmo modo que ocorre em relação 

ao autor quando se busca em dados da sua identidade significações para a obra. 
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O leitor “é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia; ele é apenas 

esse alguém que mantêm reunidos em um único campo todos os traços de que é 

constituído o escrito” (1988, p.70). Como expõe Cavalheiro (2004, p. 72), dessa 

concepção de leitor se depreende que: 

 

Em outras palavras, o leitor, enquanto instância articuladora do texto, 
cuja existência restringe-se ao ato de leitura e de produção textual, 
embora não tenha história nem seja uma pessoa, ele tem várias 
histórias, no sentido de ser o responsável pelas diferentes maneiras de 
ler um texto. Ao transpor a distância que separa escritura e leitura, 
Barthes propõe uma equiparação entre autor e leitor. Assim, tanto o 
autor quanto o leitor são produtores do texto, ambos são “escritores” […] 
 
 

Cavaleiro conclui com a citação conhecida de Barthes, de que para resultar 

dessa equiparação o nascimento do leitor, implica a morte do autor. Os estudos 

literários, desse modo, partem para o foco na recepção, porém, o leitor é 

considerado em sua relação com o texto, não em atividades que não envolvem a 

leitura da obra em análise. Uma interpretação equivocada poderia suscitar a 

imagem de paparazzis em frente à porta de um leitor que recém adquiriu uma 

obra de Elena Ferrante para perguntar particularidades, em analogia à 

personagem de Roberto Benini no filme Para Roma, com amor, de Woody Allen. 

E não é isto o que ocorre em relação à busca no autor pela significação de suas 

obras na atualidade? 

Observa-se que essa concepção de autoria vai de encontro ao 

posicionamento da crítica literária em torno da opção pelo anonimato da escritora 

Elena Ferrante, ao questionar e buscar a presença do autor e discutir suas obras 

invocando também a sua ausência. Em que medida a crítica literária e as 

demandas dos meios de comunicação necessitam do autor para tratar de uma 

obra é uma reflexão que, sob a ótica de Barthes, é possível fazer. Porque se a 

ocorrência do texto literário se dá no campo da recepção, ou seja, do leitor, a 

evocação do autor pelos produtores de conteúdo sobre literatura parece atender a 

outros objetivos fora da obra em pauta.  
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3.3 “CONTENHAMOS, ENTÃO, NOSSAS LÁGRIMAS”. A FUNÇÃO AUTOR DE 

MICHEL FOUCAULT 

 

 O posicionamento de Barthes em direcionar a análise da relação autor-

texto-leitor para a relação texto-leitor, utilizando a expressão “morte do autor” para 

expor essa mudança de foco, embasou estudos e direcionou a crítica literária 

sobre o tema da autoria. Porém, Michel Foucault, ao proferir em 1969 a 

conferência “O que é um autor?” na Collège de France, confronta esse 

posicionamento ao propor que se avance em relação à constatação da morte do 

autor para se refletir sobre as implicações da sua ausência. Ao direcionar sua 

análise para a relação do texto com o autor, Foucault propõe que, para além do 

espaço vago do autor, se analise de que outras maneiras esse papel se 

manifesta, trazendo a concepção de autor-função. Como ele expressa em relação 

às teorias com base na concepção de Barthes de morte do autor, “Contenhamos, 

então, nossas lágrimas” (FOUCAULT, 2009, p. 294). 

 Para Foucault, há dois temas relacionados aos princípios éticos 

fundamentais da escrita contemporânea, que são o tema da expressão e o tema 

da morte. De acordo com Cavalheiro (2008, p.4), quanto ao tema da expressão, a 

visão de Foucault traz dois extremos, “ou o texto diz tudo ou o leitor diz tudo. No 

primeiro caso, não importa quem escreve, já que a obra basta por si mesma; no 

segundo, há também um deslocamento do autor, mas, nesse caso, o sentido 

estaria estritamente com o leitor”. Quanto ao tema da morte, “a escrita conferiria 

imortalidade ao herói, caso aceitasse morrer jovem, exemplo da narrativa e 

epopeia dos gregos; ou, então, a escrita adiaria a morte, exemplificado pela 

narrativa de Xerazade” (CAVALHEIRO, 2008, p.4). Foucault expõe outra relação 

entre escrita e morte, que implica no desaparecimento das características 

individuais do escritor, pois este, em sua relação com o texto, acaba por apagar 

sua individualidade nos artifícios que usa para escrita. Desse modo, “a marca do 

escritor não é mais do que a singularidade de sua ausência” (FOUCAULT, 2009, 

p. 269). Essas percepções são as que predominam na concepção da morte do 

autor proposta por Barthes, em que é considerada a relação entre texto e leitor, 

bem como o ato de escrita contribui para anular a singularidade do autor, 

posições as quais Foucault ressalta que já são de amplo conhecimento e propõe 

avançar para compreender as funções do autor. 
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 Por isso, em contraponto à morte do autor que se mostra como inevitável 

nesses estudos, Foucault destaca duas noções entre as reflexões que não 

permitem que a posição do autor seja anulada, que são a noção de obra e a 

noção de escrita. Quanto à obra, refletir sobre o que deveria ser selecionado e 

considerado parte integrante de uma obra remete ao autor, ao mesmo tempo em 

que a noção de escrita levanta questões relativas a características empíricas do 

autor, traços que se não aparecem no texto influenciam na sua leitura, como, por 

exemplo, buscar remeter o texto a uma origem. Para Foucault, são esses 

questionamentos que possibilitam pensar nos desdobramentos do espaço 

deixado vago quando se fala na morte do autor e, como resposta, propõe a 

análise de funções que emergem dessa lacuna. 

 A primeira problemática que Foucault levanta na conferência mencionada 

se refere ao uso do nome do autor. Ele diferencia o nome próprio da pessoa, do 

nome do autor, pois seus usos implicam em consequências distintas, conforme se 

observa: 

 

Essas diferenças talvez se relacionem com o seguinte fato: um nome de 
autor não é simplesmente um elemento em um discurso (que pode ser 
sujeito ou complemento, que pode ser substituído por um pronome etc.); 
ele exerce um certo papel em relação ao discurso: assegura uma função 
classificatória; tal nome permite reagrupar um certo número de textos, 
delimitá-los, deles excluir alguns, opô-los a outros. (FOUCAULT, 2009, 
p.273) 
 
 

 Os exemplos que Foucault traz elucidam esse ponto. A relação entre o 

nome Shakepeare e as suas obras se manifesta de modo diverso dependendo da 

mudança que envolve esse nome: 

 

[…] os problemas colocados pelo nome do autor são bem mais 
complexos: se descubro que Shakespeare não nasceu na casa que hoje 
se visita, eis uma modificação que, evidentemente, não vai alterar o 
funcionamento do nome do autor. E se ficasse provado que 
Shakespeare não escreveu os Sonnets que são tidos como dele, eis 
uma mudança de um outro tipo: ela não deixa de atingir o funcionamento 
do nome do autor. E se ficasse provado que Shakespeare escreveu o 
Organon de Bacon simplesmente porque o mesmo autor escreveu as 
obras de Bacon e as de Shakespeare, eis um terceiro tipo de mudança 
que modifica inteiramente o funcionamento do nome do autor. O nome 
do autor não é, pois, exatamente um nome próprio como os outros. 
(2009, p. 273) 
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 Observa-se que se descobrirem diferenças nos traços físicos de 

Shakespeare ou alguma mudança de dados biográficos relacionados a esse 

nome, ou seja, algo afeito a Shakespeare enquanto indivíduo, não implica em 

alteração de percepção de suas obras, pois esses dados não se relacionam com 

a relação do autor com o texto atribuído a ele. Mas caso se descubra que Romeu 

e Julieta não tenha sido escrito por Shakespeare, isso implica em nova análise 

dos discursos atribuídos a ele. Da mesma maneira isso ocorrerá com um texto 

que tenha sido atribuído equivocadamente a outro autor e venha a se descobrir 

que se trata de uma obra de Shakespeare. 

 Tem-se, então, que o nome do autor desempenha um papel diferente da 

função de um nome próprio quanto ao que designa e sobre como se relaciona 

com o que descreve, pois esse fato se refere à relação do nome com um 

discurso, como expõe Foucault (2009, p. 273): 

 
O nome do autor funciona para caracterizar um certo modo ele ser do 
discurso: para um discurso, o fato de haver um nome de autor, o fato de 
que se possa dizer "isso foi escrito por tal pessoa", ou "tal pessoa é o 
autor disso", indica que esse discurso não é uma palavra cotidiana, 
indiferente, uma palavra que se afasta, que flutua e passa, uma palavra 
imediatamente consumível, mas que se trata de uma palavra que deve 
ser recebida de uma certa maneira e que deve, em uma dada cultura, 
receber um certo status. 
 
 

 Observa-se que há funções atribuídas ao autor, uma vez que o nome do 

autor possibilita que se organize e se analise discursos em circulação na 

sociedade. Porém, como Foucault explica, nem todos os textos em circulação têm 

um autor, como uma correspondência que tem um signatário ou um contrato que 

pode ter um fiador. De modo que, “A função-autor é, portanto, característica do 

modo de existência, de circulação e de funcionamento de certos discursos no 

interior de uma sociedade” (FOUCAULT, 2009, p. 274). Entre os discursos, que 

têm a presença da função-autor, estão os produzidos enquanto literatura, nos 

quais em torno do nome do autor se procedem em categorização, organização e 

análise de obras. 

 Detendo-se na análise da autoria de livros e textos, Foucault expõe quatro 

características da função-autor. A primeira é que os discursos em que há essa 

função são objeto de apropriação, que ocorreu de diferentes modos na sociedade 

conforme a evolução das relações institucionais estabelecidas entre autor e seu 

texto. De uma relação imposta com o objetivo de responsabilizar e punir, ocorrida 
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na idade média e caracterizada como apropriação penal, passou-se a partir do 

século XVIII a uma apropriação relacionada à propriedade e aos direitos autorais, 

de forma a submeter a responsabilidade e natureza subversiva dos discursos a 

um regime de ordem capitalista expresso nos direitos autorais e destinação dos 

recursos advindos da obra para o seu proprietário.  

 A outra característica é que a função autor não ocorre de maneira universal 

e constante em todos os discursos. A necessidade de atribuir um autor a um texto 

não ocorreu em todo o período da história da sociedade. Foucault observa que os 

textos literários referentes a narrativas antigas eram aceitos e sua credibilidade 

era atribuída a sua antiguidade, não sendo questionado o anonimato dos autores. 

