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RESUMO 

Esta pesquisa foi pensada sob a perspectiva da forma. A proposta aqui é analisar como Elena 

Ferrante, nos quatro romances que compõem a Série Napolitana (A amiga genial, História 

do novo sobrenome, História de quem vai e de quem fica e História da menina perdida), 

define as formas por meio de três elementos: a autoria, a narrativa e a teoria, partindo da 

observação da tentativa obstinada de Lenu, a protagonista da Série Napolitana, de buscar 

uma forma sólida para si mesma em contraposição ao desaparecimento voluntário de Lila, a 

amiga narrada, que vai paulatinamente perdendo-se até sumir completamente. Na Série, a 

forma se destaca na relação entre elas ao mesmo tempo que demonstra sua intrínseca 

necessidade uma da outra.  Além dos romances que compõem a série, para esta pesquisa o 

volume Frantumaglia: os caminhos de uma escritora foi fundamental, por se configurar em 

um arsenal de orientações interpretativas da própria autora para os leitores, o que pode ser 

compreendido como mais uma camada de elementos questionadores da instância autoral ao 

mesmo tempo que se beneficia dela. Partindo das concepções pós-estruturalistas de autoria 

(BARTHES, 2004a; FOUCAULT, 2011), do gesto do autor moderno (AGAMBEN, 2007) 

e de seu lugar como produtor de discurso (GUMBRECHT, 1998), procurou-se entender a 

posição da autora e o impacto na interpretação da obra. Também se investigou a função da 

experiência feminina para sair de um lugar subalterno e construir a si própria na literatura 

(PERROT, 2007), ao invés de ocupar o lugar de musa, para ser uma mulher que escreve e 

amplia a relação entre mulheres (CAVARERO, 2000) principalmente por meio da escrita 

(PINTO, 2020; TOLENTINO, 2020). E, por último, buscou-se analisar a tentativa de dar 

forma por meio da teoria crítica, uma vez que a autora apresenta conceitos de sua obra que 

permitem compreender o diálogo da ausência da autora e da personagem ausente que se 

desintegra com os conceitos desenvolvidos por Ferrante e que estão relacionados à própria 

condição feminina e agem como costura dos cacos dessas mulheres no processo de escrita. 

Palavras-chave: Elena Ferrante; autoria; escrita de mulheres; frantumaglia, desmarginação.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

The present research was developed under the concept of form. Its goal is to analyze how, 

in the four volumes of her series the Neapolitan Novels (My Brilliant Friend, The Story of a 

New Name, Those Who Leave and Those Who Stay, and The Story of the Lost Child), the 

author Elena Ferrante will define form through three elements: authorship, narrative and 

theory. The main character in the series, Lenu, persistently tries to uncover a solid form for 

herself in opposition to the volunteer disappearing of Lila, the friend narrated in the stories, 

who gradually fades away until she is completely gone. In the series, their relationship 

highlights form while showing the deep need they have of each other. In addition to the 

series, this research relies on the volume Frantumaglia, a vast array of interpretative 

directions given by the author herself, a strategy that can be read as another layer of 

questioning of the authorial instance while also benefitting from it. By using the post-

structuralist notions of authorship (BARTHES, 2004a; FOUCAULT, 2011), the modern 

author gesture (AGAMBEN, 2007) and the author’s place as discursive producer 

(GUMBRECHT, 1998), we aim to discern where the Italian author stands in relation to her 

work and its interpretation. Another focus of this investigation is the female experience of 

abandoning a submissive, muse-like place to build herself in literature (PERROT, 2007) as 

a woman who is both writing and widening the relationship between other women 

(CAVARERO, 2000), specially through the ability of narrating stories (PINTO, 2020; 

TOLENTINO, 2020). Lastly, we aim to grasp how the author managed to create fit these 

questions inside her own critical theory, since her fictional work offers us concepts which 

allow us to recognize a dialogue between the absence of the author and the absence of the 

character who disappears. These concepts developed by Ferrante are connected to the female 

condition itself and work in her process of writing as the thread uniting the shattered pieces 

of these women. 

Keywords: Elena Ferrante; authorship; women's writing; frantumaglia, dissolving margins. 

  



 
 

RESUMEN 

Esta investigación se plantea desde la perspectiva de la forma. La propuesta es analizar cómo 

Elena Ferrante, en las cuatro novelas que componen la Saga Dos Amigas (La amiga 

estupenda, Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida), define las formas 

mediante tres elementos: la autoría, la narrativa y la teoría. Desde la observación del 

obstinado intento de Lenu, la protagonista de la Saga Dos Amigas, de buscar una forma 

sólida para sí misma en contraste con la desaparición voluntaria de Lila, la amiga narrada, 

que paulatinamente se pierde hasta desaparecer por completo. En la Saga, la forma se destaca 

en la relación entre ellas, al mismo tiempo que demuestra la intrínseca necesidad una de la 

otra. Además de las novelas que componen la Saga, fue fundamental para esta investigación 

la obra La Frantumaglia: un viaje por la escritura, pues consiste en un arsenal de 

orientaciones interpretativas de la propia autora para los lectores, que puede entenderse como 

una capa más de elementos cuestionadores de la instancia autoral, al mismo tiempo que se 

beneficia de ello. Con base en las concepciones posestructuralistas de autoría (BARTHES, 

2004a; FOUCAULT, 2011), del gesto del autor moderno (AGAMBEN, 2007) y de su lugar 

como productor de discurso (GUMBRECHT, 1998), se buscó comprender la posición de la 

autora y el impacto en la interpretación de la obra. También se investigó la función de la 

experiencia femenina para dejar un lugar subordinado y construirse a sí en la literatura propia 

(PERROT, 2007), en vez de ocupar el lugar de musa, para ser una mujer que escribe y 

expande la relación entre mujeres (CAVARERO, 2000) principalmente a través de la 

escritura (PINTO, 2020; TOLENTINO, 2020). Finalmente, se buscó analizar el intento de 

dar forma mediante la teoría crítica, una vez que la autora presenta conceptos de su obra que 

permiten comprender el diálogo entre la ausencia de la autora y el personaje ausente que se 

desintegra con los conceptos desarrollados por Ferrante, se relacionan con la propia 

condición femenina y actúan como costura de las piezas de esas mujeres en el proceso de 

escritura.  

Palabras clave: Elena Ferrante; autoria; escritura de mujeres; frantumaglia; perder los 

limites.  
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INTRODUÇÃO 

 

Pode parecer irônico que uma pesquisa que levou tanto tempo para tomar forma tenha 

como proposta justamente a análise de definição das formas. Esta pesquisa, assim, não se 

propõe a perscrutar a forma do romance ou o romance como forma, mas a busca incessante 

por uma forma, quase uma obsessão. Essa busca, quando consegue chegar bem perto de uma 

resposta, se esvai: tudo o que parecia ter forma se dissipa por entre as mãos, perdendo as 

margens. Tudo parece desmarginar. Quem busca a forma é Elena Greco, a Lenu, narradora 

e personagem da Série Napolitana, e a melhor amiga de Rafaella Cerullo, a Lila, alguém que 

por não conseguir se fixar nas formas acaba por perdê-las.  

As duas são partes do quebra-cabeça montado por Elena Ferrante, uma autora que 

também manipula essas formas, mas a coincidência de nomes entre a autora e a narradora 

da referida série é só uma parte da labiríntica narrativa. A narrativa pessoal se mistura com 

a abordagem de um mundo que está sempre à beira da ruptura e da dissolução total, e essa 

destruição das formas é o fio condutor para uma análise geral da articulação entre autora e 

obra. 

Passei os últimos quatro anos lendo e relendo Elena Ferrante. Essas releituras 

moldaram esta pesquisa muitas vezes, dando-lhe diversas configurações diferentes das que 

eu imaginei no início, embaralhando temas e buscando compreender o aspecto autoral na 

escrita da autora italiana, mais especificamente no que ela apresenta na Série Napolitana. 

Muitas marcações depois, levei algum tempo para perceber que o que mais me prendia 

àquela narrativa era justamente a disposição engajada de Lenu em assumir uma forma, em 

delimitar-se, e, enquanto o fazia, sua amiga perdia os contornos; e isso se amplia diante do 

processo de formação da romancista (Lenu) e a tentativa obstinada da outra (Lila) de definir 

as formas que ela via se desfazerem. Refiz, reescrevi e apaguei estes parágrafos muitas vezes 

enquanto tentava conectar elementos para dar forma à minha pesquisa.   

Li a Série Napolitana pela primeira vez em 2017, no mesmo ano em que entrei no 

curso de doutorado do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística da Universidade 

Federal de Goiás. Era abril e eu me propunha a estudar aspectos de autoria na obra de Ricardo 

Lísias. Aquele também foi o ano em que ouvi falar sobre o romance A amiga genial, o 

primeiro da série. Tudo o que eu sabia sobre ele era que a autora era uma incógnita sobre 

quem só se conhecia o nome: Elena Ferrante. Interessada pelas manobras feitas pelos autores 

para manipular os conceitos de autoria, acabei trocando o interesse por Lísias para Ferrante, 
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indo, assim, de uma análise de superexposição do autor para o que parecia uma 

subexposição: um caminho inverso ao geralmente seguido na literatura contemporânea, o da 

exploração da imagem do autor.  

Em contraponto a Lísias, a estratégia de posicionamento autoral de Ferrante era o 

total oposto: ele usa das redes sociais para a construção de seus projetos e transita entre a 

ficção e as experiências, jogando com o conceito de verdade enquanto espalha pistas 

tensionando ao limite a presença autoral e sua intervenção na obra1; Ferrante, por sua vez, 

não acrescenta sua imagem às suas obras e não usa redes sociais, comunicando-se 

exclusivamente por escrito e sempre por intermédio de sua editora. Além disso, ela fornece 

entrevistas e crônicas jornalísticas que servem de teoria à sua obra.  

Esse efeito de resguardo que cria sobre si mesma, oposto à tendência da exposição, 

me instigou o pensamento a respeito da atuação dessa ausência autoral propositada na obra 

literária propriamente dita e o efeito disso na busca pela forma que se explicita na série. E, 

tentando me aprofundar nessa ideia, assumi a escritora italiana como meu objeto de estudo. 

O fenômeno intitulado “Ferrante Fever2” foi registrado em muitos países, como 

Estados Unidos, França e Brasil, desde a publicação do primeiro romance da Série 

Napolitana, em 2011 (no Brasil, o primeiro volume foi lançado em 2015). Desde então, 

muitas pessoas demonstram interesse por essa autora de quem pouco se sabe e que em pouco 

tempo se tornou um fenômeno de leitura. Nas entrevistas que concede — sempre por escrito 

e intermediadas por seus editores —, é raro que um entrevistador ou entrevistadora não faça 

uma breve menção à sua opção de definir o que será público.  

Ela prefere afastar-se da publicidade incutida ao autor sob pena de acabar aceitando 

um pacto que prevê “pelo menos em teoria, que toda pessoa, com todas as suas experiências 

e seus afetos, seja colocada à venda junto com seus livros” (FR, p. 59). Por isso, o 

pseudônimo3 faz parte do projeto estético de Ferrante, pois cria, por meio da ausência, um 

espaço de destaque para se posicionar sobre como historicamente estiveram as mulheres 

escritoras ao mesmo tempo que exibe formas diversas de representações de mulheres. Ela se 

                                                 
1 Em 2017, Lísias foi acusado por falsificação de documentos depois da publicação de um romance em que o 
personagem se chama Ricardo Lísias.  
2 O nome se popularizou depois que os editores de Ferrante nos EUA criaram a hashtag #ferrantefever no 
Twitter, construindo uma plataforma colaborativa para os e as entusiastas da autora. O termo se popularizou 
ainda mais depois dos prêmios destinados ao documentário homônimo dirigido por Giacomo Durzi; no longa, 
pessoas ilustres de diversas áreas comentam sobre Elena Ferrante, como a ex-Secretária dos EUA Hillary 
Clinton, a tradutora Ann Goldstein e o escritor Jonathan Safran Foer.  
3 Apesar do termo ser constantemente associado à obra de Ferrante, por se tratar de um nome acompanhado de 
manifestações públicas e declarações que constroem uma personagem com mais detalhes do que apenas um 
nome, talvez se aproxime da definição de heterônimo. Isso será discutido mais à frente.  
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coloca em silêncio para destacar esse mecanismo do mercado editorial e ditar ela própria o 

que será público.  

Ao pesquisar mais sobre Ferrante, descobri que, ao contrário do que eu tinha 

imaginado, não se tratava de uma escritora recém-lançada. Embora aquele fosse seu primeiro 

título traduzido para o português brasileiro, ela já tinha publicações desde os anos 1990, com 

longos intervalos de tempo entre um romance e outro. Sua obra é ambientada na Itália, 

geralmente no período pós-guerras e recorrentemente aborda temas como a maternidade e 

outras questões femininas, as relações humanas e as lutas de classes e de gênero mescladas 

aos marcos históricos e políticos. Um amor incômodo (1991, na Itália; 2017, no Brasil) foi 

seu romance de estreia e ganhou uma adaptação para o cinema, dirigida por Mario Martone, 

em 1995. Anos depois, publicou os romances Dias de abandono (2002, na Itália; 2016, no 

Brasil) e, em seguida, A filha perdida (2006, na Itália; 2017, no Brasil).  

Seu nome ganhou mais notoriedade após a publicação da Série Napolitana, que 

acompanha a relação das amigas de infância Lila e Lenu através dos anos, narrando suas 

trajetórias desde a origem nos cortiços de Nápoles, da infância à velhice. A série foi 

publicada na Itália de 2011 a 2014 e, no Brasil, de 2015 a 2017. A trama é cheia de relações 

tempestuosas que atravessam décadas acompanhando as questões das mulheres, dos cortiços 

e das lutas de classe do século XX, passando por terremotos e a revolução digital, sem, no 

entanto, se afastar dos embaraços individuais. Esta pesquisa se debruça mais especificamente 

nesta obra para analisar as estratégias que desmancham e (re) definem as formas.  

Além de romances, Ferrante também publicou uma história infantil, Uma noite na 

praia (2017). Em 2019, ela publicou mais um romance, A vida mentirosa dos adultos. No 

Brasil, ele foi publicado inicialmente em uma edição exclusiva para assinantes do Clube 

Intrínsecos4. No mesmo ano, a Netflix anunciou que, em parceria com a plataforma de 

streaming italiana Fandango, irá lançar uma adaptação do romance em série. Sua obra conta 

ainda com um volume composto por cartas, e-mails e entrevistas concedidas por escrito pela 

autora, intitulado Frantumaglia: os caminhos de uma escritora (2003, na Itália; 2017, no 

Brasil). 

Recentemente, uma parceria entre a HBO e a emissora italiana RAI deu origem a 

uma série baseada na Série Napolitana, cujo título é My brilliant friend. Em contato com o 

diretor Saverio Constanzo, Elena Ferrante opinou diretamente no roteiro e, ocasionalmente, 

                                                 
4 O Clube Intrínsecos é um clube de leitura da editora Intrínseca cuja premissa é antecipar publicações da 
editora em uma edição especial, com capa dura, para os assinantes. Assim, além da edição, os membros do 
clube recebem os lançamentos antes da pré-venda oficial em uma edição exclusiva diferente da comercializada.  
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assistia às filmagens para pontuar possíveis questões que mostrassem algo destoante da sua 

ficção, que pudesse comprometer a estrutura de seus personagens ou do enredo. A série já 

conta com duas temporadas, baseadas respectivamente nos primeiros romances, e a terceira 

confirmada, ainda sem data de estreia. O primeiro romance de Ferrante foi discretamente 

submetido à consideração do Prêmio Strega em 1992, e em 2015 o quarto volume da Série 

foi selecionado e classificado em terceiro lugar. 

Embora afirme que tudo que pode fazer pelos seus livros é escrevê-los e, uma vez 

tendo feito isso eles não precisam mais dela, Ferrante também se ocupa em responder 

jornalistas e leitores. Informações significativas para a compreensão de sua obra acabaram 

dando origem a um volume com essas conversas com leitores, críticos e jornalistas, o já 

citado Frantumaglia, publicado inicialmente em 2003 e que ganhou uma atualização em 

razão do sucesso da Série Napolitana. Em outros termos, enquanto afirma que o escritor não 

pode fazer mais nada por seus livros, ela continua falando deles e explicando conceitos talvez 

até com mais detalhes do que faria um autor que se apresenta de forma regular ao público. 

Assim como o nome que se repete entre a autora e a narradora da Série Napolitana, essas 

escolhas buscam ocultar ao mesmo tempo que destacam e problematizam questões de autoria 

e escrita, criando um autoapagamento que colabora com esse efeito de definição e dissolução 

das formas.  

A série é composta por quatro romances: A amiga genial (2011, na Itália; 2014, no 

Brasil), História do novo sobrenome (2012, na Itália; 2015, no Brasil), História de quem vai 

e de quem fica (2013, na Itália; 2016, no Brasil) e História da menina perdida (2014, na 

Itália; 2017, no Brasil). Ao longo da narrativa, Elena Greco, uma escritora napolitana, cujo 

apelido é Lenu, narra a sua amizade com Rafaella Cerullo, também conhecida como Lila 

(apelido usado apenas por Lenu, enquanto todos a chamam de Lina, o mesmo acontece com 

Lenu: apenas Lila a chama assim, para os outros ela é Lena), ao mesmo tempo que elabora 

sua trajetória de tornar-se escritor. No prólogo, ela recebe a notícia de que Lila, naquele 

momento já contando mais de 70 anos, desaparece intencionalmente em uma tentativa 

deliberada de apagar os vestígios de sua existência, sumindo com tudo que guardasse 

qualquer memória de si, sem deixar qualquer sinal de suas roupas ou sapatos e, inclusive, 

cortando a si mesma nas fotos em que aparecia. Ela “[e]stava extrapolando o conceito de 

vestígio. Queria não só desaparecer, mas também apagar toda a vida que deixara para trás” 

(AG, p. 17). 

Para combater o autoapagamento da amiga, Lenu, em uma tentativa irada e 

persistente de fixar a amiga, começa a narrar a história dela que logo exibe a história da 
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relação das duas. A narrativa vai ao início da amizade das meninas, no fim dos anos 1950, 

para tentar moldar a imagem do que levou Lila a sumir com tanta obstinação. A escola e os 

livros da biblioteca comunitária ganham brilho diante da realidade do bairro pobre de 

Nápoles, onde estavam sempre cercadas de violência, um lugar “cheio de palavras que 

matavam: crupe, tétano, tifo exantemático, gás, guerra, torno, escombros, trabalho, 

bombardeio, bomba, tuberculose, supuração” (AG, p. 25). Lila é a corajosa e terrível filha 

do sapateiro; Lenu é a esforçada e medrosa filha do contínuo, e elas se tornam amigas 

quando, ainda muito pequenas, decidem “subir pela escada escura que levava, degrau a 

degrau, patamar a patamar, até a porta do apartamento de dom Achille” (AG, p. 19) para 

recuperar as bonecas jogadas por Lila no porão do camorrista.  

Aos seis anos, Lila se destaca quando “pequenina, de olhos e cabelos pretos, vestida 

de avental, com um laço rosa no pescoço e apenas seis anos de idade” (AG, p. 35) já sabia 

ler e escrever, enquanto os pais não eram alfabetizados e pouco conheciam do italiano, 

usando sempre o dialeto napolitano: “Lila sabia ler e escrever, e desde aquela manhã cinzenta 

em que a professora fez sua revelação que me ficou impresso na mente dessa notícia foi 

sobretudo um sentimento de fraqueza” (AG, p. 36). Começa ali, então, uma competição 

velada entre as duas que se estende por toda adolescência e a vida adulta, quando o contato 

entre elas se torna escasso, trajetória comum das longas amizades.  

Lenu espelha-se nas atitudes de Lila, observando com fascínio as atitudes da amiga. 