Já em relação ao texto científico, na Idade Média o seu aceitamento enquanto 

valor de ciência era aferido conforme a sua autoria. Porém, houve uma inversão 

dessa vinculação entre o texto e o autor, uma vez que para o texto científico 

passou a ser suficiente o seu conteúdo, enquanto para o texto literário a 

credibilidade passou a ser vinculada ao autor. Como expõe Foucault (2009, p. 

276):  

 

Mas os discursos "literários" não podem mais ser aceitos senão quando 
providos da função autor: a qualquer texto de poesia ou de ficção se 
perguntara de onde ele vem, quem o escreveu, em que data, em que 
circunstancias ou a partir de que projeto. O sentido que Ihe é dado, o 
status ou o valor que nele se reconhece dependem da maneira com que 
se responde a essas questões. E se, em consequência de um acidente 
ou de uma vontade explicita do autor, ele chega a nós no anonimato, a 
operação é imediatamente buscar o autor. O anonimato literário não é 
suportável para nós; só o aceitamos na qualidade de enigma. A função-
autor hoje em dia atua fortemente nas obras literárias. 
 
 

 A observação de Foucault quanto ao estranhamento que o anonimato 

causa na sociedade está presente nas entrevistas que a escritora Elena Ferrante 

concede, e que são analisadas no presente estudo. Esse estranhamento se 

potencializa com a visibilidade que os meios de comunicação possibilitam, 

ampliando o debate em torno tanto da presença quanto da ausência da identidade 

do autor, mas reforçando o papel que a função autor exerce nos discursos 

literários atualmente. 

 Duas outras características se relacionam à constatação de Foucault de 

que a função-autor não se refere a atribuir um texto a um indivíduo, pois “É o 

resultado de uma operação complexa que constrói certo ser de razão que se 
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chama autor” (2009, p. 276). De maneira que a função autor remete a uma 

pluralidade de egos conforme a posição que o sujeito ocupa no discurso. Foucault 

expõe que, por esse motivo, buscam-se em cada época estabelecer esquemas 

mais ou menos invariantes para se encontrar o autor em uma obra. Isso se pode 

observar no modo como a crítica atual realiza resenhas de textos literários, 

usando esquemas para abordar o autor que remetem a critérios usados em 

período anterior pela Igreja Católica. No caso da Igreja, o objetivo de identificar o 

autor relacionava-se à apropriação penal. Com objetivo diverso atualmente, esses 

esquemas contribuem para padronizar o modo de, entre os egos presentes, 

estabelecer as funções do autor em um discurso. Sobre como essa busca pelo 

autor ocorre atualmente, Foucault expõe que: 

 

Ora, a critica literária moderna, mesmo quando ela não se preocupa com 
a autenticação (o que é a regra geral), não define o autor de outra 
maneira: o autor é o que permite explicar tão bem a presença de certos 
acontecimentos em uma obra como suas transformações, suas 
deformações, suas diversas modificações (e isso pela biografia do autor, 
a localização de sua perspectiva individual, a análise de sua situação 
social ou de sua posição de classe, a revelação do seu projeto 
fundamental). O autor é, igualmente, o princípio de uma certa unidade de 
escrita - todas as diferenças devendo ser reduzidas ao menos pelos 
princípios da evolução, da maturação ou da influência. (FOUCAULT, 
2009, p. 277) 
 
 

 Desse modo, as características da função autor – entre as quais ser objeto 

de apropriação, se manifestar de maneira distinta nos discursos conforme o 

contexto histórico e exprimir uma relação complexa com o texto que não remete a 

um único indivíduo criador por envolver uma pluralidade de egos – demonstram 

que nos discursos em que essa função está presente, como ocorre nos textos 

literários, esses papéis podem ser aferidos. Então, do raciocínio de morte do autor 

de Roland Barthes passa-se para o autor como propriedade dos discursos, 

exercendo funções as quais influenciam na recepção desses discursos na 

sociedade. 

 
 

3.4 RELAÇÕES ENTRE AUTORIA E PSEUDONÍMIA 

 

 Conforme abordado na revisão histórica do tema autoria neste estudo, 

atribuir um autor a um texto nem sempre foi uma necessidade, bem como tal fato 
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envolve diferentes objetivos em se designar uma obra a um criador. Entre o 

anonimato, ao se colocar uma observação em um texto de que se trata de autor 

desconhecido, e o uso do nome do autor, encontra-se a pseudonímia na 

literatura.  

 Maingueneau (2016, p. 106), ao diferenciar a pessoa, o escritor e o 

inscritor na produção literária, expõe porque está na última instância a relação 

entre autoria e pseudonímia. Para o pesquisador, “Não há, pois, antes, “a 

pessoa”, que seria passível de uma biografia, depois “o escritor”, que agiria no 

espaço literário, depois “o inscritor”, que assumiria a enunciação: nenhum dos três 

é fundamento ou pivô” (p. 107). Essa visão remete ao pensamento de Foucault de 

que a autoria é um fenômeno complexo que não se resume a atribuir um indivíduo 

a uma obra.  

Quanto ao exposto por Maingueneau, na instância do inscritor se misturam 

dois níveis, um referente à enunciação e o outro que se relaciona à noção de 

autor-responsável. Essa noção traz duas funções: a da responsabilidade pelo 

texto, que aproxima o autor da sociedade, e a do agenciamento que trata da 

relação do autor com o texto. De modo que um texto, como expõe o pesquisador, 

não é assinado nem pela pessoa, nem pelo escritor, mas pelo autor. Essas são as 

características do autor que explicam a relação com a pseudonímia:  

 

A especificidade desta instância que é o autor se manifesta com força na 
existência da pseudonímia, fenômeno que não diz respeito, estritamente 
falando, nem ao enunciador, nem à pessoa ou ao escritor, mas ao autor, 
considerado como o lugar instável em que se articulam texto e sociedade 
(MAINGUENEAU, 2016 p.107). 

 

 Maingueneau observa que a pseudonímia traz usos diversos dependendo 

do contexto e dos tipos de discursos, e destaca os discursos constituintes 

enquanto expressão em que se manifesta a relação entre pseudonímia e 

autoralidade:  

 

O que faz com dos discursos constituintes um observatório privilegiado 
da pseudonímia é que os produtores de textos que deles relevam devem 
assumir sua posição de autor em função do Absoluto em nome do qual 
eles falam: há um envelopamento recíproco entre o “conteúdo” das obras 
e as condições biográficas e institucionais que as tornam possíveis. O 
autor não é mais um simples indivíduo: ele existe em função de um 
mundo paratópico (literário, filosófico, científico, religioso…), ao mesmo 
tempo contemporâneo e imemorial, do qual ele é um autor. 



 

 

39 

 

 Sobre esse ponto, o pesquisador expõe a diferença na relação entre 

autoralidade e pseudonímia nos discursos constituintes contrapondo o campo 

filosófico e o campo literário. Em relação à Filosofia, Mainegueau discute que para 

o campo da Filosofia é relevante que as ideias difundidas nos discursos estejam 

situadas no contexto em que surgiram. Também o filósofo é entendido como um 

exemplo das ideias propagadas, logo, deve haver correspondência entre a sua 

vida privada e os discursos que produz. Além disso, “a pseudonímia é por 

natureza ativadora de imagens e histórias. Ela participa de uma ficção” (p. 111), 

de modo a gerar desconfiança em torno do discurso filosófico. 

 Diferente das relações entre o discurso filosófico e o uso de pseudonímia, 

Maingueneau argumenta que: 

 

Essas características não se encontram no discurso literário, que não é 
um discurso “ancorado”. Isso não significa que a enunciação literária não 
tem necessidade de fundar seu direito à palavra, que ela não esteja 
presa num diálogo constitutivo com outros autores, nem que a vida do 
escritor não seja compatível com sua obra, mas essas coerções passam 
por outros caminhos, que favorecem a pseudonímia, o mascaramento, o 
espetáculo, o ornamento, as ambiguidades, o nomadismo… (2016, p. 
116). 
 
 

 Do texto literário a sociedade espera, conforme o pesquisador, que os 

autores sejam contaminados pelas ficções que criam, de maneira que o nome do 

autor se constitui em mais um elemento no campo de ficção que a literatura 

proporciona não é algo que prejudica o discurso; antes, é algo esperado. De 

modo que: “De certa forma, em literatura, todo nome de autor é pseudônimo, 

mesmo se o escritor assina seu patronímico” (MAINEGUEAU, 2016, p. 116). 

Relacionando à função-autor proposta por Foucault, o nome do autor, real ou 

pseudônimo, exerce funções quanto ao texto literário, não se verificando sua 

morte como expõe Barthes pela ausência de um nome que referencia alguém 

conhecido. Porém, ainda em relação a Barthes, se verifica que o uso de 

pseudônimo não faz diferença na recepção da obra, já que o que importa é a 

relação entre texto e leitor, o que se aproxima dos argumentos de Elena Ferrante 

que se analisa no presente estudo.  

 Tratando do uso de pseudonímia no caso Ferrante, Marques (2017) aborda 

essa situação sob a perspectiva das performances autorais com o intuito de 
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verificar em que medida as obras literárias são influenciadas por elementos 

extraliterários. As relações entre literatura e performance, conforme expõe o 

pesquisador, remonta à pré-história e observam-se nos atos de transmitir uma 

história por meio dos atos corporais desde movimentos ao canto. De modo que 

antes de se constituir em escrita, gêneros literários como romances e poesias 

eram acompanhados de performances. Marques (2017, p. 114) considera como 

“performances autorais” todas as ações, deliberadas ou involuntárias, através das 

quais um escritor determina (ou autoriza) sentidos para sua obra para além 

daqueles sugeridos apenas pelos textos publicados”. Como observa o 

pesquisador, Fernando Pessoa é uma referência ao se tratar desse tema pelo uso 

exponencial que o autor faz da heteronímia. 

 Nessa perspectiva que se analisa o caso de Elena Ferrante enquanto 

performance autoral. No contexto contemporâneo caracterizado pela ampla 

visibilidade midiática, o autor desempenha performances ao aceitar participações 

e se tornar conteúdo dos meios de comunicação. O que Marques expõe é que 

mesmo que o autor use um pseudônimo e se ausente dessa lógica, a sua 

ausência será explorada pela mídia, como ocorre com Ferrante:  

 

Numa época de relações intensamente mediatizadas, o contato direto 
entre leitor e autor (ou entre leitor e obra, como preconiza Ferrante) 
revela-se cada vez mais uma miragem irrealizável. Conhecemos os 
autores através de comentários, resenhas críticas, entrevistas, filmes 
feitos a partir de seus livros, fotografias, declarações anódinas ou 
polêmicas em jornais e revistas, quase sempre muito antes de 
conhecermos suas obras. As editoras e o chamado jornalismo cultural 
capitalizam ao máximo a imagem dos escritores, que são instados a 
participar ativamente dos variados mecanismos de exposição em redes 
sociais, congressos, revistas impressas e eletrônicas e feiras literárias. 
Nesse contexto, mesmo a recusa explícita a participar do jogo que a 
maior parte dos outros autores aceita e referenda alegremente se 
transforma numa performance que será explorada e capitalizada 
exaustivamente pela imprensa (MARQUES, 2017, p. 112). 
 