Em contrapartida, ela se afasta cada vez mais da mãe, cuja genética do passo trôpego a 

apavorava, e se alia a Lila, a quem considera o oposto de sua genitora:   

Talvez por isso me tenha fixado em Lila, que tinha pernas magérrimas, 
ligeiras, sempre em movimento [...]. Algo me convenceu, então, de que se 
eu caminhasse sempre atrás dela, seguindo sua marcha, o passo de minha 
mãe, que entrara em minha mente e não saía mais, por fim deixaria de me 
ameaçar. Decidi que deveria regular-me de acordo com aquela menina e 
nunca perdê-la de vista, ainda que ela se aborrecesse e me escorraçasse. 
(AG, p. 38) 

 
A escola parecia um lugar melhor do que a própria casa, por isso essa amizade e a 

competição entre elas foram essenciais, como se vê ao longo da série, para a formação da 

escritora Elena Greco. A pequena Lenu temia “não ser mais emparelhada a Lila nas 

hierarquias estabelecidas pela professora” (AG, p. 39) e para garantir que nunca estaria em 

uma posição de destaque na escola abaixo de segunda, já que Lila seria sempre a primeira, 

então ela jamais iria para uma posição mais distante. E assim fez: “dediquei-me ao estudo e 

a muitas outras coisas difíceis, distantes de mim, só para ficar à altura daquela menina 
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terrível e fulgurante” (AG, p. 39). 

E a educação, então, indica um caminho para escaparem da realidade em que 

nasceram e mudarem seus destinos. E por meio das notas, dos exames para a escola 

avançada, dos livros e diários, a amizade entre elas atravessa décadas repetindo a verve 

criativa e genial de Lila, sua habilidade em guiar todos e todas ao seu redor sem encaixar-se 

em uma única definição, enquanto Lenu procura uma forma para si mesma.  

Quando criança, a escritora herda uma família antes de formar uma, o mesmo 

acontece com a linguagem. Para formar uma linguagem que seja sua, ao invés daquela 

herdada pela família, é preciso escapar das exigências e proibições da primeira comunidade 

(WOOD, 2013). Em um movimento bem literal, Lenu procura apagar os traços do dialeto de 

sua linguagem, aprendendo o italiano e, assim, se afastando de sua origem. Enquanto Lenu 

se esforça em uma teimosa trajetória para tomar as formas de si mesma, e o faz, 

principalmente, através da escrita; Lila passava por um outro processo. Para ela, “de repente 

se dissolviam as margens das pessoas e das coisas” (AG, p. 81); tinha a “sensação de 

transferir-se, por frações de segundo, a uma pessoa ou uma coisa ou um número ou uma 

sílaba, violando-lhe os contornos” (AG, p. 83). Esses episódios foram mais tarde chamados 

por ela de desmarginação, evidenciando cada vez mais sua incapacidade de ser mantida 

dentro dos limites de um formato único.  

A dissolução das formas determina um conceito central da série e da escrita de 

Ferrante, que já havia aparecido, com algumas modificações, em outros romances da autora. 

Em Dias de abandono, a personagem Olga teme a desintegração de si depois de ser 

abandonada pelo marido. E, nesse mesmo sentido, Lenu narra sob um fenômeno que 

acometia Lila: em alguns episódios, ela via as pessoas e as coisas perderem as formas e se 

transformarem em massas disformes, o fenômeno da desmarginação.  

O interesse por esse termo vem do entendimento dele como um elo importante para 

entender a obra de Ferrante e foi o que contribuiu para que esta pesquisa relacionasse esses 

conceitos desenvolvidos na narrativa através de um transbordamento da ficção. Como 

defende Wood (2013, s/p), “ao seguir com simpatia as extremidades de seus personagens, a 

própria escrita de Ferrante não tem limites”5.  

As personagens de seus romances estão constantemente envolvidas por coisas e 

pessoas cujos formatos se dissolvem, principalmente em momentos de grande abalo, quando 

as formas ficam pulverizadas. A literatura de Ferrante contempla uma variedade de assuntos 

                                                 
5 “Ferrante’s own writing has no limits, is willing to take every thought forward to its most radical conclusion 
and backward to its most radical birthing”. 
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sobre a questão das mulheres. As personagens femininas de Ferrante são “mulheres à beira 

do abismo”, como se referiu James Wood no ensaio ao The New Yorker (2013), e suas formas 

difusas se modificam a cada releitura, rearranjando os conceitos da narrativa de forma que 

também funcionem como elementos de apoio para compreender alguns elementos da ficção, 

o próprio conceito de desmarginação tem essa característica mutável ao longo da Série.  

A literatura de Elena Ferrante indica uma obsessão com a forma. Ela atua como uma 

costureira de narrativas que refaz os contornos de seu romance atuando em um continuum 

entre autora-narradora-personagem, tendo, assim, interferência dos elementos da ficção, 

questionando justamente as hierarquias do que é literário e o que é considerado extra ou 

paratextual, conceitos que operam entre os campos, borrando as fronteiras entre identidade 

e linguagem, verdade e ficção, indivíduo e sociedade (MARQUES, 2017). 

Ferrante afirma que “quem escreve procura, antes de mais nada, uma forma para seu 

mundo” (FR, p. 91). E é a partir dessa afirmação que reuni a apresentação desta pesquisa, 

argumentando que, ao definir a maneira como a autora ocupa o lugar de autor, definindo o 

que será público e expandindo a ficção, estabelecendo um continuum entre personagem e 

autora, Ferrante estabelece confrontos das formas em três aspectos do romance: da autoria, 

da narrativa e da crítica.  

Nesse sentido, como venho apontando desde o início desta Introdução, considero que 

na obra de Ferrante há uma espécie de busca incessante pela forma de algo (a narrativa? O 

romance?) que parece se esvair, ter seus limites destruídos, corrompidos, desmarginados. A 

partir dessa constatação, a hipótese a ser debatida adiante se constrói da seguinte maneira: a 

destruição de formas, presente na Série por meio do fenômeno da desmarginação, por 

exemplo, apontaria para a possibilidade de uma análise que, a partir da articulação entre a 

autoria e a obra literária propriamente dita, observa dois elementos que tentam resgatar as 

margens rompidas e dar forma ao romance: a narrativa de amigas (relação de construção-

destruição na trajetória de Lenu e Lila) e a interpenetração teoria-crítica-romance na obra de 

Ferrante, a partir dos conceitos de desmarginação (presente na Série) e de frantumaglia 

(presente nos comentários críticos feitos pela própria Ferrante no volume Frantumaglia). 

Como já mencionado, Lenu, na Série Napolitana, procura obstinadamente por uma 

forma que comporte a narrativa que constrói sobre Lila e sobre si mesma. Por ter nascido na 

década de 1940, crescido em um bairro pobre de operários na periferia de Nápoles e por ser 

mulher em uma sociedade patriarcal, ao começar a estudar, ela percebe ali uma maneira de 

romper com as formas que sempre conheceu para explorar outras possibilidades. Por sua 

vez, refém das mesmas deformidades, sua amiga Lila vê “entidades desconhecidas, que 
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destruíam o perfil costumeiro do mundo e mostravam sua natureza assustadora” (AG, p. 83). 

E Lenu usa a escrita para definir suas formas, assim como Ferrante faz em uma outra 

perspectiva, ainda que a empresa não seja garantia de êxito, afinal “o desejo de dar forma 

escrita ao mundo não tem em si mesmo a garantia de bons resultados”6 (LIO7, p. 61).  

Partindo, além da própria série, também das entrevistas disponíveis no livro 

Frantumaglia, analisei como o par Lenu-Ferrante atua costurando formas em três instâncias 

do contexto literário: na questão autoral, na narrativa de mulheres e no desenvolvimento de 

crítica e teoria de sua própria obra. A escrita permite contornar, desenhar as formas que a 

compõem, pois devolve a possibilidade de combater a representação “dentro das quais seria 

bom nos abandonarmos para reemergirmos como novas costureiras, prontas para combater 

o erro do informe” (FR, p. 18). Em outros termos, adota-se a ausência como uma referência 

ao silenciamento sofrido pelas mulheres e mostra-se que, ao dominar o discurso dominado 

pela representação pelos olhos do outro, é possível redefinir os contornos como uma 

costureira quando dá outras formas à sua matéria-prima. 

Sobre a metáfora da costura como definidora de formas, Ferrante explica, em uma 

carta à sua editora, que parte de uma ideia da escritora italiana Elsa Morante quanto à 

“desmaterialização do corpo da mãe por parte do homem meridional” (FR, p. 15). A escritora 

italiana Elsa Morante, a cuja literatura Ferrante sempre recorre, viveu em Roma durante toda 

a vida e foi companheira do escritor Alberto Moravia. Morante ocupa um lugar de admiração 

nas falas de Ferrante, tanto por sua literatura com personagens femininas combativas quanto 

por sua biografia. No trecho citado, Ferrante ressalta a preocupação de Morante quanto à 

falta de forma das roupas das mães: “as roupas das mães são informes e sua única idade, a 

velhice, também é informe” (FR, p. 18, destaque do original). Dessa forma, costurar a própria 

narrativa é comparado à ação da costureira de alinhavar o tecido dando-lhe contorno, atuando 

de forma ativa na definição das formas, por isso a escrita toma essa dimensão, como ela 

afirma: “só me sinto dona de mim mesma — à medida que se pode ser dono de si mesmo — 

quando escrevo” (LIO, p. 112). Assim, retomando a hipótese aventada anteriormente, 

pretendo mostrar nesta pesquisa como a personagem Ferrante, que se desenvolve em um 

espaço além da ficção, determina um ciclo que define e formata sua obra sob três aspectos 

principais: autoria, narrativa e a relação teoria-crítica-romance. 

                                                 
6 “El afán de dar forma escrita al mundo no es en sí mismo garantía de buenos resultados.”  
7 A edição mencionada é uma publicação espanhola das publicações que Elena Ferrante fez no The Guardian 
semanalmente durante o ano de 2018. Aqui, uso a edição espanhola, publicada pela Editora Lúmen. 
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No capítulo 1, abordarei o primeiro aspecto, o da autoria, observando a forma como 

Elena Ferrante, ao compartilhar seu nome com a narradora-personagem-escritora da série, 

cria um continuum entre autor e personagem, que opera sentidos por meio da própria Lenu. 

A partir das reflexões acerca do autor, empreendidas por Barthes (2004) e Foucault (2011) 

em associação aos conceitos de autoria de Gumbrecht (1998) e Agamben (2007), desenvolvo 

o argumento que Ferrante utiliza-se do espaço de autor para criar uma forma de autora que 

transborda a ficção, inserindo-se no espaço autoral ao mesmo tempo que o nega.  

 Aqui, as falas de Ferrante estendem sua literatura para um ambiente em que se fala 

de literatura, mas não se faz literatura, propriamente dita, como as entrevistas e a 

correspondência. E, uma vez que ela não se coloca como autora de forma usual, mas 

determina e controla sua aparição, suas interferências acabam criando e executando um 

transbordamento das fronteiras entre ficção e não ficção. E, no caso da série, esse efeito 

ainda se estende para dentro da narrativa por meio da narradora-personagem pela 

coincidência dos nomes, tecendo um outro pacto narrativo. A autora questiona, assim, o 

mecanismo comercial da presença autoral ao mesmo tempo que se beneficia desse 

mecanismo.  

No capítulo 2, abordarei o que considero um segundo aspecto da retomada da forma 

em Ferrante que é observado a partir da amizade entre Lila e Lenu. A análise parte da 

narrativa que uma amiga faz da outra para observar como essa relação opera mudanças 

significativas na amizade feminina enquanto representação literária. A amizade é um pilar 

essencial da narrativa na formação de Lila e Lenu, uma vez que se ajudam mutuamente, mas 

também agem de forma pilhéria, dando e roubando energia, como sugere a epígrafe do 

primeiro romance. Em diferentes momentos, quando questionada, Ferrante indica (em 

Frantumaglia, principalmente, mas também em alguns dos textos publicados semanalmente 

no The Guardian durante todo o ano de 2018) uma forte intenção de reformular a narrativa 

da amizade entre mulheres, pois 

A amizade feminina foi deixada sem regras. Não lhe foram impostas sequer 
as regras masculinas e, ainda hoje, é um território com códigos frágeis no 
qual amar (no nosso idioma, a palavra amizade tem a ver com amor) arrasta 
de tudo consigo, desde sentimentos elevados até impulsos ignóbeis. (FR, 
p. 208) 

 

A oscilante amizade entre Lila e Lenu costura formas para o tema através da narrativa 

sobre uma mulher (Lila), que é contada por outra, enquanto esta também conta a si mesma 

(Lenu), formatando uma narrativa literária similar à experiência registrada por Adriana 
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Cavarero, em Relating narratives (2000). Na pesquisa de Cavarero sobre a filosofia da 

narrativa, a teoria do “eu narrável” mostra como o narrador e o narrável são partes intrínsecas 

um do outro em “uma prática cotidiana na qual o relato é existência, relação e atenção”8 

(CAVARERO, 2000, p. 73), que contrasta com a narrativa hegemônica criada e conduzida 

pelos homens. Por sua vez, “as mulheres são assombradas pelas memórias e histórias umas 

das outras — sombras, ícones, obsessões, fantasmas” (TOLENTINO, 2019, p. 113).  

A ideia desenvolvida por Cavarero (2000) de que as identidades das mulheres se 

consolidam não de forma autônoma, mas em conjunto com outras subjetividades, se explicita 

ainda mais na narrativa, quando se atinge a compreensão de que a narrativa de uma precisa 

necessariamente passar pelo olhar do outro, ou melhor, da outra. E, pela narrativa do outro, 

Lenu narra a si mesma enquanto narra a amiga e institui as formas de narrar. Aqui, o “eu 

controlável emerge da comunhão com um eu incontrolável” (TOLENTINO, 2019, p. 115), 

estabelecendo ligações com a formação de identidade que perpassa o âmago das narrativas 

de mulheres, enquanto “Lenu e Lila se definem uma em relação à outra, cada uma como um 

livro que a outra está lendo, cada uma representando uma história alternativa de como a vida 

poderia ser” (TOLENTINO, 2019, p. 115).  

O terceiro capítulo, por fim, será dedicado aos conceitos que Ferrante cria e que são 

passíveis de interpretação no romance, experimentando o conceito e estabelecendo uma 

conexão entre as formas e a perda dos contornos. Por isso digo que ela executa em sua obra 

um laboratório de narrativa e crítica. O primeiro deles é o conceito de desmarginação, 

fenômeno que afeta principalmente Lila, mas também é rastreável em personagens de outros 

romances da autora. Já o conceito de frantumaglia é explicado mais detidamente no livro de 

mesmo nome, mas apresenta consonâncias em todo o seu projeto estético de presença pela 

ausência. Ferrante, nesse aspecto, também dá forma ao seu romance ao criar conceitos 

teóricos aplicáveis à sua narrativa, ao mesmo tempo que na narrativa Lenu também usa o 

conceito de desmarginação criado por sua amiga para escrever o romance que temos em 

mãos, evidenciando o continuum entre autora e narradora.  

Nesta pesquisa, foram considerados os quatro romances da Série Napolitana para 

investigar como Ferrante promove seu laboratório de escrita por meio de um jogo em que 

nega fazer o que faz e expande o campo literário, conjugando elementos inicialmente 

opostos, como verdade e ficção. E, embora negue que sua postura reclusa possa ser definida 

como performance autoral, na série ela alimenta essa questão ao compor Lila, a personagem 

                                                 
8 “[...] and follows an everyday practice where the tale is existence, relation and attention.” 
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que procura desaparecer com toda sua história, ilustrando seu plano de escrever “uma 

história que mostrasse como é difícil apagar-se, literalmente, da face da Terra” (FR, p. 248). 

Elena Ferrante faz um experimento autoral relevante no contexto literário 

contemporâneo. O processo de elaboração da escrita é algo que une Lenu e Ferrante, pois 

ele torna visível um mecanismo específico na sobreposição entre realidade e ficção, o que é 

estabelecido pela homonímia entre elas, o autoapagamento e a definição das formas. Esta 

pesquisa se insere em um campo de estudos importante para as reflexões e o 

desenvolvimento da teoria e da crítica literárias ao buscar analisar as relações autorais em 

diálogo com a ficção.  

Ferrante determina o que informa sobre si, garantindo a limitação de sua imagem 

autoral, fictícia ou não, tentando preencher a lacuna entre escritas de si e biografia, 

explodindo-a e exibindo o artifício da escrita e a formação da escritora. E manter-se à parte 

do lugar autoral integra esse mecanismo criando um caminho duplo: por um lado, simula a 

posição oculta que historicamente foi o que restou às mulheres, em especial, às escritoras; e 

por outro, exibe o desejo de reinvenção contínua da imagem de si mesma. Sua interferência 

se dá através da crítica, ou seja, do que é considerado exterior à ficção. Isso porque a escrita 

ensaística da autora também serve como forma para seu projeto estético, mais 

especificamente por meio dos conceitos de frantumaglia e desmarginação, como apontado 

anteriormente.  

É também a partir desse espectro da autoficção que podemos ver a construção de um 

ponto de vista individual que só é possível por meio de uma outra pessoa, alguém que conte 

além da narcísica narrativa de si, ou seja, esse aspecto se evidencia a partir da narrativa de 

Lenu sobre Lila. Essa narrativa que precisa de outra para acontecer vem a reboque do 

questionamento de uma individualidade classicamente autopoiética para dar lugar a uma 

representação da individualidade multifacetada (PINTO, 2020).   

As informações que ficam fora da obra ficcional propriamente dita, mas que 

compõem o universo em que se forma a imagem de autora, constroem a máquina 

performática (AGUILAR; CAMARA, 2017). O espaço de um corpo fora do literário é 

chamado de performance, e esse corpo dialoga com o discurso, não pode ser alheio a ele. 

Elena Ferrante constrói uma máscara que modifica toda a construção de sua imagem como 

autora. Segundo Aguilar e Camara (2017), a construção da figura autoral vai além das suas 

obras ao analisar pose, vestimentas, modos de se movimentar, estabelecendo efeitos da 

presença do autor. Nesse cenário, a própria ausência do autor é um elemento constitutivo 

dessa máquina, uma vez que qualquer movimento do autor, por mais sutil que seja, pode 
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atingir a recepção de seu nome. Assim como não se pergunta o que poderia ter acontecido 

em um romance se a protagonista tivesse tomado essa ou aquela decisão porque são 

possibilidades fictícias, não há nada para desmascarar em nenhum escritor, não há um “por 

trás da máscara”.  

Ferrante constrói uma personagem que reflete seu processo de ausência ao mesmo 

tempo que explora a constituição do fazer literário exibindo suas características. A 

personagem-narradora extrapola as fronteiras da narrativa, assim como Ferrante também 

extrapola as definições de autoria. Ambas ocupam um espaço que está além do objeto-livro, 

tensionando as fronteiras. Essa exibição do processo de escrita devolve as margens ao passo 

que preenche as lacunas da memória pondo luz sobre a função de escrever.  

Ao iniciar o processo de fixar Lila, Lenu sabe que as formas da escrita não são 

suficientes e não poderão dar conta de sua verve extrapolativa, mas afirma: “eu amava Lila. 

Queria que ela durasse. Mas queria que fosse eu a fazê-la durar. Achava que era minha 

missão. Estava convicta de que ela mesma, desde menina, me atribuíra essa tarefa” (HMP, 

p. 463). O formato folhetinesco de capítulos curtos e numerados dá o tom de continuidade. 

A estratégia narrativa se dá de forma seriada com cortes bem posicionados que garantem o 

engajamento para o próximo volume. Isso porque a escrita é uma forma de definir contornos, 

de dar formas ao que está disforme. A escrita, Ferrante ressalta, “é como se eu os tivesse 

encontrado ao ordenar meticulosamente inúmeros fragmentos narrativos” (FR, p. 272). 

Assim, Lenu parece concordar quando, ao fim do romance, percebe que: 

O ponto, sempre é simplesmente, somos nós duas: ela que quer que eu dê 
o que sua natureza e as circunstâncias a impediram de dar, e eu, que não 
consigo dar o que ela pretende; ela, que se irrita com minha insuficiência e 
por birra quer me reduzir a nada, assim como fez consigo, e eu, que escrevi 
meses e meses e meses para lhe dar uma forma que não perca os contornos 
e superá-la e acalmá-la e, assim, por minha vez, me acalmar. (HMP, p. 467, 
destaques meus) 

A obstinação de dar forma, nesta leitura, dá lugar a uma obstinação de não se adequar 

às formas. No presente da enunciação, que é a velhice de ambas, Lenu informa que havia ao 

menos trinta anos que Lila tinha o desejo de “sumir sem deixar rastro” (AG, p. 15) e só ela, 

Lenu, entendia o que isso significava.  Lila queria simplesmente desaparecer como se nunca 

tivesse existido. Por isso destruiu tudo o que pudesse ter tido contato com sua existência, de 

roupas e sapatos a fotografias e boletos bancários. Lenu desafia a amiga ausente, a 

desobedece e a escreve, inscrevendo-a em papel e tinta: “Vamos ver quem ganha desta vez 

[...]. Liguei o computador e comecei a escrever cada detalhe de nossa história, tudo o que 

me ficou na memória” (AG, p. 17). Em outros termos, observar mais de perto a relação entre 
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as amigas em que fazer/destruir/refazer parece seguir um ciclo infindo seria uma maneira de 

tentar compreender a narrativa como um todo. Assim, o objetivo de Lila, na visão de Lenu, 

era o de “volatilizar-se”, de “dissipar-se em cada célula, e que ninguém encontrasse o menor 

vestígio seu” (AG, p. 15). Daí o título desta tese:  a noção de dissipação, de ausência, parece 

ser algo que daria forma à narrativa de Lenu e, por conseguinte, à de Ferrante. Essa ideia 

origina a formulação da hipótese que subjaz este trabalho: a de que Elena Ferrante, por meio 

da Série Napolitana, define as formas em três aspectos importantes da obra: a autoria, a 

narrativa e a crítica, desempenhando um trabalho que atravessa toda a sua obra.  
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CAPÍTULO 1  

A FORMA PELA AUTORIA 

 

Em Fragmentos de um discurso amoroso (1981, p. 27), Roland Barthes define a 

ausência como “todo episódio de linguagem que põe em cena a ausência do objeto amado 

— quaisquer que sejam a causa e a duração — e tende a transformar essa ausência em prova 

de abandono”. A ausência amorosa só tem um sentido e só pode ser dita a partir de quem 

fica — e, obviamente, não de quem parte: o eu, sempre presente, só se constitui diante de 

alguém, sempre ausente. Dizer a ausência é, inicialmente, estabelecer que o sujeito e o outro 

não podem trocar de lugar, é dizer: “Sou menos amado do que amo” (BARTHES, 1981, p. 

27). 

A ausência está fortemente associada à Série Napolitana. A série tem como ponto de 

partida o desaparecimento de Rafaella Cerullo, a Lila, a melhor (e muitas vezes também a 

pior) amiga da narradora, Elena Greco. É a partir do desaparecimento intencional da amiga 

que se inicia a narrativa de fôlego que se estende por quatro romances, ao longo de quase 

1700 páginas. Essa ausência atua em diversas camadas do romance, dialogando com a ideia 

de dissolução do eu, desde o sumiço de Lila, agindo como um reflexo da própria esquiva da 

autora, que não se apresenta em público e cuja identidade é desconhecida. 

Barthes (1981, p. 29), ao se aprofundar no verbete da ausência, escreve:  

Devo infinitamente ao ausente o discurso da sua ausência; situação com 
efeito extraordinária; o outro está ausente como referente, presente como 
alocutário. Desta singular distorção, nasce uma espécie de presente 
insustentável; estou bloqueado entre dois tempos, o tempo da referência e 
o tempo da alocução; você partiu (disso me queixo), você está aí (pois me 
dirijo a você). 

 
Dessa forma, ele coloca a ausência no centro do discurso amoroso, tornando o 

ausente o elemento mais importante, posto que é a quem se refere a fala, ao mesmo tempo 

que está presente como a pessoa a quem o locutor dirige sua fala. E “dessa singular 

distorção” surge o discurso. Na Série Napolitana, a narrativa gira em torno de uma ausência: 

Lila não está presente no momento da enunciação, mas é ainda assim a pessoa a quem o 

discurso se dirige.  

A ausência de Lila é o que desencadeia o processo de escrita do romance, quando 

seu filho telefona à amiga de longa data procurando saber o paradeiro da mãe. A partir disso, 
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a narradora e escritora Elena Greco, a Lenu, se sente impelida e quase desafiada a escrever 

as memórias de sua conturbada amizade com Lila. A narrativa que as acompanha durante 

longos anos é atravessada por fatos históricos e sociais do século XX, mas exibe, sobretudo, 

a obstinada trajetória para construção de uma identidade. 

Não por acaso, o início dessa amizade é o ponto de partida para Lenu escrever as 

memórias, a amizade entre elas é o que delimita o tempo da narrativa que se inicia: “Foi 

quando Lila e eu decidimos subir pela escada escura que levava, degrau a degrau, patamar a 

patamar, até a porta do apartamento de Dom Achille que nossa amizade começou” (AG, 

2014, p. 19). Sobre a personagem ausente, Carolina Bensimon Cabral (2008) disserta sobre 

a personagem que não está diretamente envolvida na narrativa, embora a própria condição 

de personagem pressuponha sua existência. Ela parte dos estudos de Paul Rosenfeldt sobre 

a dramaturgia, a fim de estabelecer um paralelo com a narrativa literária, e essa personagem 

que não está, no entanto, é o centro da narrativa. 

A personagem ausente é aquela cuja presença é condicionada ao discurso do outro. 

Ou seja, a personagem em questão exerce um papel fundamental na trama, sendo narrada 

por uma outra, permitindo que o ausente se torne o tema da obra e o que desencadeia as 

ações. Notificada sobre o sumiço de Lila, o que é expresso no prólogo, Lenu reage de forma 

inesperada: “fiquei muito irritada” (AG, p. 17). Essa ausência desperta a intenção de registrar 

as memórias, menos por homenagem do que por vingança ou um acerto de contas com o 

passado, ainda que essa hostilidade se dissipe ao longo da narrativa, em um primeiro 

momento trata-se de uma escrita movida pelo rancor. Lenu impõe-se a tarefa de fixar a 

amiga. Em razão disso, começa a escrever sobre aquela amizade assumindo o mesmo tom 

de desafio que sempre acompanhou a amizade entre as duas: “Vamos ver quem ganha desta 

vez, disse a mim mesma. Liguei o computador e comecei a escrever cada detalhe de nossa 

história, tudo o que me ficou na memória” (AG, p. 17).  

Lila não se contenta em desaparecer fisicamente, mas vai mais fundo, “extrapolando 

o conceito de vestígio. Queria não só desaparecer, mas também apagar toda a vida que 

deixara para trás” (AG, p. 17). Lila se ausenta ao mesmo tempo que ultrapassa, excede, vai 

além do sumiço, garantindo uma dissolução de si ao apagar todos os rastros de uma vida 

pregressa. Seu último vestígio acontece no volume final da série, quando a narradora recebe 

uma encomenda com as bonecas da infância, a razão das duas terem se unido. Delimitando, 

assim, a narrativa em torno de Lila, cuja ausência desencadeia as ações da trama.   
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Cabral considera que para que se fale sobre uma personagem ausente, ela precisa 

estar presente na narrativa (ser parte da história) e não ser parte da narração em si, no texto. 

Segundo ela, 
A personagem ausente é alguém definida. Ela tem uma história passada, 
uma história que é anterior à narrativa. Tem nome, sexo, idade, profissão, 
e as demais personagens possuem relações estabelecidas com ela ou, mais 
frequentemente, com a sua memória. Ela é tão importante na teia de 
relações em que está inserida que, em alguns casos, já é evocada no título. 
[...] De qualquer maneira, estando ou não no título da obra, é muito comum 
que haja referências à personagem ausente logo nas primeiras páginas do 
livro, referências que serão feitas até o desenlace da trama, uma vez que 
essa personagem acaba por se constituir como uma espécie de fio-condutor 
da ação. Ora, sendo assim, é evidente que o seu nome, as suas 
características físicas, psicológicas, e mesmo alguns episódios de sua vida, 
são parte integrante do texto. (CABRAL, 2008, p. 15) 
 

As características estruturais da ausência na Série são: a personagem não está morta, 

apenas não está naquele espaço e tempo, e é observada a partir do olhar distante do narrador 

que lhe tece comentários e julgamentos. O que se sabe sobre a personagem está sempre dado 

através da versão de quem narra. Uma versão que, no caso da escrita da memória, não conta 

com um narrador confiável. Para delimitar uma personagem ausente, Cabral (2008, p. 17) 

defende que é “essencial que ela não se mostre, mas que seja somente referida, e que seus 

atos, sua descrição, sejam sempre filtrados pelo olhar do outro, pela memória não-confiável 

do outro, que recria esse ausente e assim o coloca diante do leitor”.  

Segundo Cabral, portanto, a personagem ausente é aquela que não está inserida no 

tempo e espaço da narrativa, ainda que seja seu fio condutor. De acordo com ela, a ausência 

passa então a desencadear uma série de fatores que ela chama de efeito de ausência. Para 

que ele ocorra, “é fundamental que alguém sinta essa ausência e que, por consequência direta 

desse fato, a trama se desenvolva. Do contrário, a personagem ausente não seria nada; não 

poderia nem mesmo ser considerada uma personagem” (CABRAL, 2008, p. 21). 

Na Série Napolitana, a ausência de Lila é sentida primeiramente por Rino, seu filho, 

totalmente dependente da mãe, e por Lenu, que reage com um sentimento de irritação 

incoerente com a situação, isso já de saída aponta para um narrador não confiável: a 

personagem-escritora se posiciona acerca do desaparecimento de Lila expressando 

sentimentos de raiva, ciúmes, inveja, obsessão e admiração pela amiga. E, ao longo da 

narrativa, descobrimos que, ao escrever sobre a amiga, Lenu está quebrando uma promessa 

feita anos antes ao jurar que nunca escreveria sobre ela. E a partir do olhar de Lenu fendido 

para sua formação de escritora passa, obrigatoriamente, pela influência (e talvez 

manipulação) de Lila, sem a qual, a narradora reconhece, a escrita não seria possível:    
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Sim, é Lila que torna a escrita difícil. Minha vida me leva a imaginar como 
teria sido a dela se por acaso lhe houvesse cabido aquilo que me coube, 
que uso ela teria feito de minha sorte. E sua vida se apresenta 
continuamente na minha, nas palavras que pronunciei, dentro das quais há 
muitas vezes um eco das suas, naquele determinado gesto que é uma 
readaptação de um gesto dela, naquele meu a menos que é assim por um 
seu a mais, naquele meu a mais que é a caricatura de um seu a menos. Sem 
contar o que ela nunca me disse, mas me deixou intuir, o que eu não sabia 
e depois li em seus cadernos. Assim a narrativa dos fatos precisa acertar as 
contas com filtros, remissões, verdades parciais, meias mentiras; do que 
resulta uma extenuante mensuração do tempo passado toda baseada no 
metro incerto das palavras. (HNS, p. 337) 

 

Entre os inúmeros paradoxos e ambivalências que constituem a série, a questão do 

sumiço de Lila e a intenção de Lenu em escrever sobre a amiga se sobressaem: à medida que 

esta avança na narrativa sobre aquela, mais ela evita que a amiga consiga desaparecer como 

planejou, entrando para o universo da ficção uma vez que ela se torna literatura.  

Lila não queria apenas sumir, mas apagar qualquer memória e lembranças sobre si, 

como se nunca tivesse sequer existido. Para isso, some com tudo que havia sido seu ou que 

guardasse algum sinal de sua existência:   

 
[Rino] foi e se deu conta de que não havia nada lá, nenhuma das roupas da 
mãe, nem de verão nem de inverno, apenas velhos cabides. Depois o 
mandei procurar pela casa. Os sapatos tinham sumido também. Sumiram 
todas as fotos, e também os filmes caseiros. Sumiram o computador e até 
os velhos disquetes que se usavam antigamente, tudo, cada detalhe da sua 
vida de bruxa eletrônica, que começara a exercitar-se com calculadoras já 
no fim dos anos 1960, na época das fichas perfuradas (AG, p. 16).  
 

Retomando o conceito descrito por Barthes (1981, p. 27):  

Sei então o que é o presente, esse tempo difícil: um simples pedaço de 
angústia. A ausência dura, preciso suportá-la. Vou então manipulá-la: 
transformar a distorção do tempo em vaivém, produzir ritmo, abrir o palco 
da linguagem (a linguagem nasce da ausência: a criança faz um carretel, 
que ela lança e retoma, simulando a partida e a volta da mãe: está criado 
um paradigma). 

 
  

O jogo citado por Barthes se trata de uma elaboração feita por Freud (2010) quanto 

aos jogos infantis. Na ocasião, ao observar seu neto de 18 meses brincar, o psicanalista o 

observou lançar os objetos para longe. Ao brincar com um carretel, o menino jogava longe 

o bastante para que não pudesse ver enquanto emitia um som que Freud identificou como 
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fort, que significa “foi embora” em alemão, e depois puxava o carretel por um fio enquanto 

emitia um som identificado como da (“está aqui”). Essa dicotomia foi interpretada por Freud 

como um sintoma da partida da mãe, uma vez que se tratava de um bebê cuja mãe passava 

muito tempo fora de casa; assim, o bebê, carente da mãe, desenvolve a linguagem a partir da 

ausência. Barthes faz relação entre esse comportamento e o surgimento da linguagem, 

interpretando-o como um recurso desenvolvido para lidar com a ausência.  

Ferrante diz que sua postura reclusa não se trata de uma performance autoral, mas de 

uma ausência, que foi explorada na série como “a ideia de uma história que mostrasse como 

é difícil apagar-se, literalmente, da face da Terra” (FR, p. 248). Dessa forma, ela age de 

forma ativa em sua discursividade para dar ela mesma uma forma à recepção de sua 

narrativa, uma maneira de descontinuar a hegemonia literária, estabelecendo sua aparição ao 

público e limitando o que será divulgado. Ela executa um experimento de retirada da pessoa 

física da cena deixando apenas o discurso ficcional, em uma construção ambivalente, que 

mesmo alegando não querer chamar atenção para a figura da autora é ela que fica em 

destaque. 

 A expansão das chamadas e escritas de si se deu no final do século XIX, estimulada 

pela evolução das teorias de individualização. Nos séculos XX e XXI, sua evolução deu luz 

aos gêneros híbridos, como a autoficção, que diminuíram a nitidez das fronteiras entre autor 

e personagem, vida e ficção. Em um efeito rebote, a busca por pistas da vida pessoal do autor 

se intensifica quando há uma intenção de manipular a autoria, por exemplo, quando o nome 

por trás da obra não é o de uma figura conhecida ou quando não se sabe ao certo quem assina 

aquela narrativa ou, o oposto também é verdadeiro, quando o nome do autor coincide com o 

nome de um personagem, geralmente o narrador ou o protagonista.  

Elena Ferrante estabelece, assim, por meio de suas intervenções públicas, a forma 

como se apresenta. A imagem dos escritores é, majoritariamente, explorada em resenhas 

críticas, entrevistas, participações em eventos literários, em lives e polêmicas que nos fazem 

saber da existência de um autor antes que se saiba da obra. Na contramão desses mecanismos 

de exposição da figura do autor, ela determina as regras de como se colocará diante do 

público, recusando-se a responder às normas já colocadas pelas editoras e o chamado 

jornalismo cultural, como a concessão de entrevistas e participação ativa no marketing dos 

títulos, formulando a imagem de si própria enquanto revive a identidade reclusa que muitas 

mulheres escritoras tiveram que se submeter para que fossem publicadas (IPIA, 2020). 

Mesmo que, paradoxalmente, seja justamente essa sua forma de se posicionar que tenha 
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levado boa parte de seus primeiros leitores a se interessarem por sua obra, em um primeiro 

momento.  

Ferrante defende uma postura oposta àquela do mercado editorial que torna o autor 

uma figura interessante para garantir as vendas dos livros explorando as experiências do 

autor, em uma obsessão memorialística que une autor e obra em um só bloco. Assim, sua 

recusa é a de ceder ao movimento usual de “que a pessoa por inteiro, com todas as suas 

experiências e seus afetos, seja posta à venda junto com o livro” (FR, p. 61).  Ela ressalta 

que:  

 
não escolhi o anonimato, os livros são assinados. Escolhi, sim, a ausência. 
Eu sentia o peso de me expor em público, queria me desligar da história 
acabada, queria que os livros se afirmassem sem o meu patronato. A partir 
dessa escolha, nasceu uma pequena polêmica com a mídia, com 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. 
(FR, p. 274) 

 

Assim, a fim de analisar como a questão da autoria circula a obra de Ferrante e como 

se dá esse elo em especial com a Série Napolitana para determinar as formas de sua posição 

de autora, este capítulo se divide em quatro subcapítulos que se baseiam em explorar a ideia 

de autor e autoria; analisar a postura da autora Elena Ferrante diante dessas questões autorais; 

e, relacionando mais diretamente à Série, como essas discussões autorais aparecem na série 

e como a ausência da autora reflete uma questão da própria narrativa. 

1.1 AFINAL, “O QUE IMPORTA QUEM FALA?”9 

 

Hans Ulrich Gumbrecht destaca, em seu livro Modernização dos sentidos (1998), a 

polissemia da palavra “auctor”, do latim medieval, cujos referenciais “variam entre Deus 

(autor de todo ato) e o copista de um manuscrito” (p. 97), sem incluir, no entanto, a definição 

que é mais comum, isto é, autor como aquele que cria o texto, função que só da modernidade 

passou a ser definida pelo verbete. E, entre outras definições, 

                                                 
9 Fala de Esperando Godot, de Samuel Beckett. Michel Foucault, em "O que é um autor?", palestra proferida 
em 1969, retoma a frase para comentar a indiferença como um princípio ético da escrita em sua 
contemporaneidade. 
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[...] auctor era, provavelmente, também o “inventor” do conteúdo de um 
texto (embora a questão dificilmente fosse levantada); auctor era a pessoa 
que copiava o texto no pergaminho; finalmente, era também a pessoa que 
emprestava sua voz ao texto, recitando-o. (GUMBRECHT, 1998, p. 74) 

 

O autor, assim, seria analisado de diferentes formas para compreender as igualmente 

diferentes possibilidades de comunicação da literatura. A ideia de que um só termo pudesse 

determinar ao mesmo tempo o idealizador da obra, a pessoa que a transcrevia e também 

quem a lia em público mostra como a categoria de autoria não ocupava lugar de importância 

antes da institucionalização da imprensa. Foi depois desse período que a figura autoral e os 

termos que a definem tomaram, com o passar dos anos, novas dimensões e assumiram 

diferentes papéis na teoria da literatura.  

Etimologicamente, o verbete “autor”, segundo o Dicionário etimológico da Língua 

Portuguesa organizado por Antenor Nascentes (1955), deriva do latim “auctore”, mesma 

origem do latim arcaico que deu origem ao termo “outorgar”. Ambos os verbetes estão 

definidos, de acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009), da seguinte 

maneira: “autor s.m. (sXIII) [...] ETIM lat. auctor, oris ‘o que produz, o que gera, fundador, 

inventor” (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 226); “outorgar v. (xXIII) [...] ETIM lat. 

auctoricare [...] ‘garantir, autorizar, contrair uma obrigação’” (HOUAISS; VILLAR, 2009, 

p. 1406). Assim, etimologicamente, observando o sentido da palavra quando de seu 

surgimento no século XIII, “autor” era aquele que produz e, pela relação com o verbo 

“outorgar”, também aquele que autoriza, garante, que detém autoridade sobre o texto. 