 
 Tal fato se observa como a presença de Elena Ferrante nos meios de 

comunicação ao conceder entrevistas, e a sua ausência enquanto imagem 

passou a constituir tema central ou parte das matérias sobre a escritora. Ao 

fornecer apenas alguns dados biográficos, de modo genérico e evitando 

informações que possam identificá-la, pode-se observar um efeito estético na 

leitura de suas obras, uma vez que os espaços vazios são preenchidos como uma 

ficção paralela aos seus livros. Como expõe Marques (2017, p. 113): 



 

 

41 

 

Ao conceder entrevistas em que discorre sobre sua suposta infância em 
Nápoles, sua plausível experiência como mãe de duas crianças e outros 
fatos presumivelmente biográficos, Elena Ferrante configura uma 
identidade tão fantasmagórica e autêntica quanto a de qualquer 
personagem de ficção. Como não dispomos de elementos concretos de 
comparação, a performance biográfica se torna indistinguível da 
identidade biográfica. 
 
 

 Desse modo, pode-se entender que elementos extraliterários, entre eles a 

performance autoral, influenciam na experiência estética de leitura. Então, 

seguindo a lógica proposta por Marques para analisar o caso Ferrante, o uso de 

pseudônimo influencia na leitura. Considerando os papéis desempenhados pelo 

autor conforme as demandas midiáticas, pode-se entender, ainda, a performance 

autoral como uma função, sob a perspectiva de Foucault, de forma que, à 

ausência (Ferrante) ou morte (Barthes) do autor têm desdobramentos ao se levar 

em conta os espaços que a mídia busca preencher  com a autoria quando a pauta 

são textos literários. Esses espaços midiáticos são ocupados pelo nome do autor, 

real ou pseudônimo, ao se considerar esse nome enquanto o desempenho de 

uma função. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Para proceder ao estudo do tema autoria e sua influência na recepção de 

textos literários, a partir do caso de Elena Ferrante, empregou-se a metodologia 

de Análise de Conteúdo para sistematizar a leitura da obra Frantumaglia: os 

caminhos de uma escritora (2017). A escolha metodológica ocorre devido à 

natureza do objeto de estudo, que se trata de texto em situação de comunicação, 

e à possibilidade de estruturar a análise por categorias, de modo a permitir que da 

leitura bruta se avance para inferências sobre as opiniões da escritora quanto a 

sua escolha pelo anonimato.  

 A Análise de Conteúdo surgiu e difundiu-se enquanto metodologia nos 

Estados Unidos em contexto no qual pesquisadores aprimoram técnicas de 

análise dos meios de comunicação. De acordo com Bardin (1977, p. 38), a 

metodologia de análise de conteúdo refere-se a: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens).  
 
 

 Dessa conceituação se depreende o campo em que se emprega essa 

metodologia no que concerne às comunicações em diferentes linguagens e 

suportes, embora Bardin exponha que há discordâncias entre os pesquisadores 

se a análise de conteúdo deveria excluir materiais não linguísticos, como filmes e 

imagens. Também se entende que não se trata apenas de um método, mas de 

um leque de instrumentos que podem ser empregados conforme a natureza do 

objeto de estudo e que vão permitir inferências sobre o material analisado.  

 Pode-se entender que ao sistematizar a leitura ou observação de uma 

comunicação, trabalha-se um material bruto de modo a construir estruturas 

lógicas que permitem inferir informações sobre o emissor e o contexto de 

produção, quando se analisa o material a partir do autor, bem como inferir 

informações sobre o leitor quando se empregam as técnicas de análise de 

conteúdo no campo da recepção. A inferência pode ser compreendida, então, 

enquanto interpretação controlada (expressão de Bardin) a partir do ordenamento 
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lógico das informações contidas em uma comunicação, possibilitado pelo leque 

de técnicas possíveis em Análise de Conteúdo. 

 Bardin diferencia a Análise de Conteúdo em relação a outras duas práticas 

com as quais essa metodologia tem semelhanças em seu campo de atuação: a 

Linguística e a Análise Documental. Com relação à Linguística, apesar de ambos 

os campos compartilharem um objeto em comum, a linguagem, os objetivos da 

análise são diferentes. Como expõe Bardin (1977, p. 43): “o objectivo da 

linguística é a língua, quer dizer, o aspecto coletivo e virtual da linguagem, 

enquanto que o da análise de conteúdo é a palavra, isto é, o aspecto individual e 

atual (em acto) da linguagem”. Desse modo, tem-se na linguística o estudo da 

língua enquanto estrutura compartilhada, já na Análise de Conteúdo se observa o 

emprego da língua pelos interlocutores, ou, como fica claro na analogia feita por 

Bardin (idem), “a linguística estabelece o manual do jogo da língua; a análise de 

conteúdo tenta compreender os jogadores ou o ambiente do jogo num momento 

determinado [...]”.  

 Sobre a Análise de Conteúdo em contraponto à Análise Documental, 

Bardin observa que a diferença entre ambas reside na inferência, uma vez que se 

um texto for categorizado de modo a facilitar seu acesso, tornando assim um texto 

bruto em um material, tem-se o objetivo da Análise Documental. Mas se desse 

trabalho sistematizado se avançar para desencadeamentos lógicos por meio da 

inferência, tem-se o objetivo da Análise de Conteúdo. 

 Devido a essas características, observou-se que para o presente estudo a 

Análise de Conteúdo é o método que possibilita atender aos objetivos propostos e 

verificar as possibilidades da hipótese que se trabalha, de que o uso de 

pseudônimo cumpre as funções que Foucault atribuiu ao autor, independente de 

sua “morte”, para usar termo síntese da análise de Roland Barthes sobre autoria. 

Desse modo, buscou-se em técnicas compreendidas no leque que a Análise de 

Conteúdo abrange os caminhos para sistematizar a análise das entrevistas 

contidas na obra Frantumaglia. 

 Entre as técnicas mais conhecidas dessa metodologia está a análise 

categorial enquanto meio de sistematização. Para esse estudo, utiliza-se a 

análise categorial do tipo temática, que se refere à estruturação de partes do texto 

conforme um tema, que “é a unidade de significação que se liberta naturalmente 

de um texto analisado, segundo certos critérios relativos à teoria que serve de 
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guia à leitura” (BARDIN, 1977, p. 105). Separou-se da obra Frantumaglia todas as 

entrevistas em que os entrevistadores e a escritora abordam os motivos e 

possíveis efeitos do uso de pseudônimo pela escritora Elena Ferrante, visto que 

na obra há outras entrevistas em que o tema anonimato não é abordado.  

Nessas entrevistas separadas inicialmente, selecionaram-se os trechos em 

que constavam as concepções da autora Elena Ferrante sobre autor e leitor, de 

modo a aferir a percepção de Ferrante sobre o tema autoria na perspectiva dela 

sobre os sujeitos participantes no ato de leitura. Procedeu-se ainda, no 

andamento do estudo, na inserção de mais uma concepção para separação de 

trechos de análise, referente à mídia, que aparece recorrentemente na fala de 

Ferrante ao tratar da sua ausência. Desse modo, têm-se critérios categóricos 

referentes ao tema autoria. No transcorrer da leitura flutuante, conforme Bardin 

entendida como a leitura livre, observou-se relações das respostas de Ferrante 

com teorias sobre autoria, sendo inclusive o fator motivador de realizar o estudo. 

 Após essa separação de nível mais abrangente, procedeu-se à 

categorização das respostas de Ferrante conforme dois temas baseados em duas 

teorias sobre autoria: a morte do autor, de Roland Barthes e o autor-função, de 

Michel Foucault. A partir dessa sistematização, realizaram-se inferências sobre 

como os argumentos de Ferrante se relacionam a essas teorias para então, a 

partir da hipótese deste estudo, verificar se é possível inferir que não há morte do 

autor quando esse usa um pseudônimo e concede entrevistas. Percebe-se que, 

seguindo a lógica de Foucault ao discorrer sobre o autor-função enquanto 

desdobramento do desaparecimento pela sua “morte”, pode-se inferir que o nome 

Elena Ferrante exerce funções e, em consequência, influencia na experiência 

estética de leitura. 
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5 A AUSÊNCIA QUE FALA: ANÁLISE DO TEMA AUTORIA SOB A 

PERSPECTIVA DO CASO DE ELENA FERRANTE 

 

 Elena Ferrante é o pseudônimo de uma escritora italiana contemporânea 

que vem publicando obras com grande receptividade do público e da crítica 

literária em nível internacional. Porém, o fato de criar um nome para si que 

mascara sua real identidade, também remete a fatores que tornam a discussão 

sobre a relação entre autor, texto e leitor ainda mais complexa. Ferrante é uma 

escritora desconhecida quanto a sua identidade, mas que, por outro lado, mostra-

se ao aceitar conceder entrevistas aos veículos de comunicação, nas quais trata 

de suas obras e emite opiniões pessoais sobre assuntos do cotidiano. Desse 

modo, há uma situação anômala em que uma escritora ausente está, contudo, 

presente na mídia, o que permite estudar a influência do uso de pseudônimo na 

experiência estética de leitura considerando fatores contemporâneos e desperta 

cada vez mais a curiosidade sobre a autora.  

 Prossegue-se à análise apresentando a escritora e o fenômeno conhecido 

como Ferrante Fever com base no livro Elena Ferrante: una guía de lectura e em 

matérias jornalísticas de veículos de jornalismo cultural e literário. A partir desse 

contexto, analisa-se o posicionamento da escritora quanto a sua opção pela 

ausência na obra Frantumaglia, sob as vertentes sobre autoria de Roland Barthes 

e Michel Foucault. Com este estudo, busca-se expor como o uso de pseudônimo 

pela escritora, enquanto ausência, e a concessão de entrevistas, enquanto 

presença, se relacionam com as teorias sobre autoria mencionadas, de modo a 

identificar possíveis influências na experiência estética de leitura de suas obras. 

 

5.1 (DEVERIA IMPORTAR) QUEM É ELENA FERRANTE? 