Assim como o conceito de autor, a recepção da figura do autor e sua influência na 

obra sofreram mudanças ao longo dos anos. Na década de 1960, a França foi um lugar de 

efervescência das teorias anti-biografistas que procuraram descentralizar a importância do 

autor diante de uma obra, reduzindo sua autoridade. Essa perspectiva filosófica contra a 

prioridade do significado foi iniciada por Jacques Derrida, em seu livro A voz e o fenômeno, 

publicado em 1967, “o primeiro a combater o logocentrismo do significado, isto é, o “querer-

dizer” vinculado à figura do autor” (GAGLIARDI, 2019, p. 288).   

Na esteira, dois artigos basilares para essa discussão vieram a público: o primeiro, 

publicado em 1968, foi o famoso “A morte do autor”, de Roland Barthes, em que trata o 

autor como uma construção burguesa cuja importância deve ser reduzida em nome da 

autonomia do discurso. No ano seguinte, Michel Foucault conferiu uma palestra intitulada 

“O que é um autor?” (posteriormente publicada por escrito), como uma resposta à teoria de 

Barthes, em que reflete acerca do que chama de função-autor, exaltando não o discurso, mas 

a função exercida pelo autor enquanto produtor de discursividade e seu significado 
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socialmente, o que permite uma recusa não apenas do autor, mas também o que essa posição 

significa, o que marca a passagem do estruturalismo para o pós-estruturalismo 

(GAGLIARDI, 2019).  

Em “A morte do autor”, Barthes descreve o processo de declínio da figura do autor 

como criador e ordenador inquestionável de uma narrativa em oposição ao que chamou de 

ideologia capitalista de engrandecimento da personalidade e do indivíduo. A entidade do 

autor não é mais do que uma composição histórica e ideológica submetida ao evidente 

individualismo da burguesia, o autor, então, deveria ceder esse lugar de importância ao 

discurso. Já em “Sobre Racine” (1963), Barthes se opõe à leitura estritamente biografista da 

literatura, segundo ele “a explicação da obra é sempre procurada do lado de quem a produziu, 

como se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção.  

Em S/Z, publicado em 1970, obra na qual Barthes examina a narrativa Sarrasine, de 

Honoré de Balzac, questiona a quem pertence a voz que emite considerações sobre aquela 

mulher que depois se descobre ser um castrato. Um questionamento, no entanto, impossível 

de ser respondido, uma vez que “a escritura é a destruição de toda voz, de toda origem. A 

escritura é esse neutro, esse compósito, esse oblíquo, onde foge nosso sujeito, o preto-e-

branco em que vem perder-se toda a identidade, a começar precisamente pelo corpo que 

escreve” (BARTHES, 2004, p. 57). A figura do autor dá cena ao nascimento da escritura e 

do leitor crítico.  

Barthes aborda o texto como um tecido de citações, por isso rejeita a ideia de um 

único sujeito autoral, já que o autor se dilui no processo de composição, uma vez que o texto 

é um reflexo das referências e tradições colecionadas por quem escreve, assim, “o texto é 

um tecido de citações retiradas dos inúmeros centros de cultura” (BARTHES, 2004, p. 58). 

Isso exclui a perspectiva do autor, destruindo a ideia da voz autoral como sentido último e 

universal. Segundo ele: “uma vez afastado o autor, a pretensão de 'decifrar' um texto se torna 

totalmente inútil. Dar ao texto um autor é impor-lhe um travão, é provê-lo de um significado 

último, é fechar a escritura” (BARTHES, 2004, p. 63, destaques meus). 

Na esteira de Barthes, Michel Foucault apresentou, em 1969, a conferência intitulada 

“O que é o autor?”, em que tece uma análise do papel do autor na narrativa, considerando 

suas implicações políticas e sociológicas no texto. O texto foi elaborado e proferido à Société 

Française de Philosophie, como uma pesquisa de Foucault em que buscou contornar 

possíveis enganos cometidos em sua obra anterior, As palavras e as coisas, de 1966.   

No ensaio, o filósofo parte da frase de Samuel Beckett: “Que importa quem fala, 

disse alguém, que importa quem fala” para afirmar que a escrita se refere somente a si própria 
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ainda que afirme o contrário. Essa referência ao teatro do absurdo francês de Beckett vai ao 

encontro dos “modelos formalistas e antipsicologizantes [...] que enfatizavam muito mais a 

aventura da escrita do que a escrita das aventuras” (FIGUEIREDO, 2014, p. 184), 

enfatizando a escrita como um caminho mais relevante do que consideravam antes os 

modelos formalistas. De acordo com Foucault, “na escrita, não se trata da manifestação ou 

da exaltação do gesto de escrever, nem da fixação de um sujeito numa linguagem; é uma 

questão de abertura de um espaço onde o sujeito de escrita está sempre a desaparecer” 

(FOUCAULT, 2011, p. 54).  

Foucault dialoga com a teoria de Barthes ao alegar a insuficiência da ideia de que o 

autor desapareceu ou morreu, visto que, ao direcionar um olhar atento para o espaço deixado 

por essa ausência, é possível identificar a importância de quem fala, pois trata-se de 

“localizar o espaço deixado vazio pelo desaparecimento do autor, seguir de perto a repartição 

das lacunas e das fissuras e perscrutar os espaços, as funções livres que esse desaparecimento 

deixa a descoberto” (FOUCAULT, 2011, p. 57). Nesse vazio está o que ele chama de função.  

Foucault destaca a questão do nome do autor em detrimento do discurso, pois ele não 

pode ser comparado ao nome de uma pessoa qualquer, considerando que “um texto anônimo 

que se lê numa parede da rua terá um redator, mas não um autor” (FOUCAULT, 2011, p. 

58). O nome de autor então não é um nome comum, pois exerce especificidades 

características de alguém que escreve e publica, uma vez que ao fazer isso o autor assume 

uma identidade pública que pode interferir na delimitação de uma obra e também um 

determinante na recepção do público. Portanto, “a função autor é, assim, característica do 

modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma 

sociedade” (FOUCAULT, 2011, p. 60).  

Por meio disso, o filósofo destaca a íntima relação existente entre autor e obra, 

defendendo a necessidade que um tem do outro para se estabelecer, e a função que se 

modifica ao passo que a discursividade do texto se altera, por isso um autor de romances não 

produz o mesmo efeito causado por O Capital, de Karl Marx (1867), ou um tratado 

psicanalítico de Freud, por exemplo, pois esses autores estabeleceram “uma possibilidade 

indefinida de discursos” (FOUCAULT, 2011, p. 58). Assim, descobrir, por exemplo, que 

Shakespeare escreveu tratados filosóficos ao invés de textos dramáticos mudaria sua função, 

pois altera o nível do discurso. Diferentemente do impacto de descobrir, por exemplo, uma 

característica física do autor ou que ele tivesse nascido em Portugal ao invés de na Inglaterra, 

como dizia sua biografia, pois essas informações não mudariam a leitura da obra, porque não 

altera a forma como sua obra é lida e, portanto, mantém sua discursividade inalterada.   
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Nesse passo, menos do que proclamar a morte da figura do autor como ordenadora 

dos sentidos, Foucault se preocupa em destacar a importância do discurso e da escrita como 

um espaço em que o sujeito do autor está sempre desaparecendo, por isso sua marca “está 

unicamente na singularidade da sua ausência” (FOUCAULT, 2011, p. 55).  

Contudo, os movimentos pós-Segunda Guerra Mundial e pós-movimentos políticos 

e sociais, tais como feminismo, maio de 1968 na França e as lutas pelos direitos civis da 

minoria, denunciavam a necessidade de expressar a pluralidade de discursos minoritários 

em favor das novas subjetividades e também de uma revisão ética do discurso (VERSIANI, 

2009). Com base nisso, a afirmação de que o autor está morto implica em consequências 

éticas e políticas que já não condizem com o contexto atual e estimulam o resgate 

contemporâneo das noções de autor e sujeito, a fim de rever seus conceitos e funções. Isso 

porque, com a emergência das subjetividades, torna-se importante destacar de onde vem a 

voz, para saber em que ela adultera o discurso hegemônico.  

De volta ao texto de Gumbrecht (1998), ele discute que a passagem da oralidade para 

a escrita no Ocidente foi institucionalizada pela imprensa, pois “se a intervenção do sujeito 

criou assim as condições propícias ao aparecimento do papel de autor, foi a invenção da 

imprensa que o tornou uma necessidade concreta” (GUMBRECHT, 1998, p. 104). A 

invenção da imprensa revelou a emergência da subjetividade em torno de alguém que 

observa e produz conhecimento. Até a Idade Média, a preocupação era menos em produzir 

algo novo do que em registrar o que já se sabia a fim de evitar que o conhecimento caísse 

em esquecimento, principalmente no âmbito religioso. E o marco de início da modernidade 

se dá quando o homem passa a ocupar um lugar central na produção do saber através do 

papel de sujeito (GUMBRECHT, 1998). 

Os textos impressos, ao circularem independentes do corpo de seus autores, teriam 

propiciado uma instabilidade e plurivocidade de sentidos, já que com ele deixou de existir a 

possibilidade de correção que a interação oral permitia. A partir disso, Gumbrecht considera 

o conceito de máscara como essencial para definir o papel de autor tal qual é interpretado 

hoje, pois a instância autor atua conforme o uso das máscaras em uma situação de ritual: 

“colocam à distância os rostos dos participantes de uma dança coletiva a fim de garantir a 

materialidade física ‘objetiva’ do movimento corporal, ali onde esses rostos convidariam à 

produção de um sentido individualizador” (GUMBRECHT, 1998, p. 100).  

O uso dessas máscaras indica a era do homem como intencionalidade, em que a 

leitura é pautada na suposta intenção do autor capaz de controlar os sentidos do texto e, ainda 

que não o faça, “o que importa é a convicção de cada leitor de que essa intencionalidade 
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existe” (GUMBRECHT, 1998, p. 101). Assim, enquanto na oralidade a presença física era 

lida como parte do texto declamado, depois do texto impresso “os leitores tiveram 

necessidade de uma nova orientação para dominar o risco de uma plurivocidade, ou mesmo 

de uma confusão, de sentido. O papel de autor encontrava aí a sua função histórica” 

(GUMBRECHT, 1998, p. 104). Sobre essa linha, Elena Ferrante constrói uma personagem 

que joga com a autoria.  

 

1.2. O CASO ELENA FERRANTE 

 

Elena Ferrante manipula o conceito de autoria e executa um transbordamento de 

fronteiras que leva a ficção para fora da literatura propriamente dita. Ela faz isso mais 

especificamente na Série ao construir uma personagem-autora que flui entre as personagens, 

estabelecendo um continuum que mescla o ficcional e o que é afirmado em uma entrevista. 

Ferrante estimula uma reformulação dos pactos narrativos ao borrar os limites da ficção, 

permitindo que o fio narrativo se estenda às entrevistas e outras manifestações públicas. Ela 

não se compromete a falar a “verdade” em nenhum momento, e esse é um conceito suspenso 

em sua literatura. Afinal, qual é a verdade sobre uma personagem senão exclusivamente o 

que seu autor escreve sobre ela?  

Evidentemente, trata-se de uma perspectiva da literatura pós-autônoma: a 

perspectiva da pós-autonomia implica, essencialmente, “na dissolução das fronteiras (ou o 

reconhecimento de que elas nunca existiram senão como na ficção necessária para a 

sustentação do paradigma), entre gêneros literários, entre realidade e ficção, entre o dentro 

e o fora do texto, entre a literatura e outras formas de expressão”. (ANDRADE et alii, 2018, 

p. 168). 

Em uma entrevista ao jornalista Jesper Storgaard Jensen, ela responde que não está 

disposta a fazer uma descrição de si mesma e, para isso, menciona o exemplo do autor 

italiano, Italo Calvino, que nunca se negava a responder uma pergunta, mas jamais se 

comprometia em dizer a verdade:  

 
Italo Calvino, que, convencido de que tudo o que importa em um autor 
são as obras, escreveu em 1964 a uma estudiosa dos seus livros: “Não 
forneço dados biográficos, ou forneço dados falsos, ou então sempre 
procuro mudá-los a cada ocasião. Pode perguntar o que quiser saber e eu 
responderei, mas nunca direi a verdade, pode ter certeza quanto a isso.” 
Este trecho sempre me agradou e, pelo menos parcialmente, tornei-o meu. 
(FR, p. 89)  
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Esse aspecto descreve o projeto estético de Ferrante: acreditando na primazia da 

obra, ela fornece dados e respostas que, por sua natureza reclusa, são impossíveis de 

averiguar a procedência e, por isso, criam um outro pacto possível. Está formado o ciclo 

ferrantiano, se podemos chamar assim, em torno do autor: ela afirma que o autor não 

importa ao mesmo tempo em que se insere em uma estrutura específica para que sua figura 

autoral seja relevante, e isso é feito por meio da narrativa, assumindo para si mesma uma 

perspectiva de personagem ficcional. 

No trecho, ela rechaça a ideia de mentir: “o problema é que, ao contrário de Calvino, 

detesto responder a uma pergunta com um rosário de mentiras” (FR, p. 90). Muito além da 

verdade sobre si mesma ou o que inventa, o que se sobressai nessa fala é a construção de 

um discurso. Seu posicionamento engajado enquanto mulher, mãe e escritora, ainda que 

sejam elementos do campo ficcional, nos impede de ignorar o sujeito que pronuncia sua 

fala, já que esses elementos constituem a própria particularidade do seu discurso, abrindo 

uma brecha possível para estabelecer paralelos entre sua postura autoral e a literatura.  

A escolha de um pseudônimo feminino, que ressoa como Elsa Morante, a grande 

autora italiana por quem ela sempre demonstra grande apreço, são indicativos de uma 

colocação bem posicionada no campo da crítica. Ferrante define a forma como se estabelece 

enquanto autora no cenário discursivo e isso funciona como uma chave de leitura para sua 

obra, cujas personagens estão sempre às voltas com escritos de diversas naturezas, estudos 

e leituras. Na Série Napolitana, mais detidamente, a ascensão de Lenu por meio da escrita 

dialoga com muitos dos episódios narrados em Frantumaglia. Como advertiu James Wood 

(2013, s/p, tradução minha10): os romances de Ferrante “são intensamente, violentamente 

pessoais, e por causa disso eles parecem balançar chaves eriçadas de confissão diante de 

um leitor desavisado”11. 

É aí que reside a definição da forma nesse aspecto autoral: estabelecer um nome 

feminino que não pode ser desprezado chama atenção para si mesma enquanto afirma que 

o autor não tem relevância; ela faz isso ao retirar-se e colocar-se na berlinda da crítica para 

estabelecer novos pactos, criando uma personagem que extrapola o texto ficcional, jogando 

com os conceitos de autor e verdade. 

Ao se apresentar dessa forma, Ferrante transita em um movimento que se aproxima 

do que propôs Giorgio Agamben em “O autor como gesto” (2007). Em seu estudo, 

                                                 
10 Nesta pesquisa, todos os textos que não têm tradução para o português foram traduzidos de forma livre por 
mim. As próximas indicações estão apenas sinalizadas com o original no rodapé.    
11 “Her novels are intensely, violently personal, and because of this they seem to dangle bristling key chains of 
confession before the unsuspecting reader.” 
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Agamben procura revisitar a conferência de Foucault a partir da frase de Beckett, ao afirmar 

a própria anunciação de que não importa quem fala é o prenúncio de que o enunciador é 

parte essencial do processo, pois trata-se da sua “irredutível necessidade” ao mesmo tempo 

que “nega qualquer relevância à identidade do autor” (AGAMBEN, 2007, p. 55). Assim, 

para o filósofo italiano, 

 
Se chamarmos de gesto o que continua não expresso em cada ato de 
expressão, poderíamos afirmar então que, exatamente como o infame, o 
autor está presente no texto apenas em um gesto, que possibilita a 
expressão na mesma medida em que nela instala um vazio central. 
(AGAMBEN, 2007, p. 56)   

 

Nessa linha de pensamento, Foucault teria, de acordo com Agamben, ignorado o 

indivíduo físico em detrimento da função-autor que “caracteriza o modo de existência, de 

circulação e de funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade” 

(AGAMBEN, 2007, p. 49). Assim, Agamben defende a existência de um sujeito-autor cuja 

existência é, paradoxalmente, atestada justamente pelos sinais de sua ausência, e questiona: 

"de que maneira uma ausência pode ser singular? E o que significa, para um indivíduo, 

ocupar o lugar de um morto, deixar as próprias marcas em um lugar vazio?” (AGAMBEN, 

2007, p. 51). Ele analisa, então, a presença pela ausência que o autor executa na obra.  

As construções do sujeito autor e da vida das personagens narradas resultam, assim, 

no confronto com os dispositivos em jogo, como a escritura e a linguagem. Como os 

conceitos levantados pelo filósofo não se encontram exclusivamente nesse texto, mas estão 

diluídos em inúmeros trabalhos em diferentes publicações, é necessário retomá-los aqui para 

compreender a definição de gesto. O filósofo argumenta que a “profanação do improfanável” 

é a deposição de modelos de vida reproduzidos pelas sociedades capitalistas.  Nos ensaios 

reunidos no livro Profanações (2007), Agamben faz um convite a pensar fora das 

sacralizações, como estratégia de enfrentamento de “um mundo onde tudo parece ter-se 

tornado necessário e inevitável, sagrado” (ASSMANN, 2007, p. 6), para romper com isso, 

ele sugere profanar o sagrado, isto é, “tirar do templo (fanum) onde algo foi posto, ou retirado 

inicialmente do uso e da propriedade dos seres humanos” (ASSMANN, 2007, p. 11).  

A profanação, “no direito romano, indicava o ato por meio do qual o que havia sido 

separado na esfera da religião e do sagrado voltava a ser restituído ao livre uso do homem” 

(AGAMBEN, 2007, p. 14), por isso é citada como forma de resistir à padronização política 

e subjetiva a que nos impelem os processos religiosos — ou, radicalizando a tese —, ao que 

nos impele o capitalismo, a religião moderna, como afirmou Walter Benjamin. Assim, ele 
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sugere um projeto de profanação que circunscreva a própria escritura como uma ferramenta 

capaz de abrir frestas entre o que é e não é possível.  

Agamben, assim, compreende o gesto do autor como a ação que fica além do escrito, 

toda aquela atmosfera que envolve o trabalho autoral e que, consequentemente, vai além dos 

limites definidos pela linguagem. Ao analisar as relações entre autor, leitor e obra, ele afirma 

que, devido ao que ficou conhecido como função, um autor pode ser identificado como 

responsável por inúmeros textos em um processo intrínseco: 
Há, por conseguinte, alguém que, mesmo continuando anônimo e sem 
rosto, proferiu o enunciado, alguém sem o qual a tese, que nega a 
importância de quem fala, não teria podido ser formulada. O mesmo gesto 
que nega qualquer relevância à identidade do autor afirma, no entanto, a 
sua irredutível necessidade. (AGAMBEN, 2007, p. 49) 
 

O autor, ele postula, age como protagonista de sua história enquanto ficção, tornando 

a escrita, cinematográfica ou nas redes sociais, sintomas desse tempo. A função-autor, como 

postula Foucault, vai além do nome de autor que engloba um conjunto de ações e 

características que o definem e podem também definir sua obra. Isso não é determinado por 

suas características pessoais e “caracteriza o modo de existência, de circulação e de 

funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade” (AGAMBEN, 2007, p. 

50). Por exemplo, saber que Shakespeare não tinha olhos azuis não mudaria em nada a forma 

de leitura de suas peças, mas isso seria alterado se, como ficcionalizado por Virginia Woolf 

em Um quarto só seu, suas peças tivessem sido escritas por sua irmã Judith. Em 

contraposição a Foucault, Agamben, quase quatro décadas depois, compreende que o autor 

exerce o gesto que lhe permite a livre circulação entre a ética e o jogo com o leitor. 

Ao mencionar o prefácio da obra A vida dos homens infames, de Michel Foucault, 

Agamben joga luz no poder da linguagem, que age em nome da infâmia para arrancar “da 

noite do silêncio existências humanas que, do contrário, não teriam deixado nenhum sinal 

de si” (AGAMBEN, 2007, p. 52). Os autores que condenaram Jean-Antoine Touzard, em 

1701, e Mathurin Milan, em 1707, permanecem na sombra enquanto um único gesto fixa os 

nomes dos algozes na história da infâmia, assim, sem direito a uma biografia, suas vidas não 

foram representadas, mas “postas em jogo” e decididas por meio de discursos de poder, “eles 

estão no umbral do texto em que foram postos em jogo ou, quem sabe, a sua ausência, o seu 

voltar as costas para nós para sempre se põem nas bordas do arquivo, como o gesto que, ao 

mesmo tempo, o tornou possível e lhe excede e anula a intenção” (AGAMBEN, 2007, p. 

53).   
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A figura do autor, assim, “marca o ponto em que uma vida foi jogada na obra” 

(AGAMBEN, 2007, p. 55). No ensaio de Foucault, os detentores do poder condenam os 

homens infames, da mesma forma que na obra O idiota, de Dostoiévski, mencionada por 

Agamben, a vida de Nastasja Filippovna é jogada na narrativa, “jogada, não expressa; 

jogada, não realizada” e, por isso, “o autor nada pode fazer além de continuar, na obra, não 

realizado e não dito” (AGAMBEN, 2007, p. 55).  

O gesto do autor é o vazio “no qual autor e leitor se põem em jogo no texto e, ao 

mesmo tempo, infinitamente fogem disso” (AGAMBEN, 2007, p. 56). A linguagem, assim, 

revela uma realidade constituída através da linguagem e não antes dela. Dessa forma, esse 

autor ausente-presente na obra sinaliza a subjetividade que resiste aos dispositivos a ela 

submetidos, pois 

 
também a subjetividade se mostra e resiste com mais força no ponto em 
que os dispositivos capturam e põem em jogo. Uma subjetividade produz-
se onde o ser vivo, ao encontrar a linguagem e pondo-se nela em jogo sem 
reservas, exibe em um gesto a própria irredutibilidade a ela. (AGAMBEN, 
2007, p. 57) 
 
 

E esse “gesto”, como a ação que fica além da escrita, compreende toda a atmosfera 

que envolve o trabalho autoral e, consequentemente, vai além dos limites estabelecidos pela 

linguagem.  

Elena Ferrante se aproxima do gesto proposto por Agamben ao se colocar como 

alguém que estabelece uma fórmula de recepção para sua obra, retirando-se do plano de 

análise, evitando a crítica biografista centrada na imagem autoral ou a crítica que busca 

índices biográficos do autor, ao mesmo tempo que se coloca deliberadamente no corpus 

analítico, tornando o romance algo indissociável de si mesma. Seu discurso ganha forma 

principalmente no livro Frantumaglia: os caminhos de uma escritora (2017), cujas cartas 

aos seus editores e entrevistas moldam a imagem discursiva da autora. Ele foi editado pela 

primeira vez em 2003 na Itália a pedido de seus editores, após a publicação de seus dois 

primeiros romances12, “para satisfazer as várias curiosidades desse público exigente e ao 

mesmo tempo generoso” (FR, p. 9), e ganhou uma publicação expandida depois da 

publicação da Série Napolitana, quando sua obra se tornou mundialmente conhecida.  

                                                 
12 Cronologicamente, os primeiros romances de Ferrante são Um amor incômodo, de 1992, e Dias de abandono, 
publicado 10 anos depois, em 2002. Ambos só foram publicados no Brasil depois da Série Napolitana, 
respectivamente, em 2017 e 2016.  
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No livro, os temas das entrevistas giram em torno do seu processo criativo, sua 

formação leitora e opiniões sobre política e literatura, e se sobressai o tema da sua ausência 

da cena autoral. Grande parte dos leitores e jornalistas que lhe escrevem indagam sobre a 

sua exigência de não participar da divulgação dos livros e tentam de diferentes formas 

encontrar um fio que os leve até a identidade que Ferrante faz questão de manter em sigilo.  

Olhar para o “porão da escrita” (FR, p. 64) de Ferrante nos ajuda a construir a 

imagem de uma figura da autora que se aproxima mais da formação de um heterônimo do 

que de um pseudônimo, como comumente chamado, pelas diversas intervenções contadas 

sobre infância, viagens e costumes de uma autora que só existe por escrito. Há uma 

elaboração literária das memórias e experiências que vão além do conceito de pseudônimo, 

esbarrando na extensão de uma personagem cuja existência transpõe a ficção.  

Ao pensar em heterônimos, o nome de Fernando Pessoa se destaca. O poeta 

português desenvolveu não apenas estilos distintos, mas biografias, mapas astrais e leituras 

pregressas de seus 127 heterônimos13. Ele forneceu “contextos de produção para sua obra, 

por meio de diferentes autorias” (GAGLIARDI, 2019, p. 30, destaque do autor). Isso 

estabelece um pacto ficcional em que ao ler poemas de Ricardo Reis, por exemplo, imagina-

se um erudito, de poucos afetos e preocupado com as mazelas do mundo; enquanto a figura 

de Caeiro nos remete a alguém que dá importância às coisas simples e puras. São 

características que pertencem, não a um nome ou a uma assinatura no papel, mas que 

remontam referências de alguém que existiu e escreveu poemas, mesmo sabendo que aquela 

pessoa nunca existiu daquela forma. Esse efeito acontece porque “Pessoa não criou 

personalidades que produziram poemas; Pessoa escreveu poemas que só depois suscitaram 

personalidades” (GAGLIARDI, 2019, p. 31).  

Aproximo Ferrante e Pessoa aqui por compreendê-los em uma atuação similar “para 

que pudéssemos imaginar um indivíduo que consubstanciasse a própria arte” 

(GAGLIARDI, 2019, p. 31). Empresto o conceito largamente utilizado referente à obra de 

Pessoa, porque, assim como ele, Ferrante não existiria sem sua obra, assim, ela criou 

romances e narrativas que só depois deram origem às memórias compartilhadas nas 

crônicas e entrevistas. Para Gagliardi, 

 
Uma vez desconfigurada como disposição mental de seu autor, ou 
conjunto de eleições de perfis, a heteronímia pode ser entendida não só 
como uma maneira de prolongar o ato criador, mas, sobretudo, como a 

                                                 
13 Cf. CAVALCANTI FILHO, José Paulo. Fernando Pessoa: uma quase autobiografia. Rio de Janeiro: Record, 
2011.  
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forma de existência dessa poesia. A heteronímia se realiza, até se perder 
de vista, como um jogo de autorias. Isso porque, se a entendemos dessa 
maneira, ela deixa de ser um apelo original ao prestígio de um autor único 
e hipotético, de uma imagem criadora anterior à escrita, e passa a 
significar um estado de concreção poética; escrever é heteronimizar. O 
que a heteronímia revela, de um modo luminar, é que a escrita não se 
realiza por um autor; ela se perfaz para um autor. (GAGLIARDI, 2019, 
p. 33, destaques do autor) 

 

Assim, “não é um autor que os alimenta [os poemas] de características individuais, 

mas alguém que se torna autor quando coincide com a escrita, no ato da enunciação, e nunca 

antes dela” (GAGLIARDI, 2019, p. 33), e essa voz desautorizada autoriza e, 

consequentemente, produz a autoria uma vez que  

 
O estado heteronímico empresta à autoria um novo estado de legibilidade 
enunciativa, na medida em que possibilita pensá-la como sendo a 
produção de um sujeito da linguagem, um sujeito que pode ser, até 
mesmo, imaginado como um corpo orgânico e anterior ao texto (eis o 
jogo, afinal), mas que foi constituído e então lançado para trás por um 
material genético composto por traços de estilo. (GAGLIARDI, 2019, p. 
34) 

 

Em Frantumaglia, ao direcionar o olhar para seu ateliê de escrita enquanto forja sua 

personagem literária, Ferrante estabelece um diálogo com seu público leitor ampliando as 

fronteiras que paradoxalmente instaura ao mesmo tempo um efeito de presença (SECCHES, 

2019), contribuindo com a leitura de suas personagens. No volume, ela constantemente 

volta em suas memórias, narrando supostos acontecimentos na própria tessitura da 

construção narrativa, colocando a nu seus processos, contribuindo para a trama ficcional. 

Na primeira carta do volume, datada de 1991 e endereçada à sua editora na Itália, Sandra 

Ozzola, Ferrante já registra sua irrefutável exigência para publicar e se comunicar com 

quem quer que seja a respeito de suas publicações: ela só o faria por escrito. Ela afirma: 

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. Não participarei de debates e encontros, se me convidarem. Não 
irei receber prêmios, se quiserem me agraciar com algum. Nunca 
promoverei o livro, sobretudo na televisão, nem na Itália nem, 
eventualmente, no exterior. Minha intervenção acontecerá apenas através 
da escrita, mas a tendência é que eu limite até isso ao mínimo 
indispensável. Eu me comprometi definitivamente nesse sentido comigo 
mesma e com meus familiares. Espero não ser forçada a mudar de ideia. 
Entendo que isso possa causar algumas dificuldades à editora. Tenho 
grande estima pelo seu trabalho, afeiçoei-me de imediato a vocês, não 
quero prejudicá-los. Se vocês não quiserem mais me apoiar, falem logo, eu 
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entenderei. De fato, não é necessário que eu publique esse livro. Para mim, 
é difícil expor todos os motivos dessa decisão, você sabe. (FR, p. 11, 
destaques meus) 

 
A entrevista é um gênero geralmente utilizado como uma possibilidade tanto de 

tornar o autor uma figura relevante quando torná-lo conhecido (ARFUCH, 2010). A respeito 

das entrevistas de autores, Daniela Versiani propõe que elas sejam lidas como um 

componente dos estudos literários devido ao seu valor para “responder a indagações relativas 

ao exercício profissional e aos modos específicos de se produzir conhecimento nessas áreas” 

(VERSIANI, 2009, p. 185). Sob esse viés, elas devem ser lidas em caráter suplementar para 

interpretar gestos e evasivas que compõem a performance dos interlocutores. 

Embora a figura do autor tenha sido excluída do cenário da obra depois das reflexões 

da morte do autor ao estruturalismo, o autor tem tido seu papel cada vez mais destacado na 

literatura contemporânea. Para analisar esse retorno do autor à cena da crítica, Versiani 

propõe um olhar atento para as entrevistas a fim de compreender o lugar de importância que 

a figura autoral voltou a assumir no presente. Depois da indicação de Barthes de que o leitor 

deveria ser beneficiado de alguma forma na análise em detrimento do autor (BARTHES, 

2004), Foucault indicou que o interesse pelo autor era instituído pela importância de seu 

nome em um contexto social (FOUCAULT, 2011). Nesse contexto, Versiani (2014, p. 188) 

afirma que 

  
sob as indagações do perspectivismo, da busca pelos critérios políticos, 
econômicos, sociais, de gênero e não apenas estéticos que 
reconhecidamente estão por trás da hierarquização, valoração e 
visibilidade de alguns discursos em detrimento de outros, a necessidade de 
se falar sobre o autor e seu contexto me parece incontornável.  

 

Dessa forma, as entrevistas são paratextos e orientadoras de leitura. É sob esse 

aspecto de orientação que me interessa a abordagem das entrevistas de Ferrante, uma vez 

que atuam como chaves de leitura de sua obra e, principalmente, como tento analisar aqui, 

criam um suplemento que dá forma ao discurso de uma escritora que se mostra sem se 

mostrar. Os livros escritos por Ferrante são novelos cujos detalhes são volta e meia 

explanados em entrevistas, é esse um dos temas mais mencionados nas cartas-ensaios de 

Frantumaglia. O volume contém alguns trechos que Ferrante alega ter excluído dos 

romances Um amor incômodo e Dias de abandono. Esses trechos, muitas vezes, dizem mais 

sobre a personagem do que o que ficou de fato na versão final do romance, contribuindo em 

caráter suplementar de sua obra. 
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Ferrante, assim, executa um experimento mantendo-se em uma estratégia oposta às 

comumente adotadas pelo mercado editorial quando da divulgação de um livro, propondo 

por meio das entrevistas que concede (e também por meio dos textos que publica 

esporadicamente, mas principalmente pelas entrevistas) “modos alternativos de construção 

e apresentação de conhecimento que podem ser produtivos para o campo atual dos estudos 

literários” (VERSIANI, 2014, p. 194).  

Essa postura é explicitada em diversos trechos do livro. Segundo Ferrante, “não 

defendo a ideia de que o autor não é essencial. Procuro apenas decidir eu mesma o que, no 

que diz respeito a mim, deve ser tornado público e o que deve permanecer privado” (FR, p. 

190). Trata-se de uma medida que vai de encontro às exigências do mercado editorial, 

colocando a autora na contramão do caminho seguido pela maior parte dos autores de 

literatura contemporânea, que usam as mídias sociais para divulgarem seus trabalhos, 

participando de programas e concedendo entrevistas.  

A posição de Elena Ferrante neste cenário de crítica biográfica expande o interesse 

pelo autor e contesta a afirmação explorada por Foucault, demonstrando que há relevância 

em conhecer quem escreve ainda que não se saiba quem é a pessoa por trás desse nome (ou 

as pessoas, como alguns afirmam se tratar do caso de Ferrante14). A autora, e tudo o que 

podemos saber dela, se reduz ao seu nome e suas declarações esporádicas, não existem fatos 

comprováveis ou um nome no cartório: Elena Ferrante é o que ela diz ser e isso é tudo, 

opondo-se à perspectiva do autor-presença, como aquele que detém todos os segredos sobre 

seu texto e sobre ele tem autoridade inquestionável. 

Trata-se de uma mulher que se afirma mãe, diz ter tido uma infância modesta em um 

bairro pobre da Itália, que se coloca como alguém cuja idade condiz com a de quem cresceu 

no contexto pós-Segunda Guerra. Essas escolhas não são fortuitas, elas constituem o 

mosaico que cria um cenário fictício habitado por Ferrante, suas atitudes demonstram a 

relevância do sujeito que escreve ao mesmo tempo que contesta a necessidade de um corpo 

físico que sustente essa personagem (IPIA, 2020).  

 O tema do nome do autor é recorrente em suas declarações. Uma delas foi em um 

texto do jornal The Guardian, quando fala de seu interesse por obras de artistas 

desconhecidos que perdura desde a adolescência. O motivo de seu fascínio, ela explica, 

                                                 
14 O periódico Drawing Elena Ferrante’s Profile (Padova University Press, 2018) é uma publicação que reúne 
diversos artigos sobre as pesquisas feitas com softwares que, depois de analisarem dados linguísticos de 
dezenas de romances italianos, indicam matematicamente quem seria Elena Ferrante. Muitos deles mostram 
que a autoria poderia ser de mais de uma pessoa.   
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“significa que tudo que posso saber sobre a pessoa que fez esta pintura é o trabalho que tenho 

diante dos meus olhos. É uma boa oportunidade. Eu posso me dedicar ao resultado puro e 

simples de um gesto criativo”15 (LIO, p. 46). Sem ter um autor a quem remeter a obra e 

buscar elementos já previamente esperados, ela prefere o sabor de elaborar significados 

livres dessas pressuposições.  

 Ao dar mais importância ao nome do artista do que à obra propriamente dita, ela 

defende, o olhar se perde e não observa o que de fato interessa em uma obra: a forma que o 

artista dá ao que veio antes dele (sua tradição) e sua forma única de retratar algo, o que 

acontece  
Não através de seus dados biográficos, nem através da história de sua vida, 
mas por suas suas estratégias expressivas. Nelas encontro outra história 
escrita em sua totalidade, sua história de artista, que é uma história de 
escolhas estéticas, de adesões e rupturas, de inteligência composicional, de 
gramática e sintaxe da imagem, de sentimentos que cobram forma. No 
espaço da obra de arte, a biografia e a autobiografia têm uma verdade 
completamente diferente daquela que atribuímos a um currículo, a uma 
declaração de renda. Nesse espaço há, tem de haver, uma liberdade de 
invenção que pode se permitir violar todos os acordos sobre a verdade na 
vida diária16. (LIO, p. 46) 

  

O autor desconhecido, então, deixa-se entrever pela obra enquanto executa o 

“exercício de sua função como autor” e, baseado nisso, o nome é um detalhe a ser enxergado 

pelo leitor enquanto visita a obra. Assim, ao falar do autor desconhecido da obra Nossa 

Senhora da Soledad, exposta no Pio Monte della Misericordia, em Nápoles, lugar que ela 

visita desde muito jovem, Ferrante afirma que seu autor lhe era “tão conhecido que poderia 

dar àquela função, por conveniência, um nome, por exemplo, feminino”17 (LIO, p. 46-47).   

Esse nome, diferente de um pseudônimo, era “o único nome verdadeiro que serve 

para identificar seu poder imaginativo, sua habilidade manipuladora”, isto é, o nome do autor 

identifica a arte e define o que deve ficar fora dela sem retomar uma tradição ou os trabalhos 

antecedentes. Por isso, tentar fazê-lo de outro modo “colocaria na obra justo aquilo que foi 

                                                 
15 “Significa que cuanto puedo conocer de la persona que hizo este cuadro es la obra que tengo ante mis ojos. 
Es una buena oportunidad. Puedo dedicarme al resultado puro y simple de un gesto creativo”. 
16 “No a través de sus datos de filiación, ni a través de la historia de su vida, sino a través de sus estrategias 
expresivas. En ellas encuentro otra historia escrita en su totalidad, su historia de artista, que es una historia de 
elecciones estéticas, de adhesiones y rupturas, de inteligencia compositiva, de gramática y sintaxis de la 
imagen, de sentimientos que cobran forma. En el espacio de la obra de arte, la biografía y la autobiografía 
tienen una verdad por completo distinta de la que atribuimos a un currículum, a una declaración de la renta. En 
ese espacio hay, tiene que haber, una libertad de invención que puede permitirse violar todos los acuerdos sobre 
la verdad en la vida diaria”. 
17  “[...] tan conocido que, por comodidad, podría darle a esa función un nombre, por ejemplo, femenino”. 
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deixado de fora dela para que pudesse se manter flutuando no grande rio das formas”18 (LIO, 

p. 47).  

Esse “rio das formas” aludido por Ferrante são as formas preestabelecidas que 

definem a autoria, o autor e o leitor, e que definem os aspectos da crítica sem questionar sua 

validade. Além disso, ela rompe as fronteiras do que está dentro e fora do romance, em uma 

costura de ficção que plasma o real. Assim, ela encerra:  
Se eu tivesse que dar o nome de Caravaggio ao ato criativo de As Sete 
Obras de Misericórdia e de Michelangelo Merisi para a pessoa com uma 
determinada biografia, eu escolheria passar grande parte do meu tempo 
com Caravaggio, não com Merisi. Merisi turvaria a minha visão. (LIO, p. 
48)19 

 

 A obra é o que mais importa no trabalho do artista. Definir a forma como ela é (ou 

deveria ser) abordada faz parte de um trabalho estético empreendido por Ferrante que exalta 

a obra e também coloca o autor em uma posição de menos glamour. O nome traz em si uma 

carga que abrange as tradições do autor, assim como seus trabalhos passados, outros autores 

e, um aspecto estético atrativo também demonstra que a escolha do nome faz parte da 

apresentação da obra. Talvez seja esse efeito estético que Elena Ferrante tinha em mente ao 

adotar um nome que ressoa o nome de uma das maiores autoras italianas (e uma de suas 

declaradas inspirações): Elsa Morante.  