 

 Há aproximadamente 25 anos uma escritora italiana tomou uma decisão: 

ausentar-se de seus livros. Assim nasceu o pseudônimo Elena Ferrante, 

conforme relato da escritora (2017, p. 246). Na medida em que suas obras foram 

publicadas e receberam atenção positiva dos leitores e de críticos literários, o 

questionamento sobre a sua identidade passou a acompanhar a cobertura 

jornalística sobre os livros.  
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 Seu posicionamento pode ser sintetizado na resposta a uma das 

entrevistas compiladas na obra Frantumaglia. À pergunta de Isabel Lucas “O 

nome Elena Ferrante começa e acaba nas páginas de cada um dos seus livros. 

Veio com a escrita, ela deu-lhe uma identidade. Pode definir-se? Quem é Elena 

Ferrante, escritora? (2017, p. 321)”, a escritora responde: “Treze letras, nem mais, 

nem menos. A sua definição está toda contida nelas (idem)”. De modo que, como 

expõe Roberto Saviano: 

 

El interés internacional por su anonimato se debe a esto. Es decir, ¿se 
puede conseguir que se hable sobre el contenido de un libro y de una 
historia independientemente de quién seas?  Su elección es una obra em 
sí misma, se ha convertido em un capítulo importante, no el más 
importante, pero un capítulo importante de su obra: su anonimato 
(MARTINELLI, 2018, posição 35 - paginação irregular).3 

  

 
 Suas primeiras obras, compostas por livros com personagens mulheres 

como protagonistas, foram publicadas com intervalos longos entre elas e, apesar 

de tratarem de histórias diferentes, por abordarem o mesmo tema, foram 

agrupadas pela crítica literária sob a denominação de trilogia do desamor. São as 

obras Um amor incômodo (1999), Dias de abandono (2013) e A filha perdida 

(2006). A primeira foi também adaptada para o cinema pelo diretor Mario Martone.  

 Posteriormente, inicia-se a publicação das obras que compõem a tetralogia 

napolitana, em que se acompanha, desde a infância até a idade senil, a amizade 

entre duas mulheres de Nápoles: A amiga genial, História do novo sobrenome, 

História de quem foge e de quem fica e História da menina perdida. Tais livros 

sedimentam características de Elena Ferrante enquanto escritora: presença de 

personagens femininas fortes e a narração da história e dos sentimentos 

envolvidos de forma direta.  

 A autora não participa do modo convencional do lançamento de seus livros, 

se contrapondo aos papéis que os autores exercem nos eventos dedicados à 

exposição de novas obras nos dias atuais, como leitura oral de seus textos, 

palestras e participação em feiras e a assinatura de exemplares à venda em 

livrarias. Mas ela concede entrevistas, nas quais recorrentemente aparece a 

                                                 
3 O interesse internacional pelo seu anonimato se deve a isso. Quer dizer, se pode conseguir  que se fale sobre 

o conteúdo de um livro e de uma história independentemente de quem ela é (Ferrante)? Sua escolha é uma 

obra em si mesma. Se tornou um capítulo importante, não o mais importante, mas um capítulo importante de 

sua obra: seu anonimato.  
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pergunta sobre os motivos que a levam a optar pelo anonimato. Mesmo não 

participando pessoalmente da promoção de suas obras, o impacto dos livros da 

tetralogia napolitana (a primeira obra foi publicada em 2011 e a última em 2014) 

levaram Elena Ferrante a aparecer entre as 100 pessoas mais influentes de 2016 

pela revista Times (EUA).4 Em 2018 ocorreu o lançamento da série A Brillant 

Friend, produção do canal de TV pago HBO, baseado no primeiro livro da 

tetralogia napolitana, de modo que, em intervalos, desde a década de 1990, a 

atenção se volta para Elena Ferrante no meio literário, sem que,  nem ela mude 

seu posicionamento de manter-se anônima, nem as tentativas de revelar sua 

identidade à revelia tenham tido sucesso. 

 A investigação que teve maior repercussão quanto à busca da identidade 

da Elena Ferrante foi realizada pelo jornalista italiano Cláudio Gatti, publicada no 

blog do The New York Rewiew of Books em 2016. Ele pesquisou biografias de 

escritores italianos em busca de semelhanças com dados já inferidos sobre Elena 

Ferrante em entrevistas e nas suas obras, bem como vasculhou as 

movimentações financeiras dos autores a fim de encontrar sincronias entre o 

sucesso de venda de livros de Ferrante com movimentações bancárias. Dessa 

busca, Gatti chegou ao nome de Anita Raja, uma tradutora do alemão que vive 

em Roma com o marido napolitano Domenico Startone. Entre as supostas 

evidências apontadas por Gatti, está a coincidência de no ano 2000 ocorrer o 

lançamento do primeiro filme adaptado de uma obra de Ferrante e no mesmo 

período Raja comprar um apartamento de alto valor em Roma. Quanto às 

semelhanças de escrita, um dos fatores apontados como indício de Raja ser 

Ferrante é o início da obra Dias de Abandono, que tem a abertura com uma frase 

que remete ao clássico início da obra A Metamorfose, de Franz Kafka, 

considerando que Raja é a tradutora oficial de Kafka na Itália.  

 As revelações de Gatti implicaram em diferentes opiniões tanto do 

jornalismo especializado quanto dos leitores. Questionou-se em matérias se seria 

correto revelar a identidade da autora à revelia, e qual a importância do fato para 

os seus leitores. Mas, em outro extremo, a investigação de Gatti levantou 

reflexões sobre o tema da autoria. Um dos pontos em discussão foi de que Elena 

Ferrante não remeteria a uma autora, mas a uma escrita a quatro mãos, de Raja 

                                                 
4 Hillary Clinton foi uma das personalidades internacionais a expressar como a leitura dessas 
obras impactaram seus dias (MARTINELLI, 2018, paginação irregular) 
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e seu esposo. Considerando que a crítica literária já havia traçado um perfil da 

escritora Ferrante, enquanto criadora de protagonistas femininas e que escreve 

do ponto de vista da mulher na sociedade de modo aguçado, a informação de que 

haveria um homem envolvido nessa escrita poderia trazer a necessidade de rever 

os estudos das obras de Elena Ferrante. 

 A atitude de Gatti não é isolada, uma vez que Elena Ferrante se defronta 

com questionamentos sobre a sua ausência nas entrevistas que concede, às 

vezes de modo sutil, mas por vezes de modo mais incisivo. Os jornalistas expõem 

suas hipóteses que vão desde o resguardo de identidades de pessoas afetas a 

Ferrante caso as obras tragam dados biográficos, até a decisão deliberada de 

causar estranhamento pelo anonimato enquanto estratégia de venda de suas 

obras. Na obra autorreferencial, Frantumaglia, Ferrante responde a essas 

suposições no que se pode considerar um jogo de exposição e ausência, mas 

que mostra, em última instância, que a escritora não se furta em defender seu 

posicionamento. 

 

5.2 A RELAÇÃO ENTRE AUTOR, TEXTO E LEITOR A PARTIR DOS RELATOS 
DE ELENA FERRANTE NA OBRA FRANTUMAGLIA 
 

 Após a leitura flutuante da obra Frantumaglia e sistematização dos trechos 

que tratam da relação entre autor, texto e leitor, apresenta-se a análise dos 

indícios de fatores de influência do uso de pseudônimo no caso Ferrante na 

experiência estética de leitura de suas obras. O estudo traz indícios dos motivos 

que fazem com que a pergunta sobre a importância ou não de saber o autor de 

uma obra permanece na atualidade. 

 

5.2.1 A obra Frantumaglia 
  

 O livro autorreferenical, objeto do presente estudo, trata-se da compilação 

de entrevistas concedidas por Elena Ferrante a jornalistas, intermediadas pela 

sua editora, a Edizione e/o, e de cartas trocadas entre a escritora e seus editores, 

Sandra Ozzola e Sandro Ferri. A primeira edição foi publicada em 2003, e o 

contexto dos documentos se refere à repercussão dos dois primeiros romances 

da escritora, Um Amor Incômodo e Dias de Abandono, bem como à adaptação do 

romance de estreia para o cinema. Em 2016, é publicada uma versão expandida, 

que concerne a todas as obras publicadas pela escritora até os dias atuais.  



 

 

49 

 O nome da obra em análise remete a memórias de Elena Ferrante sobre a 

sua mãe. Frantumaglia é uma palavra do dialeto napolitano, que Ferrante 

interpreta a partir dos contextos em que a mãe se utilizava desse vocábulo para 

expressar “um mal-estar que não podia ser definido de outra maneira, remetia a 

um monte de coisas heterogêneas na cabeça, detritos de uma água lamacenta no 

cérebro” (FERRANTE, 2016, p. 105). Assim, quando via a mãe chorar, Ferrante 

pensava em “lágrimas de frantumaglia”. Em relação a sua escrita, Ferrante expõe 

como se relaciona com a frantumaglia: “[...] esta palavra é útil sobretudo para 

explicar que, se precisasse dizer o que é a dor para as minhas duas personagens, 

eu diria apenas: é debruçar-se sobre a frantumaglia” (FERRANTE, 2016, p. 107).  

 Considerando que a primeira versão de Frantumaglia tem como contexto a 

circulação de obras de Ferrante que trazem a relação entre mães e filhas, difere-

se que a escolha do nome de uma obra de não ficção a seu respeito remeta, de 

certo modo, à sua identidade para além do ser constituído enquanto autor. De 

modo que se têm duas correntes de assuntos na obra. Primeiramente, observa-se 

que as entrevistas e cartas reunidas no livro permitem acessar as opiniões de 

Ferrante sobre a relação entre autor, texto e leitor, tanto pelo seu processo de 

criação literária como pelo seu entendimento de como a obra deve prosseguir 

após findar a escrita. Além disso, Ferrante também expõe nessas 

correspondências opiniões pessoais sobre assuntos que extrapolam suas obras, 

de modo que o leitor, de certo modo, acessa implicitamente a aspectos da 

identidade da escritora, por meio de suas opiniões, ironias, sarcasmo, exposição 

de conhecimento do mundo. 

 O aspecto autorreferencial da obra se expressa na sua estrutura 

basicamente epistolar. A obra se divide três seções: Papéis (1991-2003), 

Tésseras (2003-2007) e Cartas (2011-2016). Em cada uma estão agrupadas as 

correspondências do período, representando os capítulos da obra. Destaca-se 

que nem todas as entrevistas contidas no livro foram publicadas no ato da 

demanda dos entrevistadores. Há observações ao final de cada capítulo 

informando se a carta de resposta foi enviada ou não. Há exceção também 

quanto a uma entrevista concedida aos seus editores diretamente, em que se 

informa que, excepcionalmente, esta foi realizada pessoalmente, uma vez que os 

editores conhecem Ferrante. Desse modo, havia respostas a entrevistas que 

eram inéditas até a publicação do livro, o que torna o conteúdo de Frantumaglia 
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diferente de entrevistas concedidas pela escritora que não estão na obra, pois 

nesse livro houve a edição, inclusão e organização deliberada dos 

posicionamentos de Ferrante naquele recorte de tempo presente na obra. 