 Em 1992, Ferrante foi indicada à premiação italiana Procida - Isola di Arturo - Elsa 

Morante20 pelo romance Um amor incômodo. O prêmio foi criado em homenagem a Elsa 

Morante, poucos meses após sua morte, com intuito de honrar a memória da autora. Ferrante, 

como é seu costume, se recusou a receber o prêmio e escreveu aos jurados uma carta que foi 

lida durante a cerimônia de premiação. Nela, a autora faz uma analogia entre costura e escrita 

para abordar a definição das formas ou, melhor dizendo, da falta de forma, a partir de uma 

citação do romance Lo scialle andaluso, de Morante:  

 
Giuditta agarrou a mão dele e a cobriu de beijos. Naquele momento (disse-
lhe em seguida), ele assumira o aspecto típico de um siciliano: daqueles 
sicilianos severos, honrados, sempre atentos às irmãs para que não saiam 
sozinhas à noite, não lisonjeiem os pretendentes, não usem batom! E para 
os quais mãe quer dizer duas coisas: velha e santa. A cor apropriada para 

                                                 
18 “[...] sino el único nombre verdadero que sirve para identificar su poder imaginativo, su habilidade 
manipuladora. [...] pondría em la obra justo eso que se ha dejado fuera de ella para que pudiese mantenerse a 
flote en el gran río de las formas.” 
19 “Si tuviera que dar el nombre de Caravaggio al acto creativo de las Siete obras de misericordia y el de 
Michelangelo Merisi a la persona con una filiación determinada, elegiría pasar gran parte de mi tiempo con 
Caravaggio y no con Merisi. Merisi me nublaría la vista”. 
20 Apresentação dos finalistas do Prêmio disponível em: encurtador.com.br/BLNV9. Acesso em: ago. 2020.  
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as roupas das mães é o preto, ou, no máximo, o cinza ou o marrom. Suas 
roupas são informes, pois ninguém, a começar pelas costureiras das 
mães, deve pensar que uma mãe tem corpo de mulher. Seus anos são um 
mistério sem importância porque, afinal de contas, a única idade delas é a 
velhice. Essa velhice informe tem olhos santos que choram não por si, mas 
pelos filhos, e lábios santos que rezam não para si, mas pelos filhos. E ai 
de quem pronunciar em vão, diante desses filhos, o santo nome de suas 
mães! Ai deles! É uma ofensa mortal! (FR, p. 15-16, destaques meus) 

 

O trecho deveria ser lido sob suas instruções: “Quem o ler deverá destacar apenas, 

com leveza, informes, costureiras das mães, corpo de mulher, mistério sem importância” 

(FR, p. 16), pois “passa — ao que parece — a uma imagem materna menos local. Isso 

acontece com o aparecimento do adjetivo informe. As roupas das mães são informes e sua 

única idade, a velhice, também é informe” (FR, p. 17). Concordo com a professora Viviana 

Ribeiro (IPIA, 2020) de que essa citação contém o modelo estético operado por Elena 

Ferrante: ela busca em sua literatura construir uma nova vestimenta para as mães, que não 

seja a de uma velha e santa, como é comum, por isso o tema da maternidade é tão vívido em 

sua obra, pois somente mergulhadas no “sudário materno” seria possível “reemergirmos 

como novas costureiras, prontas para combater o erro do informe” (FR, p. 18). 

 Ao ser questionada se seu nome seria em homenagem à autora, Ferrante afirma que 

“nomes e sobrenomes são etiquetas” (FR, p. 224) e que seu nome se deu por conta de sua 

avó, e não por Elsa Morante, apesar da semelhança e de sua declarada admiração pela obra 

da italiana. Em outro momento, contudo, em entrevista ao jornalista Paolo Di Stefano, no 

entanto, ela responde de forma evasiva: “Di Stefano: O jogo de aliteração Elena Ferrante-

Elsa Morante (uma paixão sua) é uma sugestão? É apenas fantasia a relação Ferrante-Ferri 

(seus editores)?; Ferrante: Sim, sem dúvida” (FR, p. 251). Sobre a escolha do nome, ela diz:  

  
usar o nome Elena só serviu para me ajudar a reforçar a ideia do que eu 
estava contando. Quem escreve também precisa de um willing suspension 
of disbelief, a suspensão voluntária da desconfiança, como Coleridge a 
chama. O tratamento fantástico dos materiais biográficos — fundamental 
para mim — é cheio de armadilhas. Dizer “Elena” me ajudou a ficar presa 
à verdade. (FR, p. 384) 
 
 

Ferrante alimenta os jogos sobre si tecendo os fios, dando forma a sua concepção de 

autor, sem a presença de uma pessoa física. Encenando o aspecto memorialístico que ora 

deixa-se ver o processo de encadeamento das palavras, ora demonstra as lacunas da sua 

condição parcial, assim, o eu que narra retrata sua condição por meio de sua cambiante 

existência.  
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Na Série Napolitana, a primeira reflexão sobre autoria é desencadeada quando Lila e 

Lenu leem o livro Mulherzinhas, da autora britânica Louisa May Alcott. O livro, um romance 

do século XIX, é um elemento crucial para a amizade entre Lila e Lenu, pois ele estabelece 

um vínculo entre as amigas, estimulando-as por meio da leitura e dos estudos, elementos 

determinantes para a consolidação da amizade entre elas. Elas, ao saberem a biografia da 

autora, alimentam o desejo de escrever um livro como solução à forte vontade de sair do 

bairro pobre para uma ascensão social e econômica. As amigas vislumbram essa 

possibilidade por meio do que tinham ao alcance: o estudo, a leitura e, principalmente, a 

escrita representavam coisas que lhes garantiriam novas formas. Lenu afirma:   
 

Pensávamos que estudar muito nos levaria a escrever livros, e que os 
livros nos tornariam ricas. A riqueza era sempre um brilho de moedas de 
ouro trancadas em cofres inumeráveis, mas para alcançá-la bastava 
estudar e escrever um livro. [...] Talvez a ideia tenha ganhado corpo 
quando ela descobriu que a autora de Mulherzinhas ficou tão rica que deu 
uma parte de sua fortuna à família. Mas não tenho certeza. (AG, p. 63) 
 
 

Embora afirme que os nomes são apenas etiquetas e que não importam a quem 

realmente se importa com a literatura (FR, p. 72), esse trecho confere importância na 

narrativa ao conhecimento acerca da escritora do livro, seja por ser mulher, seja por ser de 

poucas posses ou por ser alguém com uma infância humilde, com quem as meninas se 

identificam. A atenção dada à subjetividade aqui nos diz que o sujeito que enuncia a frase 

tem importância, sim, não sua biografia ou outros aspectos psicológicos, mas seu 

posicionamento enquanto sujeito político.  

Ferrante decide não dar palestras, nem participar de noites de autógrafos e muito 

menos participar de qualquer programa de TV, eventos comuns aos autores. Ao propor isso, 

ela age modificando a logística mercadológica em torno de si mesma enquanto autora: a 

escrita será seu único veículo de comunicação, quando houver, mas a tendência é que isso 

diminua até deixar de existir. Segundo ela, isso faz parte de um experimento de suas 

convicções, pois acredita “que, após terem sido escritos, os livros não precisam dos autores 

para nada” (FR, p. 10). Seu movimento de saída da cena do mercado, no entanto, acaba 

traindo suas palavras e talvez Ferrante seja uma das autoras que mais concede entrevistas a 

jornais e revistas, especializados ou não, justamente por causa de sua condição ausente. 

Trata-se de um movimento paradoxal em que ela, ao tentar manter-se alheia, mergulha cada 

vez mais na tessitura da narrativa, costurando formas próprias e desfazendo os fios 

anteriores.  



50 
 

Olhando por esse aspecto, esta proposta de leitura não se baseia em estabelecer 

biografismos possíveis entre a autora Ferrante e a personagem Lenu, mas que observe o 

movimento comum de apagar-se para então se tornar o elemento principal da narrativa, na 

presença pela ausência. Isso ocorre com Ferrante, que ao se colocar de fora das estratégias 

comuns acaba chamando atenção para si mesma. Além disso, questiona as fronteiras 

conceituais de autor e personagem ao dificultar essa divisão, criando um continuum entre si 

e Lenu, já que a personagem também atende pelo nome de Elena. Trata-se de estabelecer um 

território híbrido entre o público e o privado, aguçando a condição autorreflexiva do 

romance, levando ao limite as tensões de autor e personagem. Lila, assim como Ferrante, 

cria uma ausência performática que não se finda em seu desaparecimento.  Ela desaparece e 

destrói todos os seus pertences, não há sinal de suas roupas e sapatos, e as fotos em que 

aparecia estão cortadas. Lenu sabe sua intenção, pois era algo que ela sempre teve como 

objetivo, “queria volatizar-se, queria dissipar-se em cada célula, e que ninguém encontrasse 

o menor vestígio seu” (AG, p. 15). Lila estava “extrapolando o conceito de vestígio. Queria 

não só desaparecer, mas também apagar toda a vida que deixara para trás” (AG, p. 17).  

De volta às declarações de Ferrante, ela ressalta que se trata de uma decisão que afeta 

não só ela, mas também sua família. Voltarei nesse assunto à frente, mas por ora vale 

ressaltar o posicionamento enquanto sujeito social da autora: a maternidade é um tema 

recorrente na obra de Ferrante, e também ao falar de si ela sempre se coloca como mãe de 

filhas, no feminino, e é também por elas que ela diz se manter reclusa, optando por estar fora 

do cenário público, trata-se de uma escolha enquanto mãe para não atingir as filhas. Segundo 

afirma, “entre mim e as minhas filhas, há um velho pacto: posso fazer o que quiser, exceto 

coisas que possam envergonhá-las. [...] Para os filhos, os pais são sempre um estorvo. Mas 

aqueles que chamam atenção demais são um estorvo intolerável” (FR, p. 313).  

Ao definir como vai se mostrar, impondo limites para a interação com o público, 

Ferrante se afasta da hegemonia editorial ditando as regras de sua presença, sem aceitar o 

caminho usual dos autores de publicar e divulgar publicamente. Ela continua:  
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. 
Exemplos não faltam. Adoro aqueles volumes misteriosos, antigos ou 
modernos, que não têm um autor definido, mas que tiveram, e têm, uma 
intensa vida própria. Parecem uma espécie de milagre noturno, como, 
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quando criança, eu esperava os presentes da Befana21, ia para a cama muito 
agitada e, de manhã, ao acordar, os presentes estavam lá, mas ninguém 
tinha visto a Befana. Os verdadeiros milagres são aqueles que ninguém 
sabe quem fez, sejam eles os ínfimos portentos dos espíritos secretos da 
casa ou os grandes prodígios que nos deixam realmente boquiabertos. 
Ainda tenho esse desejo infantil de encantos, sejam pequenos ou grandes, 
e ainda acredito neles. (FR, p. 12, destaques meus) 
 

 

No trecho, ela indica seu projeto estético comparando-o à Befana, personagem do 

folclore italiano que, acredita-se, traz os presentes quando ninguém vê. Com isso, ela 

pretende, então, testar a vida que seus romances possuem em sua narrativa por si só, sem o 

auxílio que o nome do autor dá. Porém, ao contrário do que afirma, Ferrante dedica muito 

de seu tempo respondendo às investidas principalmente de jornalistas para saber quem 

assina. Em carta provavelmente escrita em 1995, o jornalista Francesco Erbani lhe escreveu 

dizendo:  

 
Há um ano, o seu romance veio parar nas minhas mãos. Eu o abri com 
curiosidade, li o início e fiquei sem fôlego. Nasci em Nápoles no fim dos 
anos cinquenta e tenho certa familiaridade com os escritores napolitanos 
da geração imediatamente após a guerra, ativos nos anos sessenta, os mais 
jovens. Mas seu nome não me dizia nada. (FR, p. 45-46) 

 
O jornalista, conhecedor dos escritores italianos da época, lhe enviou uma carta 

solicitando uma entrevista por ocasião do lançamento da adaptação cinematográfica de seu 

primeiro romance. Ele diz ter tido contato com seu romance um ano antes, mas, apesar de 

ter se interessado muito, só pensou em entrevistá-la quando soube do filme. Ela, então, 

responde provocativa:  

 
O senhor escreve, mas de forma menos brutal do que neste meu resumo: 
seu livro me diz algo, mas seu nome não me diz nada. Pergunto: se meu 
livro não lhe tivesse dito nada, mas meu nome tivesse dito alguma coisa, 
o senhor teria demorado menos tempo para me pedir uma entrevista? (FR, 
p. 44)  

 
E continua:  

 
Não considere isso uma piada amarga — não é. Aproveito apenas seu 
estilo sem dissimulações para levantar também sem dissimulações um 

                                                 
21 Befana é uma personagem do folclore italiano que se assemelha à imagem de uma bruxa: voa com uma 
vassoura e visita as crianças, lhes dando bons presentes quando se comportam bem e pedaços de carvão quando 
se comportam mal.  
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problema que muito me interessa. 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? (FR, p. 44, 
destaques meus) 

 

Ferrante aproveita o espaço concedido à sua fala para questionar o que é um assunto 

noticiável: o autor de um livro ou o livro por si só basta para atrair atenção da mídia? É a 

fama do autor e seus trabalhos anteriores que definem a recepção da sua obra? Criticando a 

midiatização do autor que, ao superar a questão narrativa, torna-se uma celebridade que, 

muitas vezes, importa mais do que a obra em si. Assim, ela ressalta a importância da obra 

propriamente dita, ao invés da fama em torno do autor:  

 
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. Só isso. Para 
usar uma fórmula: até Tolstói é uma sombra insignificante quando sai para 
passear com Anna Karenina. (FR, p. 44) 

 

 Nessa carta, Ferrante expõe suas questões para se manter fora da mídia, elas são, 

justamente, a forma midiática como as expressões culturais são vendidas ou não. Afinal, ela 

conclui ao jornalista, “é o evento-filme que torna meu livro um objeto digno de uma 

entrevista” (FR, p. 45). E, ainda que reconheça que o fato de um filme baseado em seu 

romance possa trazer novos leitores, ela se pergunta: “também devo ficar contente ao 

constatar que um livro se torna digno de nota para os cadernos de cultura dos jornais só 

porque fazem um filme baseado nele?” (FR, p. 45). Ela termina instigando o jornalista: “o 

senhor não acha que aceitar hierarquias desse tipo, considerá-las naturais, encoraja a ideia 

de que a literatura, na classificação dos prazeres naturais, ocupa a última posição?” (FR, p. 

45).  

Na época da escrita desta carta, ela havia publicado seus dois primeiros romances 

que, apesar de tocarem brevemente na questão da autoria, não a tem como elemento central 

da narrativa, como é o caso da Série.  As coincidências na narrativa tornaram essas 

perguntas ainda mais comuns, mas ela, com o passar dos anos, permanece cada vez mais 

obstinada em romper com a soberania da figura do autor em detrimento da obra. Em 
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entrevista concedida em 2011, ela critica a atenção dada ao autor quando ele nada seria sem 

o livro, e, portanto, este deveria ser o principal assunto. Ela diz:  

   
o livro funciona como uma blusa suada de um popstar, peça de roupa que, 
sem a aura da celebridade, é totalmente insignificante. É essa última 
ênfase que não me agrada. [...] Estamos acostumados a extrair do autor a 
coerência das obras, e não das obras a coerência de um autor. [...] Estamos 
tão habituados à supremacia do autor que, quando este não existe ou se 
retirou, acabamos vendo mãos diferentes não apenas na passagem de um 
livro para outro, mas até mesmo de uma página para outra. (FR, p. 252-
253).  

 

O desvio desses signos dominantes contrasta com a sua figuração em um lugar de 

destaque na literatura ocidental. A ausência cria um vácuo no lugar do autor que instiga 

investigações em busca de uma pessoa, como se isso importasse mais do que a obra 

propriamente dita, criando um embate no campo da linguagem contra a produção 

hegemônica, definindo que somente o que uma pessoa escreve é público (IPIA, 2020).   

O ato de escrever é constante na obra de Elena Ferrante e em Dias de abandono. 

Olga, a narradora abandonada pelo marido, é uma escritora frustrada por ter deixado o ofício 

da escrita para se dedicar integralmente aos filhos e ao cuidado da casa. Quando é 

abandonada por Mario, no entanto, Olga é resignada a escrever para se reinventar: “Apagar 

o supérfluo. Restringir o campo. Escrever de verdade é falar do fundo do ventre materno. 

Virar a página, Olga, começar de novo” (DA, p. 123). Quem escreve é Olga, ou, melhor 

dizendo, uma mulher que fantasiosamente a acompanha, como uma voz que lhe diz o que 

fazer e também escreve em seu caderno enquanto Olga a observa passivamente: “como se 

não quisesse perturbar a forma de mulher à escrivaninha que tinha voltado a escrever” (DA, 

p. 123, destaque meu). 

Relembrando que, como Ferrante defende, “quem escreve procura, antes de mais 

nada, uma forma para seu mundo” (FR, p. 91), pode-se observar uma tendência em explorar 

essa possibilidade de uma obra contínua e entrelaçada. Ela reflete acerca dessa escrita em 

diversos momentos do livro Frantumaglia, mas não só nele. Entre 2018 e 2019, ela escreveu 

semanalmente para o jornal The Guardian, ocasião em que registrou diversos assuntos, 

entre eles sobre a experiência de escrever sob encomenda, até então inédita como escritora: 

“eu nunca me vi na posição de ter que escrever por obrigação, trancada atrás de limites 

invioláveis, sobre tópicos que eu mesma pedi aos pacientes editores que escolhessem por 
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mim”22 (LIO, p. 9). No trecho, Ferrante toca no tema dos limites estabelecidos pelos 

conceitos de literatura, autor e escrita, aos quais ela procura dar sua própria forma.  

Também o conceito de verdade é subvertido por Ferrante. Ela extrapola o conceito 

de ficção ao colocar-se no lugar de uma personagem que existe além da literatura, que é 

justamente esse campo em que tudo é possível. Suas declarações endossam sua perspectiva 

de ir além dos conceitos, esvaziando-os de sentido para criar uma estratégia própria para 

sua obra. Em carta de 2002 aos seus editores, ela fala sobre sua intenção de talvez não 

responder sequer entrevistas por escrito23:  

 
nos jogos com os jornais, acabamos sempre mentindo, e na raiz da mentira 
está a necessidade de nos apresentarmos ao público da melhor maneira 
possível, com pensamentos adequados ao nosso papel, com a maquiagem 
que acreditamos ser apropriada. (FR, p. 76) 

 

Ela alude à expectativa que o público tem de que o autor corresponda a algo que se 

forma quando lê o autor, assim, todas as suas declarações permanecem sempre associadas 

à sua obra numa perspectiva biografista. Não se trata de negar a mentira, mas “a ficção 

literária me parece ser feita justamente para dizer sempre a verdade” (FR, p. 77), por isso 

ela confia que cedendo entrevistas por escrito ela consiga “o mesmo efeito da literatura, ou 

seja, orquestrar mentiras que dizem sempre, rigorosamente, a verdade” (FR, p. 77). A 

verdade é almejada e distanciada ao mesmo tempo, Ferrante preza por ela e por isso diz que 

“não gostaria de falar a respeito do livro [Dias de abandono] de modo complacente, 

satisfazendo as expectativas implícitas nas perguntas do entrevistador” (FR, p. 76), mas na 

mesma carta afirma que “tendo a dizer mentiras verdadeiras mesmo quando escrevo um 

cartão de parabéns” (FR, p. 77).  

 Em outro texto, ela fala sobre sua preferência em se expressar por escrito, uma vez 

que falar em público sempre a deixou ansiosa e confusa, atropelando frases construídas 

para, enfim, preferir ler o que havia preparado, o que acabava entediando os ouvintes, por 

isso sempre preferiu escrever: “só me sinto dona de mim mesma — na medida em que se 

pode ser dono de si mesmo — quando escrevo”24 (LIO, p. 112). Aqui, creio que haja uma 

referência à relação que busco fazer entre o que considero ser um par Lenu-Ferrante: para 

                                                 
22 Na versão em espanhol: “Nunca me había visto en la tesitura de tener que escribir por obligación, encerrada 
tras unas lindes inviolables, sobre temas que yo misma había pedido a los pacientes redactores que eligieran 
por mí.” (p. 9) 
23 Ferrante passou a conceder mais entrevistas depois da publicação de Dias de abandono, em 2002.  
24 “Solo me siento dueña de mí misma — en la medida en que se puede ser dueño de sí mismo — cuando 
escribo”.  
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ambas, as formas se dão por meio da escrita, uma para construir a rota de fuga que a 

possibilitou deixar a infância humilde e para outra a escrita é o único meio em que ela existe.  

Retomando o tema das entrevistas, no artigo de Daniela Versiani, ela não analisava 

entrevistas por escrito, mas audiovisuais, comuns em programas de televisão com autores, 

em que é possível observar, além da fala e dos gestos do autor, as camadas de signos que 

atravessam os tratamentos de edição do material, tais como “não apenas a captação e o 

registro de voz e imagem, mas também a edição, a montagem, o acréscimo e visuais, as 

legendas, as vozes em off, os efeitos especiais” (BOURRIAUD apud VERSIANI, 2014, p. 

190). Esses artifícios de retórica também se exibem nas cartas de Ferrante em que ela 

comenta sua relação com as entrevistas que concede, ressaltando o caráter particular de 

compor respostas exclusivamente por escrito:   

 
No início, há quase trinta anos, quando um jornalista pedia para me 
entrevistar, eu demorava e acabava recusando. Na verdade, embora eu 
mesma as chamasse assim, nunca dei entrevistas. Nas entrevistas, o 
entrevistado confia o corpo, as expressões do rosto, os olhos, os gestos e 
acima de tudo a oralidade — um discurso precisamente improvisado, 
impulsivo, desarticulado — à escrita do entrevistador. Mas, em vez de um 
encontro cara a cara, preferi — acima de tudo por causa de minhas 
limitações — uma boa correspondência escrita. O jornalista pensa um 
pouco e me escreve suas perguntas, eu penso um pouco e escrevo minhas 
respostas25. (LIO, p. 112, destaques meus) 
 

Ferrante afirma no mesmo texto que sua maneira de se apresentar nas entrevistas faz 

com que suas respostas sejam uma continuação de sua escrita ficcional, explorando sua 

personagem para além dos seus livros e atingindo também as entrevistas, os textos, as 

correspondências. Isso expande as fronteiras da ficção, uma vez que  

 
é uma escrita que se situa ao lado da dos livros como ficção, não muito 
diferente da literária. Eu me invento para um jornalista, mas também o 
jornalista com as suas perguntas é inventado para mim. Eu me invento 
dirigindo-me não apenas a quem fez as perguntas e a nossos leitores em 
potencial, mas também a mim mesma, ou pelo menos uma parte 
importante de mim que considera uma completa tolice perder tanto tempo 

                                                 
25 “Hay quien me reprocha que las conceda en pocas ocasiones y quien considera que doy demasiadas. Al 
principio, hace casi treinta años, cuando algún periodista pedía entrevistarme daba largas y terminaba 
negándome. En realidad, aunque yo misma las llamase así, nunca he concedido entrevistas. En las entrevistas, 
el entrevistado confía el cuerpo, las expresiones de la cara, los ojos, los gestos y sobre todo la oralidad — un 
discurso precisamente improvisado, impulsivo, inconexão — a la escritura del entrevistador. Pero antes que un 
encuentro cara a cara he preferido — sobre todo por mis limitaciones — una agradable correspondencia escrita. 
El periodista piensa un poco y me escribe sus preguntas, yo pienso un poco y escribo mis respuestas”.  
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escrevendo, em ser autora, e precisa enumerar razões que justifiquem 
tanto desperdício de vida. (LIO, p. 113)26 
 
 

Ao se apresentar exclusivamente de maneira esquiva, ela rompe com a estrutura 

primeva das entrevistas, eliminando um aspecto de análise fundamental possibilitada pela 

“situação de interação imediata entre entrevistador e entrevistado, permite (ao menos 

hipoteticamente) a indagação, a confirmação e a correção de suposições” (VERSIANI, 

2014, p. 193). A autora nega aos seus entrevistadores, como ela mesma diz, essa 

possibilidade de observação dos gestos, da performance que compõe a entrevista, mas por 

outro lado ela exibe sua elaboração escrita, o que lhe concede a possibilidade de pensar 

respostas, assim como o entrevistador pôde pensar suas perguntas.  

 

1.3 A PERFORMANCE DA AUSÊNCIA 

 

 A ausência e a subversão de limites pré-definidos são intrínsecas à obra de Ferrante 

e se exibem em suas declarações, mas também ressoam fortemente em sua narrativa. O 

gesto de ausência da autora que só se comunica por escrito atravessa sua obra em diversas 

frentes. O evento inicial da série é a escrita de um livro narrado por Lenu com o propósito 

de fixar a amiga Lila, que deliberadamente desapareceu levando tudo que era seu. De suas 

coisas não havia restado nem mesmo um alfinete, até as fotos haviam sido recortadas numa 

tentativa de apagar a si mesma, um movimento de ausência e presença similar ao que a 

autora faz. 

Gonzalo Aguiar e Mario Cámara introduzem uma questão que me interessa aqui ao 

analisar a questão da autoria em Elena Ferrante: “o que acontece com o que ficou fora do 

livro, mas o acompanhou em algum momento?” (AGUIAR; CÁMARA, 2017, p. 7). Os 

autores indicam que os signos em torno da literatura também configuram performances que 

atravessam toda a obra, reunindo “textos, romances, contos e poemas” (AGUIAR; 

CÁMARA, 2017, p. 9) não de forma isolada, mas como signos que quando reunidos 

compõem a máquina performática. Para os autores, 

 

                                                 
26 “Se trata de una escritura que se sitúa al lado de la de los libros como una ficción no muy distinta de la 
literaria. Me invento para un periodista, pero también el periodista con sus preguntas se inventa para mí. Me 
invento dirigiéndome no solo a quien ha formulado las preguntas y a nuestras posibles lectoras y lectores, sino 
también a mí misma, o al menos una parte importante de mí que considera por completo insensato desperdiciar 
tanto tiempo en escribir, en ser autora, y necesita enumerar motivos que justifiquen semejante derroche de 
vida.” 
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A máquina performática é um dispositivo de aplanamento. Como ponto 
de partida, aplana a preeminência da textualidade, dos gêneros e das 
historicidades, originando-se na premissa de que nenhum signo é mais 
importante do que outro. O campo experimental, resultado da máquina 
performática, constitui-se como conclusão de uma série de operações: 
abrir o texto a uma multiplicidade de conexões e construir uma 
sequência que recupere signos ínfimos e despercebidos. No campo 
experimental, o que está em crise é a hegemonia textual como única 
fonte de autoridade, mas não a textualidade em si mesma. (AGUIAR; 
CÁMARA, 2017, p. 11) 

 

Antes de a literatura nos remeter aos livros, ela esteve diretamente envolvida nos 

outros gestos que compõem a narrativa. Na literatura oral, a encenação, o corpo e a voz 

conferiam outras camadas analíticas ao texto literário, que acabaram assumindo outros 

significados depois da popularização do texto escrito. Antes principalmente da criação da 

imprensa, a performance dava texturas ao texto por meio de gestos, níveis de voz, entoações 

e movimentos improvisados ou coreografados (MARQUES, 2017). 

Se a performance é o espaço de um corpo fora do literário, esse corpo dialoga com 

o discurso, não pode ser alheio a ele (AGUIAR; CÁMARA, 2017). A performance vai além 

da exploração consciente de elementos não verbais, reunindo todos os itens que formam a 

identidade autoral. Por isso, diversas atitudes do autor empírico constroem sentidos que 

contribuem para a obra de alguma forma, ainda que não signifiquem nada em especial. Um 

exemplo é o da performance executada pelo autor brasileiro Dalton Trevisan, cuja ausência 

é performada “com uma persistência que a transforma em lenda” (AGUIAR; CÁMARA, 

2017, p. 23). Em outras palavras, essa ausência obstinada do corpo físico também é uma 

performance.    

Dispositivos da modernidade literária, os conceitos de máscara e pose atuam 

“pautados por uma tensão entre vida pública, a instituição, o escritor e o mercado” 

(AGUIAR; CÁMARA, 2017, p. 141). E, embora seus significados possam se confundir em 

certos momentos, eles atuam de formas distintas: a máscara é constituída pelo discurso, ela 

é formada por toda obra do autor, incluindo textos e discursos públicos de diversas 

naturezas; enquanto a pose, por outro lado, está atrelada ao corpo do escritor, define a 

escolha das roupas, dos gestos, lugares que frequenta e outras intervenções sociais.  

Essas instâncias não são definidas exclusivamente pelo autor, mas também não 

funcionam separadas, pois 

 
Máscara e pose constituem núcleos de sentido conflitantes, dos quais 
participam a instituição literária (críticos, prêmios, feiras, conferências, 
universidades etc.), o mercado (editoras, livrarias, contratos, publicidade, 
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acordos com a instituição literária, sem dúvida), o próprio escritor e sua 
obra ficcional e poética, que as modificam, ao mesmo tempo que são 
modificados. (AGUIAR; CÁMARA, 2017, p. 142) 

 
Tanto pose quanto máscara são termos que designam uma performance: a primeira 

necessita de uma postura, logo de uma atitude que pressupõe a vista do outro, e então precisa 

ter alguma sincronia com a obra em si; a segunda remete ao disfarce, algo que cobre o rosto. 

Acontece que tudo o que se relaciona a um romance pode ser (e provavelmente será) 

classificado como uma atitude feita para promovê-lo de alguma forma, seja um título ou uma 

pessoa, e nada pode ser ignorado. Um autor que conhece os trâmites da TV ou da publicidade 

sabe utilizar-se com maestria desses domínios. O mesmo acontece com um autor que atua 

no mercado editorial ou com agenciamento de autores, funções comumente associadas aos 

escritores — como Lenu que, já na idade madura, atua como agente literária em uma editora 

de prestígio.  

Máscara e pose produzem efeitos de verdade reconfiguráveis no campo literário. O 

uso de artifícios não é necessariamente uma falsidade ou manipulação, mas elementos que 

devem ser considerados, logo, não há nada para desmascarar em nenhum escritor, não há 

algo a procurar atrás da máscara, porque a autora não existe sem isso, “pensamos, mais 

exatamente, que tanto a máscara quanto a pose produzem, performativamente, efeitos de 

“verdade” ou de “falsidade”, de autenticidade e afetividade, no interior de uma vasta cadeia 

discursiva sempre sujeita a reconfiguração” (AGUIAR; CÁMARA, 2017, p. 144).  

A máscara, essa postura exuberante, formada pela reunião de todos os textos 

públicos de Ferrante, é estimulada por ela por meio das entrevistas que concede, das colunas 

do The Guardian e o livro Frantumaglia, que estimulam a imagem de uma autora definida 

por ela. Já sua pose, embora não se execute no corpo físico, carrega o gesto teatral “como 

se a pose, no presente, consistisse em não ter pose” (AGUIAR; CÁMARA, 2017, p. 146). 

Não é raro que muitos dos leitores de Ferrante tenham chegado até ela pela questão 

da sua identidade reclusa. As capas dos livros lembram os romances de banca, tipo Sabrina, 

em cores primárias e, eu mesma só me rendi quando li a respeito daquela mulher que 

escrevia há anos e cujo rosto era desconhecido. Os elementos das capas brasileiras, o cenário 

beira-mar, chapéus de veraneio e jogos de bolo, este em especial, em que os personagens 

da imagem parecem muito felizes, destoam da experiência de leitura em que tudo parece 

prestes a desabar (ver anexo 1).  

As capas, inclusive, são uma análise à parte. Parte da imprensa as considerou bregas 

(HA, 2015), horríveis e obscenamente ruins (HARNETT, 2016). E isso também não é 
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gratuito. Na versão italiana, a imagem da capa retrata um casamento, que é o evento de 

encerramento do primeiro volume (o casamento de Lila e Stefano). Em entrevista, a editora, 

Sandra Ozzola, explicou que o casamento de Lila e a impressão de Elena sobre ele são 

momentos muito importantes da trama. Ela, então, afirma: “é por isso que procurei 

intencionalmente por uma foto que fosse kitsch. Essa escolha de design continuou nos livros 

subsequentes, porque a vulgaridade é um aspecto importante dos livros, de tudo o que Elena 

quer se distanciar” (OZZOLA, 2015, s/p).  

Ozzola continua explicitando que a escolha das capas da Série foi diferente das 

capas dos romances anteriores, pois eram narrativas muito mais contidas, que se 

concentravam em um só personagem, mas, na série, “corresponde a um tipo diferente de 

exploração por parte do autor, o clima muda, tudo se expande, até o protagonista é, eu diria, 

duplicado. Queríamos que as capas sinalizassem essa mudança” (OZZOLA, 2015, s/p). 

Além disso, a imagem das pessoas de costas, impedindo que se veja seus rostos, foi uma 

estratégia de relacionar à própria autora. Dessa maneira, há uma extensão do que antes 

permanecia no interior do romance para uma condição do que está além do texto 

propriamente dito, mas que tangencia a literatura, por meio de decisões gráficas e editoriais, 

falas públicas e a exploração da imagem autoral.  

As capas flertam com aquelas do gênero folhetinesco, tão desprezado e 

pejorativamente relacionado às mulheres. Esse é um dos motivos, acredita Ozzola, pelo qual 

a obra de Ferrante atinja um público feminino de forma mais explícita, ainda que se oponha 

e se movimente contra essas divisões de que “[os homens] escrevem livros para homens e 

mulheres, nós, em contrapartida, conseguimos escrever apenas para mulheres” 

(FERRANTE, 2020, s/p).  

Essas ações voluntárias ou não por meio das quais o escritor autoriza sentidos além 

dos sugeridos nos textos compõem a performance autoral (MARQUES, 2017). Um leitor 

que ignore a performance autoral de Elena Ferrante terá certamente uma experiência de 

leitura diferente daquela de quem conhece e se interessa pela ausência da autora. Da mesma 

forma que Gustave Flaubert, ao proferir a famosa frase “Madame Bovary c’est moi”, abriu 

um novo leque de possibilidades de interpretação de seu romance, Ferrante expande as 

fronteiras na tentativa de explorar outras nuances da presença autoral. Afinal, um leitor 

minimamente atento fica curioso ao descobrir que a narradora-personagem da tetralogia tem 

o mesmo nome que a autora ou que a autora se recusa de forma veemente a aparecer além 

das entrevistas por escrito.   
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A performance altera as leituras possíveis. Se descobríssemos, por acaso, que quem 

assina como Elena Ferrante é, na verdade, um homem, por mais que a autonomia do texto 

seja garantida, há de se convir que isso modificaria a forma como a série é lida. Como 

seriam essas alterações? Não sabemos, mas não é uma possibilidade que possa ser ignorada.  

À medida que as complexas personagens femininas se desdobram, fica mais 

evidente a relação entre elas e a ocultação consciente da identidade da autora por meio da 

natureza líquida e volátil das protagonistas dos romances, aos quais o autor empresta sua 

voz narrativa em primeira pessoa (FERRARA, 2016). Ferrante se mostra plenamente 

consciente das instituições de autor e leitor discutidas no século XXI. Em contraponto, a 

narradora e escritora Lenu, ao publicar seus livros, participa de forma ativa do cenário 

literário: vai a rodas de debate, tem pequenos encontros com seus leitores, desempenhando 

o papel comum dos autores que recebam leitores, discutem os tópicos de destaque e cujo 

autógrafo transforma um simples exemplar em um item de colecionador, adicionando mais 

camadas à leitura e levando ao limite as tensões de autoria, contrapondo-se ao que Ferrante 

defende de que os livros devem ser independentes de seus autores.  

Ou seja, embora ela crie um ambiente em que pode se manter reclusa, sua 

personagem corresponde aos moldes tradicionais dos autores do século XX e, como tal, 

sente as consequências de uma vida pública associada à sua obra literária. No último 

volume, em especial, ao usar a experiência para escrever um romance com ajuda de Lila, 

Lenu acaba se colocando em uma situação perigosa com os Solara por expor os problemas 

do bairro nos jornais o que, especula-se, culminou no desaparecimento da filha de Lila, que 

apareceu com a autora no jornal e cuja legenda errada dava a entender que era a filha de 

Lenu. Escrever literatura pode ser um esporte de combate, mas para garantir a dignidade do 

autor ele precisa estar livre, o que só é possível com uma autoria esquiva.  

Por isso, reitero que os gestos de autoria de Ferrante são parte de um projeto de 

formulação da imagem muito maior. O nome, outrossim, é mais um jogo com os leitores. 

As performances autorais se popularizaram no século XX, em que se destaca o poeta 

português Fernando Pessoa, que explorou de maneira mais profunda as possibilidades de 

heteronímias e exibiu o elo ficcional entre autor e obra. Além disso, o autor fictício é o 

cerne da questão no conto “Pierre Menard, autor de Quixote”, em que Jorge Luis Borges 

aborda “a fecundidade do procedimento de atribuição de autorias diferentes a textos 

consagrados ao procedimento da atribuição de autoria em textos consagrados” 

(MARQUES, 2017, p. 115). 

Ferrante trata da apropriação relacionada ao ato de escrever:   
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Escrever — e não apenas ficção — é sempre uma apropriação indevida. 
Nossa singularidade como autores é uma pequena nota na margem. 
Pegamos todo o resto do depósito de quem escreveu antes de nós, das 
vidas, dos sentimentos mais íntimos dos outros. Sem que nada e ninguém 
possa nos autorizar a fazer isso. (FR, p. 371) 

 

Na Série Napolitana, a figura do autor atua como um dos elementos centrais da 

narrativa. Ferrante se mostra consciente das expectativas dos leitores ao ampliar as 

complexidades em torno da figura do autor e da limitação da crítica, pois “os especialistas 

olham para a moldura vazia onde deveria estar a imagem do autor e não têm as ferramentas 

técnicas ou, mais simplesmente, a verdadeira paixão ou sensibilidade de leitor para 

preencher esse espaço com as obras” (FR, p. 132). 

O movimento de presença pela ausência é uma estratégia de Ferrante para questionar 

as definições de autoria e além disso. E essa estratégia se alonga para a ficção, por meio das 

personagens que performam desaparecimento e autoria. A saída de cena de Ferrante 

mimetiza o silenciamento historicamente sofrido pelas mulheres autoras, tentando dar-lhe 

uma forma diversa. Se no passado nada se sabia sobre as mulheres “a não ser seus nomes, 

as datas de seus casamentos e o número de filhos que tiveram” (WOOLF, 2019, p. 9), agora 

é ela quem decide o que e como suas informações se tornarão públicas.  

Segundo Karen Barad (2017, p. 4), “à linguagem tem sido concedido muito poder”. 

Para ela, a performatividade, devidamente compreendida, não é um convite a transformar 

tudo, incluindo os corpos materiais, em palavras; ao contrário, a performatividade é 

precisamente a contestação do poder excessivo dado à linguagem de determinar o que é 

real.  É sob esse aspecto que se dá a performatividade, estabelecendo poder à matéria em 

detrimento do discurso. Dessa forma, a representação não é a coisa representada, mas 

cumpre uma função mediadora do discurso.  

O fato das duas mulheres — personagem e a escritora — se chamarem Elena 

demonstra um interesse ativo em mexer nas estruturas da autoria, pois amplia o efeito de 

questionar os próprios limites do romance. O volume contém, inclusive, a inscrição 

“primeiro romance (da série)” na capa para definir o pacto narrativo, elemento incomum 

nas publicações brasileiras. O pacto narrativo  

 
designa o contrato que todo enunciado literário supõe acontecer entre o 
emissor e o receptor, vale dizer, entre o sujeito da enunciação, ou narrador, 
e o narratário, ou entre o autor, o texto e o leitor; tal acordo implica as 
regras que presidem a realização do enunciado, tais como, questões do 
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gênero, tipo, forma, de modo que o leitor tenha, com a representação 
literária, uma outra relação de cumplicidade diferente da que mantém com 
a realidade. (MUCCI, 2009, s/p) 
 

Esse pacto define as regras que definem a realização do enunciado. O pacto 

autobiográfico, por sua vez, estabelece o pacto narrativo das escritas de si, e foi definido 

por Phillipe Lejeune pela primeira vez em 1975. Nele, Lejeune determina que a 

possibilidade de uma obra ser lida como autobiográfica depende exclusivamente do 

estabelecimento de um pacto determinado pela coincidência ou não do nome do autor e do 

narrador, relação essa que estabelece uma associação de confidencialidade entre leitor e o 

sujeito da enunciação. Sua ideia era tão controversa na época que ele mesmo revisitou sua 

teoria em outros ensaios tentando corrigir os erros que acabavam surgindo a cada nova 

leitura, demonstrando a fragilidade de uma teoria tão peremptória.  