 Procede-se, com base no contexto da obra, à análise de conteúdo 

associando as respostas de Ferrante nas entrevistas às concepções de autoria de 

Roland Barthes e Michel Foucault. O intuito dessa sistematização foi verificar se a 

opção pelo uso de pseudônimo pela escritora exclui o autor enquanto fator de 

influência na leitura ou se a sua ausência implica em desdobramentos que fazem 

o pseudônimo exercer funções do autor. 

 

5.2.2 Relações entre o posicionamento de Ferrante e a concepção da “morte 
do autor” de Roland Barthes 

 
 Adotando previamente a leitura flutuante enquanto parte do método de 

análise de conteúdo, observou-se que as respostas de Elena Ferrante acerca de 

sua opção por ausentar-se, no que concerne a sua identidade pessoal, 

apresentam indícios que correspondem à concepção de Barthes sobre a relação 

entre autor, texto e leitor. Separaram-se trechos em que se destacam nas 

respostas da autora a concepção de que o autor é encontrado na escrita e que o 

texto é suficiente para o leitor conhecer o que importa do autor quanto ao texto 

literário. 

 Na resposta concedida a Jesper Storgaard Jensen, Ferrante explica a 

opção pela ausência e expõe sua percepção da relação do autor e do leitor com 

as obras literárias: 

[…] O que escolho mostrar de mim não pode e não deve se tornar um 
ímã que me sugue totalmente. Um indivíduo tem o direito de manter 
separada, caso queira, sua pessoa, até mesmo sua imagem, dos efeitos 
públicos do seu trabalho. Mas não é apenas isso. Não acredito que o 
autor deva acrescentar nada de decisivo à própria obra: considero o 
texto um organismo autossuficiente, que tem em si, na sua elaboração, 
todas as perguntas e todas as respostas. […] Desejo que o recanto da 
escrita continue sendo um lugar escondido, sem vigilâncias ou urgências 
de qualquer espécie. (2017, p. 89). 

 

 Essa posição de Ferrante, em conjunto com outras motivações, é 

recorrente em suas respostas, quanto a considerar que o texto é autossuficiente, 

ou seja, é o bastante para o estabelecimento da relação entre leitor e texto 

literário, o que remete à concepção de Barthes de que a criação ocorre no ato da 

leitura, entre leitor e texto. Ainda nessa entrevista, Ferrante recorre a uma 
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declaração do escritor Ítalo Calvino que teria dito que, se questionado sobre 

dados biográficos, responderia à pergunta, mas jamais com a verdade. Tal fato 

corresponde à posição de Ferrante de que dados biográficos do autor não são 

relevantes para a relação entre leitor e texto.  

 Ainda nessa entrevista, questionada por Jensen sobre a presença de 

componentes autobiográficos no livro, responde que: “Não há história que não 

tenha raízes no sentimento de quem escreve em relação à vida. […] Mas no fim 

das contas o que importa é a qualidade gráfica, eu diria, desse efeito, as maneiras 

como a escrita o obtém e o potencializa” (2017, p. 89). Nessa declaração é 

evidenciada a concepção que a autora tem de que reside na escrita o foco de 

análise das obras, e não em informações do autor externas à relação dele com o 

texto. 

 Um tema que se torna recorrente também nas respostas de Elena Ferrante 

é a relação entre autor e mídia. Questionada pela escolha de ausentar-se 

enquanto identidade externa, ou seja, informação extraliterária, a escritora cita o 

que, na sua percepção, a mídia espera do autor. Esse tema pode ser analisado 

tanto relacionando com a concepção de Barthes - ao Ferrante recorrer à 

explicação de que o que importa do autor é o que está no texto -, quanto com a 

concepção de Foucault ao se deduzir dos indícios apontados pela escritora que a 

mídia demanda que o autor desempenhe funções. 

 Quanto a esse tema, tem-se a resposta à pergunta de Rachel Donadio, em 

que afirma que a ausência do autor pode se refletir em efeitos no ato da escrita. À 

pergunta segue-se a resposta no trecho abaixo: “[...]a que altura da sua vida, e 

com que intenções, tomou a decisão de ficar no anonimato?” (p. 274) 

 

Permita-me, não escolhi o anonimato, os livros são assinados. Escolhi, 
sim, a ausência. […] A partir dessa escolha, nasceu uma pequena 
polêmica com a mídia, com a sua lógica que aposta em inventar 
protagonistas ignorando a qualidade das obras, a ponto de parecer 
natural que os livros ruins ou medíocres de quem tem certa fama 
midiática mereçam muito mais atenção do que livros que talvez tenham 
qualidade, mas que foram escritos por um desconhecido. Hoje, no 
entanto, o mais importante para mim é proteger um espaço criativo que 
me parece cheio de possibilidades até mesmo técnicas. A ausência 
estrutural do autor age sobre a escrita de uma maneira que quero 
continuar a explorar. (p. 274). 

 

 Outras respostas da escritora sobre o mesmo tema, o anonimato, reforçam 

essa concepção de que o autor e seu papel estão na relação com o texto e que 
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nada externo a essa relação é importante. Questionada por Rachel Donadio se o 

sucesso no anonimato não seria um pouco solitário, Ferrante responde que: “[…] 

São livros que escrevi para que exibam a minha escrita, e não a mim. Tenho 

minha vida que, por enquanto, é bastante cheia (p. 275)”. Outra pergunta de 

Donadio que decorre das conjecturas que se faz de um escritor anônimo é sobre 

a identidade de gênero de Ferrante não corresponder a do nome feminino, ou 

seja, de poder se tratar de um homem que escreve, ao que Ferrante responde: 

“[…] Minha identidade, meu sexo, estão em minha escrita (p. 275)”. Essas 

respostas expõem porque não pairam dúvidas sobre o fato de todos se referirem 

à Ferrante como escritora italiana, uma vez que ela não se furta a responder 

perguntas sobre sua identidade que se relacionem a suas obras, de modo que 

saber seu gênero e sua origem revelam-se importantes para compreender as 

suas influências na escrita. O que a escritora questiona, pelos indícios da leitura 

flutuante que se realizou de Frantumaglia, é que, a não ser que haja relação com 

suas obras literárias, dados de sua identidade não precisam vir a tona. 

 Seguindo o tema da ausência da escritora suscitar dúvidas sobre a 

identidade de gênero ou, ainda, de poder se tratar de mais de um escritor por trás 

das obras, Ferrante responde à Sandra Ozzola, sua editora, que: 

 

Os profissionais olham para aquela moldura vazia onde deveria estar a 
imagem do autor e não têm instrumentos técnicos ou, mais 
simplesmente, uma verdadeira paixão e sensibilidade de leitor para 
preencher aquele espaço com as obras. E, assim, acabam esquecendo 
algo óbvio, ou seja, que cada uso individual da escrita tem sua própria 
história e as descontinuidades são com muita frequência vistosas, tão 
vistosas a ponto de às vezes embaraçarem os traços de continuidade. 
Para que fique claro, só a etiqueta do nome ou uma rigorosa pesquisa 
filológica permitem que achemos óbvio que o autor de Dublinenses seja 
o mesmo que escreveu Ulisses e Finnegans Wake (p. 283).  

  

 Esse trecho traz indícios de que o posicionamento de Ferrante 

corresponde à teoria de Barthes sobre a morte do autor, quando se deduz que 

informações do autor estão no texto já que é ele que articula a narrativa por meio 

do uso que faz da linguagem. Porém, se observa que para Ferrante o autor é um 

criador, uma vez que a escritora se refere nas entrevistas ao seu processo criativo 

na escrita, sem considerar o autor como um mero articulador de expressões pré-

existentes, em contraponto à concepção de autoria de Barthes.  
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 Ainda na resposta a essa entrevista, Ferrante expõe a sua concepção do 

papel do leitor na relação com o texto literário. Pode-se depreender desse trecho 

que a instância que importa no ato de leitura é o leitor, o que corresponde aos 

estudos literários de recepção, para os quais a concepção de Barthes tem 

influência, ao considerar que é na instância do leitor que, como diz Ferrante, se 

acende “o pavio da palavra”, conforme segue: 

 

Sem nunca esquecer que uma história tem de fato vida não porque o 
autor é fotogênico, porque os resenhistas falam bem dela ou porque o 
marketing a torna apetecível, mas porque, em certo número de páginas 
muito densas, ela nunca esquece os leitores, pois cabe a eles acender o 
pavio da palavra (p. 291). 

 

 Ainda no tema do anonimato, Ferrante trata na resposta a Eva Ferri sobre 

os possíveis efeitos da sua ausência na experiência de leitura de suas obras: 

 

Meghan O’Rourke no The Guardian […] identificou com clareza os 
efeitos dessa experiência de escrita. Ao falar da relação que se instaura 
entre quem lê e uma escritora que decide se separar radicalmente do 
próprio livro, destacou: “Nossa relação com ela é como a que temos com 
um personagem de ficção. Achamos que a conhecemos, mas o que 
conhecemos são as suas frases, os padrões da sua mente, o caminho 
da sua imaginação”. (p. 294) 

 

 Nesse ponto, aparece outra informação recorrente no posicionamento de 

Ferrante, de que a ausência do autor é preenchida com informações que 

constroem um personagem em torno dele, sendo esse um efeito da relação entre 

leitor e texto de sua autoria. Ferrante aponta a mídia como reforço constante da 

necessidade de preencher essa lacuna que ela não considera importante, uma 

vez que não se trata da relação entre autor e obra, mas de algo externo ao fazer 

literário. Conforme segue no trecho abaixo, a autora considera estarem no texto 

as respostas que os leitores precisam e os elementos da relação que o autor tem 

com o leitor: 

Hoje julgamos totalmente normal que o autor seja um determinado 
indivíduo inevitavelmente fora do texto e que, se quisermos saber mais 
sobre o que estamos lendo, devemos nos dirigir àquele indivíduo, saber 
tudo da sua vida mais ou menos banal para compreender melhor as 
obras. No entanto, basta tirar do público aquela individualidade e eis que 
se verifica o que Meghan O’Rourke destaca. Percebemos que o texto 
tem em si mais do que imaginamos. Ele se apoderou da pessoa que 
escreve e, se você quiser procurá-la, ela está ali, manifesta-se como 
talvez nem ela mesma conheça.  
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 Ferrante segue na resposta sintetizando esse raciocínio, de que as 

informações relevantes do autor em relação a sua obra estão no texto: “Quando 

nos oferecemos ao público como puro e simples ato de escrever – a única coisa 

que realmente importa na literatura –, nos tornamos indissociavelmente parte da 

narração ou dos versos, parte da ficção.” (p. 294). Na mesma entrevista, Ferrante 

responde a Sandro Ferri, seu editor, como deveria ocorrer a relação entre autor e 

leitor, do que se deduz nos indícios de sua fala que a escritora tem concepções 

do que seria uma transação ideal entre esses polos da leitura. Sandro pergunta: 

“Quer dizer que, enquanto a mídia se apressa em preencher com boatos o vazio 

que você deixa, os leitores o preenchem mais corretamente lendo e encontrando 

no texto o que é necessário? (p. 295)”. Ao que Ferrante responde: 

 

Sim. Mas quero dizer também que, se isso for verdade, a tarefa de quem 
escreve se enriquece ainda mais. Se existe um vazio – nos ritos sociais 
e midiáticos –, que, por convenção, chamo de Elena Ferrante, eu, Elena 
Ferrante, posso e deve empenhar-me – sou obrigada pela minha 
curiosidade de narradora, pelo desejo premente de testar a mim mesma 
– para que no texto aquele vazio seja preenchido. Como? Fornecendo 
ao leitor os elementos para que ele me distinga do eu narrador que 
chamo de Elena Greco (personagem da tetralogia napolitana) […] (p. 
295) 

 

 Na entrevista à Isabel Lucas, os temas centrais das respostas de Ferrante 

se repetem, mas há o destaque da escritora usar a expressão “autossuficiência 

do leitor”, o que reforça que a concepção da escritora quanto ao ato de leitura 

remete às teorias da recepção e tem convergências com a concepção de Barthes, 

ao centralizar na relação entre texto e leitor seus argumentos de defesa da sua 

ausência. À pergunta de Lucas “Tem-se romanceado muito à volta da sua 

biografia: ser ou não mulher, ser ou não italiana, ser ou não mãe […]”, Ferrante 

expõe que:  

Meu trabalho pretende chamar a atenção para a unidade original entre 
autor e texto e para a autossuficiência do leitor, que pode deduzir dessa 
unidade tudo aquilo que for necessário. Eu não invento a minha 
biografia, não me escondo, não crio mistérios. Estou presente, tanto nos 
meus romances como nestas respostas às suas perguntas. O único 
espaço onde o leitor deveria procurar e encontrar o autor é o da sua 
escrita. (p. 320). 

 

 Quando os jornalistas insistem em questionar sua identidade, Ferrante usa 

de artifícios para responder de modo que as informações remetam somente ao 

que se refere à escrita, como se observa na pergunta de Isabel Lucas e na 
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resposta que segue: “Pode dizer um pouco quem é Elena Ferrante fora da escrita, 

aquela que possibilitou a sua literatura? Uma pessoa que se ocupa da vida 

cotidiana carregando sempre um livro e um bloco de notas na bolsa (p. 325)”. 

 Na entrevista concedida à jornalista Yasemin Çongar, percebe-se na 

pergunta da entrevistadora indício de outro efeito possível na experiência de 

leitura das obras de Ferrante. Ao questioná-la sobre se a ausência da escritora 

suscita desconfiança nos leitores,  Ferrante responde apontando, novamente, o 

papel central da relação do texto com o leitor:  

É uma desconfiança induzida pela especulação midiática sobre a 
ausência da autora. A única coisa que posso fazer é continuar minha 
pequena batalha para tornar a obra central. A meu ver, o que importa de 
quem escreve está ali na sua plenitude máxima, e forma um todo com o 
texto (2017, p. 328). 
 

  Percebe-se, desse modo, que o posicionamento de Ferrante sobre o tema 

anonimato traz referências às teorias relacionadas à recepção dos textos 

literários, em que o leitor exerce papel central na relação entre autor, texto e leitor. 

Ao defender sua opção pela ausência, a escritora também apresenta em sua fala 

convergências com a concepção de Roland Barthes sobre autoria, do que se 

pode deduzir que, para Ferrante, o autor está morto no sentido das informações 

necessárias para compreensão estarem no texto e não na autoria.  Porém, seus 

posicionamentos se articulam de modo semelhante ao pensamento de Foucault 

sobre a concepção da morte do autor, uma vez que, ao apresentar os motivos 

pelos quais não deveria ser relevante saber a identidade do autor, a escritora 

aponta possíveis efeitos dessa ausência. Um dos pontos destacados por Ferrante 

é o papel exercido pela mídia ao demandar informações do autor conforme 

objetivos comerciais, o que traz indícios de que, conforme a fala de Ferrante, da 

ausência do autor tem-se o desdobramento para funções do autor, que no caso 

em estudo se refere às demandas da mídia.  

 

5.2.3 Relações entre o posicionamento de Ferrante e a concepção de autor-

função de Michel Foucault 

  

 Ao analisar as respostas de Elena Ferrante quanto às perguntas sobre os 

motivos que a levam a optar pela ausência, verificou-se indícios que permitem 

deduzir que o posicionamento da escritora se relaciona com a concepção de 
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autor-função de Michel Foucault. Enquanto na análise sob a visão de Barthes se 

destacaram os pontos em que Ferrante aponta ser desnecessário saber 

informações do autor além das concernentes a sua relação com o texto literário, 

na análise com base em Foucault verificou-se que a relação entre ausência do 

autor, a mídia e o mercado editorial se destacam.  

 Percebe-se nos trechos das entrevistas sobre o tema anonimato que o 

caso de Ferrante aponta indícios de que há um espaço vago nos meios de 

comunicação, quando a pauta é a literatura, a ser preenchido pelo autor, e que se 

espera que esse espaço seja ocupado, seja com a presença, seja com a ausência 

do autor. Fato é que  essa lacuna será completada. Esse é o ponto de confronto 

entre Ferrante e a lógica da mídia e do mercado editorial. Desse modo, seguindo 

a concepção de Foucault, a função-autor se manifesta na mídia enquanto papéis 

que o autor desempenha que irão contribuir para atender as demandas de 

formatos dos textos jornalísticos, bem como para a promoção de venda dos livros, 

movimentando o mercado editorial. 

 Em correspondência trocada com a sua editora Sandra Ozzola, Ferrante 

responde sobre a expectativa de que ela participe da promoção do seu primeiro 

livro publicado: “Não pretendo fazer nada por Um amor incômodo, nada que 

pressuponha o comprometimento público de minha pessoa. Já fiz bastante por 

essa longa narrativa: eu a escrevi; se o livro for de algum valor, isso deve ser 

suficiente” (2017, p. 11).  

 Na continuação da resposta, a escritora expõe alguns motivos da sua 

decisão: 

Para mim, é difícil expor todos os motivos dessa decisão, você sabe. 
Quero apenas confidenciar que essa é uma pequena aposta comigo 
mesma, com minhas convicções. Acredito que, após terem sido escritos, 
os livros não precisam dos autores para nada. Se tiverem algo a dizer, 
encontrarão, mais cedo ou mais tarde, leitores; caso contrário, não. 
(2017, p. 12). 
 

 Nesses trechos percebe-se que a autora expressa seu descontentamento 

ao ser convidada a participar de protocolos correntes da indústria cultural para 

promoção de suas obras. Então, além de considerar que o autor está no texto, 

Ferrante também considera que foge ao fazer literário atender demandas que não 

têm como fim a experiência do leitor com o texto, em semelhança com as 

correntes teóricas das teorias da recepção em literatura. 
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 O título do capítulo referente à entrevista concedida a Francesco Erbani – 

Hierarquias midiáticas – traz indícios dessa percepção de Ferrante quanto à 

relação entre o autor e os meios de comunicação (se pode deduzir ser referente 

tanto aos profissionais quanto à estrutura midiática). A motivação do pedido de 

entrevista por Erbani parece contribuir para a resposta incisiva da escritora: “Há 

um ano o seu romance veio parar nas minhas mãos. Mas o seu nome não me 

dizia nada. […] Há algum tempo, descobri que seria feito um filme baseado em 

seu livro e amadureci a ideia de entrar em contato com a senhora (2017, p. 46).”. 

A reação de Ferrante é questionar o que de fato deve motivar a produção de 

notícia no campo literário: 

 

[…] quero perguntar o seguinte: um livro é, do ponto de vista midiático, 
antes de mais nada o nome de quem o escreve? A fama do autor, ou 
melhor dizendo, da persona do autor que entra em cena graças à mídia, 
é um suporte fundamental para o livro? Não é notícia, para os cadernos 
de cultura dos jornais, o fato de um bom livro ter sido lançado? É notícia, 
por outro lado, o fato de um nome capaz de dizer algo às redações ter 
assinado um livro qualquer? (2017, p. 44) 
 

 

 Ferrante continua a resposta expondo sua percepção de como deveria 

ocorrer o trabalho dos jornalistas no campo literário e sua concepção de leitor: 

 

Acho que a boa notícia sempre é: saiu um livro que vale a pena ler. Acho 
também que os verdadeiros leitores e leitoras não se importam nem um 
pouco com quem o escreveu. Acho que os leitores de um bom livro 
esperam no máximo que o autor de um bom livro continue a trabalhar 
com consciência e produza outros bons livros. Acho, enfim, que até os 
autores dos clássicos são apenas um amontoado de letras mortas ao 
lado da vida que arde em suas páginas assim que começamos a lê-las. 
Para usar uma fórmula: até Tolstói é uma sombra insignificante quando 
sai para passear com Anna Karenina (2017, p.44) 

 

 Observa-se nesses trechos que Ferrante não concorda com a relação que 

a mídia estabelece com o autor e com as funções impostas pelos jornalistas aos 

autores. Dessa expressão de descontentamento, se deduz que há pedidos para 

que o autor exerça papéis que a escritora considera extraliterários, e, portanto, 

desnecessários à relação entre autor, texto e leitor. 

 Os próximos trechos abordados referem-se à entrevista a Goffredo Fofi, 

sobretudo à pergunta número 6 do questionário enviado via carta, que foi 

elaborada desse modo: 
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Qual é o motivo profundo do seu distanciamento da mídia? Uma 
desconfiança a respeito dela (a respeito da sociedade do espetáculo)? 
Uma forma de timidez privada? Hoje, com a tendência de personalizar 
ao extremo as obras como produtos de autores reconhecidos, presentes 
nas páginas dos jornais e na telinha, como se essa exposição fosse 
quase indispensável, seu caso é verdadeiramente anômalo. Mesmo sem 
querer torná-lo exemplar demais, sentimos a tentação de usá-lo como 
modelo. O que pensa dessa eventualidade? (2017, p. 71). 

 

 Nessa pergunta consta um dos principais motivos de se questionar 

Ferrante quanto a sua ausência, ao se observar o seu distanciamento da mídia, 

na sociedade do espetáculo, enquanto um fato anômalo. Ferrante inicia a 

resposta associando a ausência em relação aos meios de comunicação a um 

modo de preservar a si e a seu processo de escrita: 

 

o discurso a respeito daquilo que o senhor define como “manter-se 
distante dos meios de comunicação de massa” é mais complicado. 
Acredito que na raiz dessa questão […] esteja um desejo um pouco 
neurótico de intangibilidade. Na minha experiência, o cansaço-prazer de 
escrever toca todos os pontos do corpo. Quando o livro está terminado, é 
como se tivéssemos sido revistados com intimidade excessiva e tudo 
que desejamos é recuperar a distância, voltar à integridade (2017, p. 58). 

 

 Esse posicionamento referente ao desejo de intangibilidade na relação com 

a mídia se repete na resposta à Stefania Scateni no capítulo Sem distância de 

segurança, ao ser questionada sobre os motivos que levaram Ferrante a não 

querer se tornar uma personagem pública: 

 

Por um desejo um pouco neurótico de intangibilidade. O esforço de 
escrever atinge todos os pontos do corpo. Quando o livro está terminado, 
é como se tivéssemos sido revisitados sem respeito, e a única coisa que 
desejamos é reaver a integridade, voltar a ser a pessoa que comumente 
somos […]. Pública, afinal, é a obra: ali está tudo o que temos a dizer. 
Hoje quem se importa de fato com quem a escreveu? O essencial é o 
trabalho feito. (2017, p. 84) 
 

 
 Retomando a entrevista à Fofi, Ferrante ainda expressa que: “Descobri, 

publicando, que há certo alívio no fato de que, no momento em que se torna livro 

impresso, o texto vai para outro lugar (2017, p. 58)”. Diz, ainda, que: “Quero ser 

capaz de pensar que, se meu livro entra no circuito das mercadorias, nada é 

capaz de me obrigar a fazer esse mesmo percurso (2017, p. 58)”. Nesse ponto 

pode-se associar o desejo de intangibilidade com o desejo de não ingressar na 

lógica da mídia, das celebridades e do mercado editorial. Do que se deduz tratar-
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se de uma ausência que revela  outra perspectiva do uso de pseudônimo, que é 

ausentar-se dos protocolos midiáticos que o contexto atual impõe.  

 No capítulo do presente estudo em que se aborda Barthes, há trechos em 

que a autora expressa que não é anônima uma vez que assina os textos e 

responde a perguntas sobre sua pessoa relacionadas à literatura. Mas quando 

Ferrante alude à mídia como um fator motivador da sua ausência, e não o 

anonimato, a própria escolha deliberada da palavra usada permite deduzir que ela 

fala de um espaço vago que a mídia busca preencher. Ferrante expõe ainda 

nessa entrevista uma fala da qual se depreende indícios de que ela entende 

haver duas esferas, a do autor e a da pessoa Ferrante: “[…] não quero voltar a 

aceitar uma ideia de vida na qual o sucesso pessoal é medido pelo sucesso da 

página escrita (2017, p. 59)”. Esse trecho tem correspondência com o que se 

apresentou no referencial teórico do presente estudo, em que se compreende a 

autoria como um fenômeno complexo, e não a referência simples de uma pessoa 

que escreve a uma obra. 

 Sobre esse ponto, Ferrante continua, na entrevista a Fofi, a expor como a 

mídia influencia e confunde os papéis na relação complexa de autoria: 

 

Assim, o que escrevo é cheio de referências a situações e eventos que 
aconteceram, mas reorganizados e reinventados como jamais se deram. 
Portanto, quanto mais me distancio da minha escrita, mais ela se torna o 
que quer ser: uma invenção romanesca. Mas a mídia, em especial 
quando vincula fotos do autor ao livro, o desempenho midiático do 
escritor à capa da obra, segue na direção oposta. Elimina a distância 
entre autor e livro, faz com que um se desgaste em detrimento do outro, 
mistura o primeiro com os materiais do segundo e vice-versa (p.59). 

 

 Ao abordar as demandas do mercado editorial, de outro trecho dessa 

entrevista de Ferrante é possível inferir, novamente, que tanto a mídia quanto a 

indústria em que se insere a comercialização de livros têm espaços vagos no que 

concerne a atividades destinadas ao autor, que deve exercer um papel nesse 

cenário. E, ao se submeter a essa função, enquanto participação ativa, o autor 

acaba cedendo mais do que o seu papel frente ao texto e ao leitor: é a sua 

participação enquanto pessoa frente ao público, ao mercado consumidor, e sua 

relação com a obra passa a ser com uma mercadoria. Se tornando, o autor 

também, em objeto de venda: 
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O mercado editorial se preocupa antes de mais nada em saber se o 
autor pode ser usado para se tornar um personagem cativante e, assim, 
ajudar a viagem mercantil da sua obra. Cedendo, aceitamos, pelo menos 
em teoria, que a pessoa por inteiro, com todas as suas experiências e 
seus afetos, seja posta à venda junto com o livro (p.60). 

 

 Na entrevista concedida a sua editora Sandra Ozzala, já abordada no 

capítulo desse estudo sobre a relação das respostas com a concepção de 

Barthes, é possível perceber novamente que há um espaço vago que a mídia 

precisa preencher ou com a presença do autor, ou explorando de outro modo a 

sua ausência, criando um autor-personagem: 

 

O sistema midiático dá grande peso a esse nexo. Não importa o livro, 
mas a aura de quem o escreve. Se a aura já existe, e a mídia a 
potencializa, as editoras escancaram as portas com felicidade e o 
mercado acolhe você com mais felicidade ainda. Se a aura não existe, 
mas o livro milagrosamente vende, a mídia inventa o autor-personagem 
dando início a um mecanismo no qual quem escreve não vende apenas 
a sua obra, mas a si mesmo, sua própria imagem. (p. 292) 

 

 Nesse trecho, Ferrante torna a expor que ao ceder aos mecanismos da 

mídia, o autor se torna uma mercadoria assim como o livro. Em outro ponto da 

entrevista, Sandra pergunta: “Você estava dizendo, no entanto, que suas razões 

para ficar na sombra mudaram um pouco” (20017, 292). Ao que Ferrante 

responde: “Ainda me interessa muito servir de testemunha contra o protagonismo 

obsessivamente imposto pela mídia” (idem).  Tal posicionamento demonstra 

que, conforme Ferrante foi recebendo mais visibilidade pela publicação de suas 

obras e de adaptações literário-fílmicas, que as perguntas sobre os motivos do 

seu anonimato passaram a motivá-la a querer se impor ainda mais sobre a lógica 

midiática. Afinal, em entrevista a Liz Jobey, a pergunta e resposta evidenciam o 

antagonismo da autora com a visibilidade que a mídia quer impor não só à obra, 

mas ao autor enquanto informação além daquela presente no texto literário: “Acha 

que a fama é sempre danosa para a obra de um autor e para o trabalho das 

pessoas criativas em geral? Não sei. Acho simplesmente que hoje é um erro 

deixar que a pessoa se torne mais conhecida do que a própria obra (2017, p. 

379)”. 

 Desse modo, pensar o autor enquanto função no caso de Elena Ferrante 

pode ser compreendido pelas lacunas que a mídia e o mercado editorial buscam 

preencher com o nome do autor. Sem poder explorar informações mais pessoais, 
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os produtores de conteúdo desses campos se encarregam de ocupar o espaço 

com conjecturas por meio das próprias perguntas sobre os motivos da ausência, 

bem como das possibilidades a se explorar ao ter a área da foto do autor do livro 

vaga, a exemplo de supor que Ferrante se trata de um homem, ou, ainda, que 

Ferrante corresponde a mais de um(a) escritor(a).  

 Pode-se compreender que há um autor-função no que concerne ao campo 

da crítica literária, da mídia e do mercado editorial, pois Elena Ferrante é um 

nome a partir do qual se pode categorizar, estudar e, ainda, monetizar na 

promoção de livros e produções audiovisuais. O seu nome não remete a uma 

personalidade, mas a traços do autor no texto e, ainda, a funções desse autor em 

relação aos meios em que suas obras circulam. 

 

5.2.4 De Barthes à Foucault: treze letras representadas no texto literário e na 

mídia 

 

 Da análise a partir das duas concepções de autoria, inferiu-se com base 

nos indícios presentes no posicionamento de Ferrante nas entrevistas que as 

treze letras de seu nome, metáfora para a compreensão de Elena Ferrante como 

autora, são encontradas no texto literário. De modo que, como Ferrante expõe, 

seu caso não se trata de anonimato, mas de ausência. Quanto a essa ausência, 

percebe-se que o debate entre a escritora e os entrevistadores é centralizado no 

preenchimento de espaços dos meios de comunicação, considerando a estrutura 

e os objetivos das empresas midiáticas, do que se depreende que quando 

Ferrante fala em ausência se refere a não preencher as funções que a mídia 

impõe ao autor. 

 Portanto, da leitura sistematizada da obra, considerando as duas vertentes 

de concepção de autor, compreende-se que o caso Ferrante traz para a relação 

entre autor, texto e leitor elementos extraliterários, no que concerne às suas 

entrevistas, que faz com que a ausência que a autora conclama seja preenchida 

pela lógica dos meios de comunicação. Quando a escritora aceita dar entrevistas, 

ela acaba por exercer uma função-autor contemporânea, oriunda das 

necessidades da mídia. De modo que a comunidade de leitores de Ferrante tem 

acesso a informações sobre ela concedidas deliberadamente. A autora está 
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presente em um espaço de exposição em que exerce algum controle sobre o que 

quer mostrar ou deixar no anonimato, mas não deixa de se expor. 

 Verifica-se, com base nos indícios que surgiram nesse estudo, que a mídia 

é um fator relevante na experiência estética de leitura das obras de Ferrante, pois 

traz informações que contribuem para a construção do autor-personagem, que 

influi na leitura de textos literários. Portanto, mesmo que se compreenda o autor 

na sua relação com o texto, há papéis que a mídia demanda do autor de modo 

que ele passa a exercer funções fora do texto literário. Isso  ocorre no caso de 

Elena Ferrante, que preenche os espaços midiáticos ao conceder entrevistas 

mesmo que a pauta seja discutir a sua ausência. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No estudo do caso de Elena Ferrante, enquanto um fato atípico da relação 

entre autor, texto e leitor, verificaram-se fatores de influência na experiência 

estética de leitura de obras literárias, com destaque para como a mídia se insere 

nesse contexto. A análise do posicionamento da escritora em entrevistas quanto à 

sua opção pelo anonimato permite deferir que há funções que o autor 

desempenha na mídia quando a pauta é a literatura, o que traz implicações na 

leitura de seus livros.  

 Da concepção de morte do autor de Barthes, da qual Ferrante se aproxima 

ao defender sua privacidade, verificou-se que deriva a concepção de função-autor 

de Foucault, quando Ferrante aceita ocupar os espaços destinados ao autor na 

mídia, mesmo que seja para criticar a lógica imposta pelos meios de 

comunicação. Considera-se que a sua crítica é também um posicionamento que 

remete não à autora Ferrante, mas à pessoa que usa o pseudônimo Elena 

Ferrante, de modo que o leitor está diante de traços pessoais que extrapolam a 

autoria quando lê as suas entrevistas. Contudo, isso não significa que a escritora 

não tenha êxito na sua intenção de confrontar a mídia, uma vez que conserva um 

bem difícil de ser mantido na atualidade: a liberdade de circular entre as pessoas 

sem ser reconhecida. Desse modo, tem-se acesso a traços de sua identidade nas 

entrevistas, mas que não preenchem outros espaços de interação com o autor, 

como o pedido de um leitor para fazer uma foto com o escritor no lançamento de 

um livro. 

 A presença do autor em espaços de visibilidade traz informações aos 

leitores que podem contribuir para motivar a procura por determinadas obras, 

incentivando a leitura e formando leitores, bem como influenciar na recepção da 

experiência de leitura por meio de dados biográficos do autor. Observa-se que é 

demandado dos autores contemporâneos em atividade que participem de ações 

presenciais e virtuais de interação com possíveis leitores. O modo como são 

conduzidas essas interações expressa que se busca do autor informações 

extraliterárias, de modo que a abordagem da mídia em relação ao autor não se 

diferencia da que ocorre com as celebridades do mercado audiovisual. Apesar de 
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a autoria de textos literários estar relacionada com a linguagem escrita, buscam-

se informações do autor enquanto imagem.  

 Por isso, a ausência da foto de Elena Ferrante no espaço destinado ao 

autor na orelha das obras causa estranhamento, o qual traz consequências ao 

estimular a curiosidade das pessoas e se tornar um dos fatores de busca por suas 

obras. Uma manifestação comum tanto na ficção quanto na realidade é um 

aspirante a escritor(a) expressar como imagina sua foto e descrição biográfica na 

segunda orelha do seu livro. Isto acaba sendo um ato representativo da inserção 

na atividade e constituição enquanto autor. Como Ferrante rejeita esse espaço, 

ela acaba por se tornar mais uma personagem em suas obras pelas 

possibilidades de perguntas que a segunda orelha em branco do livro sugestiona. 

 Nesse contexto, verificou-se no estudo que a função-autor, enquanto meio 

de categorizar informações literárias, apresenta outros objetivos na mídia, 

relacionados ao mercado de produção de conteúdo e ao mercado editorial, que 

são atendidos tanto pela presença como pela ausência da imagem do autor.  

Como se observa no caso de Ferrante, a mídia remaneja suas estratégias para 

preencher os espaços do formato de cada veículo de comunicação com 

informações da escritora. Caso Elena Ferrante se mantivesse totalmente no 

anonimato, pode-se supor que a participação dos profissionais das mídias na 

construção de um autor-personagem seria mais ativa, com investigações 

jornalísticas como a empreendida pelo jornalista Cláudio Gatti tendo mais espaço. 

Mas fato é que a função-autor na mídia contribui para a constituição de um autor-

personagem, que pode influenciar na experiência estética de leitura, ou seja, na 

percepção do leitor sobre o texto literário. Em um contexto de hipervisibilidade, a 

escolha de Ferrante sobre o que mostrar e omitir de si na mídia contribui para 

trazer para a constituição de um autor-personagem novas dimensões de análise 

na Era da Informação. 

 Porém, como Ferrante expressa que não optou pelo anonimato total, mas 

pela ausência uma vez que oferece um nome a suas obras e aceita falar sobre 

elas, ao conceder entrevistas à mídia há uma oscilação entre ausência e 

presença controlada pela escritora, preenchendo os espaços demandados pelos 

meios de comunicação e poupando, de certo modo, os jornalistas de criar 

informações em torno dela. Percebe-se que não há espaço para questionar se 

Ferrante é um homem, se o pseudônimo se refere a mais de um escritor ou se a 
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sua nacionalidade não é italiana. Então, os jornalistas não têm total liberdade de 

criação de um autor-personagem, porque Ferrante oferece informações pessoais 

desde que considere atinentes ao fazer literário. Pode-se inferir que Elena 

Ferrante se trata de uma criação com múltiplos participantes ao fornecer 

informações sobre si, mas deixar aberta lacunas que a sua comunidade de 

leitores e profissionais da área buscam preencher por meio de inferências ao ler 

seus livros. Esse mistério acaba por trabalhar em favor da divulgação de suas 

obras e alcance de mais leitores, se refletindo em maior venda de livros. 

 O posicionamento de Ferrante também permite que se levante dois pontos 

sobre a função autor manifestada na mídia concernente à formação de leitores. 

Primeiramente, tem-se o questionamento quanto à validade do ato dos 

profissionais da mídia buscarem informações do autor enquanto elemento 

relevante para as pautas sobre literatura. Considerando o contexto do mercado 

editorial brasileiro, que em 2018 alarmou os participantes desse campo com 

anúncios de crise de grandes redes de livrarias, o que se reflete em toda a 

estrutura de distribuição e venda de livros, poderia se pensar na mídia como uma 

aliada dos autores. Afinal, em um país com índices baixos de leitura, conforme 

dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, todo meio de se chegar aos 

leitores e estimular a leitura parece ser relevante. Um mercado editorial forte 

contribui para que haja mais espaço para autores publicarem suas obras, bem 

como para se dedicarem totalmente à produção literária. Em contrapartida, um 

mercado editorial nacional enfraquecido traz consequências para os dois lados 

que envolvem a leitura – o autor e o leitor. Por isso, entende-se que a concessão 

de espaço na mídia para autores promoverem as suas obras têm aspectos 

positivos. 

 Ferrante apresenta argumentos para defender um posicionamento contra a 

abordagem da mídia no campo literário quanto ao autor, mas há que se 

considerar as potencialidades que a exposição midiática traz para estimular o 

interesse pela literatura por meio do estreitamento da relação entre autor e leitor. 

As vendas de livro são consequência, no fim, de leitores procurando obras. Logo, 

quanto mais leitores, mais campo há para os autores. Por isso, a função-autor na 

mídia enquanto fator de estímulo à leitura por meio da interação do autor com os 

leitores poderia ser compreendida como algo positivo e não afeito ao fazer 

literário. De modo que se pode deferir que a mídia não exerce somente uma 
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função distorcida quanto à relação autor, texto e leitor, como Ferrante considera, 

e que há a necessidade de se refletir sobre estratégias de comunicação a favor 

da promoção da leitura de literatura, incluindo o autor nessas ações. 

 O segundo ponto se refere à legitimidade do autor em participar ativamente 

da promoção de suas obras. Ao considerar o posicionamento de Ferrante, pode-

se inferir que se a mídia está equivocada ao buscar a identidade do autor para 

cobrir espaços, o autor também estaria equivocado ao buscar voluntariamente 

exposição na mídia. Porém, quando o autor participa de atividades que implicam 

visibilidade, ele não só toma parte e incentiva a promoção de suas obras 

enquanto mercadoria à venda, mas também participa de ações que incentivam a 

leitura e, por conseguinte, contribui para a formação de leitores. Isso porque a 

presença do autor em eventos literários não envolve apenas o retorno financeiro, 

já que coloca o autor em interação com leitores efetivos ou em potencial, 

contribuindo para estimular a leitura de textos literários. Se o autor só se constitui 

na relação com o texto, o mesmo acontece com o leitor, de modo que ações 

promocionais em que a literatura seja o foco, tem-se não somente pessoas, mas 

autores e leitores interagindo. Afinal, a autoria é um fenômeno complexo de modo 

que tratar o autor enquanto instância separada da identidade pessoal não é um 

ato simples. 

 Sob a perspectiva da função-autor na mídia, observa-se ainda que há um 

fator relacionado ao distanciamento de tempo no que concerne à autoria. Ferrante 

traz argumentos ao defender sua ausência que expõe o fato da obra tornar-se 

mais conhecida do que o autor, o que se aproxima de criações literárias como 

Sherlock Holmes, personagem mais conhecida que o seu autor Sir Arthur Conan 

Doyle, ou a série de livros sobre Harry Potter, personagem contemporânea de 

autoria de J.K. Rowling. Porém, há diferença nesses dois exemplos com relação 

ao papel da mídia na sociedade. No primeiro caso, tem-se um autor que escrevia 

em um contexto de ascensão da mídia enquanto fator de influência nas relações 

sociais.  

 Enquanto no caso de J.K.Rowling tem-se uma autora em atividade inserida 

em contexto no qual as tecnologias de informação e comunicação ocupam papel 

central em como a sociedade se organiza. De modo que, da leitura da obra 

autorreferencial de Ferrante, Frantumaglia: os caminhos de uma escritora, e 

considerando o contexto atual, infere-se por ser uma autora em atividade Elena 
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Ferrante vai continuar sendo procurada para ocupar espaços midiáticos porque o 

autor enquanto imagem faz parte do contexto de uma era audiovisual. Sua 

imagem faz parte, portanto, da função-autor na mídia. Posteriormente, Ferrante 

pode atingir o que de fato busca: que suas obras falem por si. Mas isso poderá 

ocorrer, possivelmente, quando já não houver mais a oportunidade de uma 

imagem do autora a ser explorada.  

 Portanto, ao analisar o tema autoria sob a perspectiva do caso de Elena 

Ferrante, observou-se que há a necessidade de reflexão sobre a função-autor na 

mídia e em como ela se reflete na formação de leitores. Com a visibilidade que os 

meios de comunicação proporcionam atualmente, verificou-se que mesmo uma 

escritora anônima está presente na lógica das interações midiáticas. De modo 

que, uma vez que há um espaço destinado ao autor nos produtos midiáticos, 

refletir sobre a função-autor na mídia se mostra relevante para compreender 

aspectos da formação de leitores na contemporaneidade.  

 Por isso, este estudo mostra-se relevante aos objetivos da pós-graduação 

em Teoria e Prática na Formação do Leitor, ao evidenciar o papel da mídia como 

parte do contexto em que os participantes da relação de leitura estão inseridos 

atualmente, enquanto palco de interação entre autor, texto e leitor. A partir dos 

resultados apresentados, pode-se partir para novos estudos sobre os 

desdobramentos das informações em circulação na mídia o autor e as relações 

com o texto literário, bem como estudos sobre a autoria na constituição dos 

sujeitos na Era da Informação. 
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