Ele estabeleceu um quadro de cruzamento entre dois eixos que seriam cruciais para 

a definição da autobiografia: a coincidência do nome do personagem e o nome do autor e o 

estabelecimento de um pacto autobiográfico entre autor e leitor (LEJEUNE, 2008). Ou seja, 

além do nome em comum entre autor e narrador, ainda era necessário que fosse claramente 

declarada a intenção de escrever sobre si. Ele faz os cruzamentos possíveis entre esses 

elementos, demonstrando que algumas dessas possibilidades se anulariam caso fossem 

concomitantes em uma obra, eliminando a possibilidade, por exemplo, de um romance que 

apresentasse coincidência entre os nomes do autor e narrador ou personagem principal, já 

que o próprio estabelecimento de um pacto romanesco impossibilitaria uma interpretação 

autobiográfica. Naquele momento, Lejeune julgou que essa união seria impossível, pois 

anularia o pressuposto fundamental da autobiografia.   

A essa combinação, Serge Doubrovsky deu o nome de autoficção, ao que definiu 

inicialmente uma obra em que o autor e o personagem tinham o mesmo nome, mas, 

contrariando as expectativas, era firmado o pacto romanesco, por meio da indicação na capa 

do livro (DOUBROVSKY, 2014). Sua proposta batizou uma prática que teve seu apogeu a 

partir da década de 1980 e ainda hoje serve como solo fértil para muitos escritores 

interessados em borrar as fronteiras entre os gêneros literários, sendo a própria definição de 

autoficção uma palavra-valise para abranger os diversos níveis de interferência do autor na 

ficção.    

Assim, Lejeune postulou a teoria de pacto autobiográfico a partir da identidade entre 

os nomes do autor, narrador e personagem, sendo que o pacto exige o envolvimento do 

leitor para ser firmado como contrato de leitura com o autor. Este, antes de iniciar a leitura, 
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observa a coincidência onomástica e, dessa forma, lerá a obra ciente de que se trata de um 

texto referencial, pois a autobiografia é um relato que se compromete com a verdade, 

independente das escolhas do escritor e dos possíveis equívocos da memória. Leonor 

Arfuch (2010), no entanto, defende que as referências de memória estão pulverizadas nos 

diversos gêneros literários mais do que apenas uma classificação pode definir.  

Nesse sentido, Ferrante defende a natureza experiencial de sua obra, que contém 

referências a pessoas e eventos, porém “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” (FR, p. 60). Na Série, essa invenção do romance, essa 

transposição da vida para a esfera do romance, demonstra a natureza ambígua da escrita, 

que simula a realidade enquanto estabelece a literatura. A própria Ferrante fala sobre sua 

recusa à literatura referencial que reproduz a verdade: “tenho a impressão de que essas 

operações são quase sempre a encenação de lugares-comuns midiáticos” (FR, p. 67). O que 

ela afirma preferir é “que um bom romance me conte sobre a atualidade tudo aquilo que 

não posso vir a saber de nenhuma outra fonte, apenas a partir da história ali contida, do seu 

modo único de pôr algo em palavras, do sentimento que ela pressupõe” (FR, p. 67).  

Assim, Ferrante criou um espaço de ausência que acaba sendo preenchido pela 

escrita. Surge daí um novo pacto narrativo, uma fantasia da autoficção (PINTO, 2020), que 

atesta o efeito de verdade da ficção: cria-se um pacto narrativo em que ela diz enunciar-se 

na própria ficção, rompendo com a lógica testemunhal da narrativa, pois retira a 

possibilidade de averiguar as informações.   

Por fim, é interessante considerar ainda a seguinte declaração da autora: “encerro 

este tema dizendo que escrever sabendo que não devo aparecer gera um espaço de absoluta 

liberdade criativa. É um pequeno espaço todo meu que pretendo defender, agora que o 

conquistei. Se dele me privassem, eu me sentiria empobrecida de repente” (FR, p. 61). 

 

1.4. AUTORIA NA SÉRIE 

 

Na Série, a narradora-personagem-autora Lenu desconstrói a tradicional oposição 

entre autor e leitor ao fazer com que dois elementos inicialmente opostos interajam por meio 

de um pacto narrativo ao mesmo tempo que constrói (ou tenta construir) uma nova 

possibilidade de relação entre autor e leitor. Essa estratégia autoral atravessa toda a série, 

mas se concentra de forma mais explícita no último volume, História da menina perdida, 

quando Lenu publica o romance Uma amizade, em que ficcionaliza o desaparecimento de 
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Tina, filha de Lila. O romance de Lenu opera uma função dupla na narrativa: pode ser a 

história da menina perdida, a quem se refere o título, e também pode se referir à quebra da 

promessa que havia feito a Lila de que nunca escreveria sobre ela: “[...] escreva sobre 

Gigliola, sobre quem quiser. Mas não sobre mim, nem tente, me prometa” (HQF, p. 19). O 

romance de Lenu causa, assim, o rompimento definitivo entre elas. 

O romance, enquanto registro da experiência, causa muitos desconfortos na ficção.  

Ao escrever um romance que “em síntese narrava, com todos os disfarces do caso, sobre 

nossas duas vidas desde a perda das bonecas até a perda de Tina” (HMP, p. 465), Lenu sabia 

das consequências, por isso não comunicou a Lila. Afirma a narradora: “não o fiz por temor. 

Ela me proibira expressamente não só de escrever a seu respeito, mas também de usar 

pessoas e histórias do bairro” (HMP, p. 464).   

Lila desestabiliza as pessoas com quem interage, chegando aos limites da 

autodestruição. Sem surpresa, seu desaparecimento final é uma consequência de seu poder 

destrutivo e também da potência de suas decisões. Ela percebe de forma violenta a 

instabilidade do real quando pessoas e coisas perdem suas margens, desmarginam (ou 

sangram, para usar a referência do original em italiano que se perde com a tradução de 

smarginattura). O fenômeno que a acomete é caracterizado por uma natureza visual e 

fantasmagórica, sem perder o laço com o físico e corporal, uma destruição capaz de sugar 

tudo ao redor, como o assombro que sentia da dissolução de Stefano: 

 
Especialmente de noite temia acordar e encontrá-lo deformado na cama, 
reduzido a excrescências que explodiam por excesso de humor, a carne que 
pendia descolada, e com ela tudo ao redor, os móveis, todo o apartamento 
e ela mesma, sua esposa, esmagada, tragada por aquele fluxo imundo de 
matéria viva. (HNS, p. 356) 
 

Para ela, “era assim desde sempre, uma coisa se desmarginava e se precipitava sobre 

outra, era tudo uma dissolução de matérias heterogêneas, uma confusão, uma mistura” 

(HMP, p. 168), e ela explica o fenômeno tomada pela sinestesia:  

Balbuciou que nunca deveria se distrair, quando se distraía as coisas reais 
— que a aterrorizavam com suas contorções violentas e dolorosas — se 
sobrepunham às falsas, que a acalmavam com sua compostura física e 
moral, e ela submergia numa realidade empastada, viscosa, sem conseguir 
dar contornos nítidos às sensações. Uma emoção tátil se diluía em visual, 
a visual se diluía em olfativa, ah, Lenu, o que é o mundo real, a gente viu 
agora mesmo, nada, nada que se possa dizer definitivamente: é assim. De 
modo que, se ela não estivesse atenta, se não cuidasse das margens, tudo 
se desfazia em grumos sanguíneos de menstruação, em pólipos 
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sarcomatosos, em fragmentos de fibra amarelada. (HMP, p. 169, destaques 
meus) 

 

No trecho citado, há uma rápida transição para o estilo indireto livre que contribui 

para a análise. Nas palavras de James Wood (2012, p. 20), “o estilo costuma atrair nossa 

atenção para o escritor, para o artifício da construção autoral e, portanto, para a marca pessoal 

do autor”.  A narrativa não é neutra, e opera uma articulação discursiva que prima pela 

neutralidade. Lenu, ao recriar o que ocorreu naquele dia, o faz com base em sua interioridade, 

e, no momento da narração, ela e Lila têm a mesma voz.  

James Wood (2012, p. 18) esclarece: “a narração em primeira pessoa costuma ser 

mais confiável do que não confiável, e a narração ‘onisciente’ na terceira pessoa costuma 

ser mais parcial que onisciente”. Nesse aspecto, ele destaca a impossibilidade de uma 

narrativa imparcial sobre a qual se faz ver através da discussão do estilo pessoal de cada 

autor, uma vez que “o estilo costuma atrair nossa atenção para o escritor, para o artifício da 

construção autoral e, portanto, para a marca pessoal do autor” (WOOD, 2012, p. 20). 

Assim, no trecho do romance, a alternância entre 1ª e 3ª pessoas colabora para a 

identificação de uma estrutura polifônica do romance. Isso porque “o romance nos ensina a 

ler o narrador” (WOOD, 2012, p. 19). A aproximação do fluxo de consciência demonstra o 

monólogo interior, um recurso que deixa entrever “a presença complexa do autor”, porque 

“graças ao estilo indireto livre, vemos coisas através dos olhos e da linguagem do 

personagem, mas também através dos olhos e da linguagem do autor. Habitamos, 

simultaneamente, a onisciência e a parcialidade” (WOOD, 2012, p. 22).  

Esse recurso permite, assim, a criação do efeito narrativo no qual “ver através dos 

olhos de um personagem enquanto somos incentivados a ver mais do que ele mesmo 

consegue ver” (WOOD, 2012, p. 22), criando um processo de não confiabilidade no narrador 

e, consequentemente, diminuindo a distância entre autor e personagem.  

Lila manteve disciplinados exercícios de escrita da infância à adolescência, o que 

Lenu descobre depois que a amiga lhe entrega seus diários, o que abre o segundo volume da 

série: “na primavera de 1966, em um estado de grande agitação, Lila me confiou uma caixa 

de metal que continha oito cadernos” (HNS, p. 11). Lenu, contudo, não consegue definir o 

que são aqueles escritos, que se afastavam do diário por suas longas descrições de  

um galho de árvore, os pântanos, uma pedra, uma folha de nervuras 
brancas, as panelas de casa, as várias peças da maquininha de café, o 
braseiro, o carvão e o atiçador, um mapa detalhadíssimo do pátio, o 
estradão, o esqueleto de metal enferrujado além dos pântanos, os 
jardinzinhos e a igreja, o corte da vegetação à beira da ferrovia, os edifícios 
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novos, a casa dos pais, os instrumentos que o pai e o irmão usavam para 
consertar sapatos, seus gestos quando trabalhavam, sobretudo as cores, as 
cores de cada coisa em diversas fases do dia. (HNS, p. 11) 

 
Mas não havia só descrições, Lila também fazia exercícios, escrevia opiniões sobre 

filmes e livros, entregando “o rastro de uma teimosa autodisciplina de escrita”, que capta 

Lenu com sua potência criativa, ainda que com um andamento descontínuo, “mas qualquer 

coisa que Lila aprisionasse na escritura adquiria relevo, tanto que mesmo nas páginas escritas 

aos onze ou doze anos não achei uma só linha que soasse infantil” (HNS, p. 11-12). Lenu 

foi “tomada tanto pela ordem quanto pela desordem, e quanto mais lia, mais me sentia 

enganada” (HNS, p. 12).  

A escrita de Lila fascina Lenu. E ela a apreende nos cadernos que a amiga lhe entrega 

sob o juramento de que nunca os lerá. Como de praxe, Lenu não se preocupa em manter a 

promessa à amiga e estuda seus cadernos para entender o artifício da narrativa, fosse qual 

fosse. E com uma dedicação ferrenha, afirma: 

Dediquei-me muito àquelas páginas, por dias, semanas. Estudei-as, acabei 
aprendendo de cor as passagens de que mais gostava, as que me exaltavam, 
as que me hipnotizavam, as que me humilhavam. Por trás de sua 
naturalidade havia com certeza um artifício, mas não soube descobrir qual. 
(AG, p. 13-14) 

 
Lenu em diferentes passagens considera a influência direta de Lila em suas criações. 

Isso acontece em A amiga genial, uma vez que ela se apropria do termo “desmarginação”, 

cunhado pela amiga. O que a escritora faz é dar forma às ideias de sua amiga desenvolvendo-

as e garantindo que ela não possa se apagar tão facilmente, fixando-a nas páginas, evitando 

que seu rastro sobre a terra seja completamente apagado.  

Lila “tinha uma grande necessidade de expressar-se, de condensar suas leituras, de 

dar forma ao que observara diretamente. Era sua maneira de pôr ordem nos pensamentos” 

(HNS, p. 199), por isso a expressão oral é uma necessidade, pois “a vida sem ver e sem falar, 

sem falar e sem ouvir, a vida sem uma veste, sem um invólucro, é disforme” (HNS, p. 220). 

Às voltas com as histórias do bairro, as mulheres, a perda das formas e a escrita, o papel do 

escritor é subvertido na Série Napolitana, embaralhando as peças da autoria mesmo na trama. 

Traços de uma possibilidade de escrita a quatro mãos entre Lila e Lenu aparecem em 

diferentes partes do romance.  

Assim, enquanto o que atormenta Lila é justamente a possibilidade de que as pessoas 

percam suas formas, ela estabelece formas que serão depois delineadas na escrita de Lenu. 
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É como se esse formato dependesse de algo que só se concretizaria quando elas trabalhassem 

juntas, pois “havia algo de insustentável nas coisas, nas pessoas, nos prédios, nas ruas, que 

somente reinventando tudo, como num jogo, se tornara aceitável. Mas o essencial era saber 

jogar, e eu e ela, eu e ela apenas, sabíamos fazê-lo” (AG, p. 100). Essa criação a quatro mãos 

revela uma dissolução da noção de autoria, tornando Lila e Lenu escritoras e personagens de 

si mesmas.  

A primeira manifestação dessa escrita conjunta acontece quando ambas ficam 

encantadas pelo romance Mulherzinhas e, ao conhecerem a história de sucesso da autora, 

combinaram “vamos escrever um, nós duas” (AG, p. 64). Lila, porém, não esperou pela 

amiga e escreveu sozinha: “eram umas dez folhas quadriculadas, dobradas e atadas por um 

alfinete de costureira” e se chamava A fada azul.  

Neste trecho, destaca-se esse pequeno alfinete de costureira. A reboque de um trecho 

de Elsa Morante, Ferrante define que o papel da costureira era “tagliare i panni addosso, 

cortar os panos sobre o corpo” (FR, p. 17) para fazer roupas. Para as mães, no entanto, essa 

tentativa de dar forma ao corpo acabava por deixá-las informes, “ninguém, a começar pelas 

costureiras das mães, deve pensar que uma mãe tem um corpo de mulher” (FR, p. 17). Esse 

pequeno detalhe no livrinho de Lila, esse alfinete que junta as folhas de sua pequena 

narrativa, aponta para a característica formativa que a literatura alcança ao desenhar e 

explorar as formas. Lila, ali, estava formatando, sem saber, sua amiga e também o destino 

das duas em uma pequena costura.  

A fada azul marca Lenu profundamente. Ele foi o divisor de águas para toda a 

admiração construída em torno da amiga, por seu brilhantismo e sua genialidade. Anos 

depois, quando vive os louros da publicação do seu primeiro romance, Lenu reencontra os 

escritos juvenis da amiga:  

 
Mas já na primeira página comecei a sentir dor no estômago e logo me 
cobri de suor. E somente no final admiti aquilo que eu tinha percebido já 
nas primeiras linhas. As paginazinhas infantis de Lila eram o coração 
secreto do meu livro. Quem quisesse saber o que lhe dava calor e de onde 
nascia o fio robusto mas invisível que amarrava suas frases deveria 
remontar àquele fascículo de criança, dez paginazinhas de caderno, o 
alfinete enferrujado, a capa colorida de modo vivo, o título, e nem sequer 
uma assinatura. (HNS, p. 454, destaques meus) 

 

Naqueles primeiros escritos de uma criança (muitas vezes genial, mas ainda assim 

uma criança), ela percebe que está a essência do seu primeiro livro. Lenu demonstra 

consciência de que o que ela consegue elaborar com muito trabalho e dedicação, Lila faz 
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com leveza e facilidade, já que “Lila era muito hábil em contar histórias, tudo parecia 

verdade” (AG, p. 73). 

Apesar do desafio da duplicidade que atravessa toda a amizade das duas, desde o 

momento em que Lenu declarou ainda criança: “O que você fizer, eu também faço” (AG, p. 

48), aqui não se trata de uma cópia, mas de um desenvolvimento de uma ideia que surgiu de 

Lila. Lila, assim, é sua principal referência. Dessa forma, na tentativa de desenvolver uma 

forma própria partindo daquela adotada pela amiga, mesmo que soubesse “— talvez 

soubesse — que nenhuma forma jamais poderia conter Lila e que, mais cedo ou mais tarde, 

ela arrebentaria tudo outra vez” (AG, p. 264).  

Quando Lenu, ainda estudante do liceu, é convidada por Nino para escrever na revista 

estudantil, é a Lila quem ela recorre para lhe ajudar com um sentimento ambivalente: “a 

quem eu poderia mostrar meu texto para uma opinião? À minha mãe? Aos meus irmãos? A 

Antonio? Não, obviamente a única era Lila. Mas recorrer a ela significava continuar lhe 

atribuindo autoridade” (AG, p. 299).  

A preocupação inicial de Lila é com o nome que acompanhará o texto em questão. 

Mais uma vez, o nome do autor é um fator importante na trama. “‘Vão pôr seu nome?”; fiz 

sinal que sim. ‘Elena Greco?’. ‘Sim’”. Talvez, para Lila, o interesse por um nome de autor 

é oposto do que ele significa para Lenu, que “estava secretamente convencida de que eu só 

existiria de fato a partir do momento em que minha assinatura aparecesse impressa” (AG, p. 

304). Mas Lila atua no texto como uma organizadora dos bastidores da escrita, uma editora 

que melhora o texto, por isso “cancelou muitas palavras e uma frase inteira” (AG, p. 300), 

tornando a leitura mais fluida: “na página havia exatamente o que eu tinha escrito, mas mais 

límpido, mais imediato” (AG, p. 301). O texto final foi mantido com a caligrafia de Lila 

“para preservar o traço visível da presença dela dentro de minhas palavras” (AG, p. 301).  

Com ela, a jovem Lenu ouve falar pela primeira vez sobre Dido: “figura inteiramente 

desconhecida para mim, cujo nome escutei pela primeira vez não na escola, mas dela” (AG, 

p. 155). Quando, no liceu, Lenu escreve sobre o clássico de Virgílio, ela volta às conversas 

que teve com Lila e Pasquale para elaborar uma argumentação: “de repente senti aquilo 

como uma verdadeira escola, mais verdadeira do que aquela que eu frequentava todos os 

dias” (AG, p. 183). Ao perceber que havia tentado criar uma escrita fluida como a de Lila, 

ela analisa:  

Claro, eu me dizia, certamente a redação sobre Dido é minha, a capacidade 
de formular belas frases é algo que vem de mim; claro, o que eu escrevi 
sobre Dido me pertence; mas por acaso não elaborei tudo isso junto com 
ela, não nos estimulamos reciprocamente, minha paixão não cresceu ao 
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calor da dela? E aquela ideia da cidade sem amor, que agradara tanto aos 
professores, não me viera de Lila, ainda que depois eu a tivesse 
desenvolvido, com minhas capacidades? O que devo deduzir desse caso? 
(AG, p. 184) 

 

A cada novo contato com a perspicácia linguística de Lenu, ela percebia que “Lila 

sabia falar por meio da escrita”, pois “ela se expressava com frases de um extremo apuro, 

sem nenhum erro, mesmo sem ter continuado os estudos, mas — além disso — não deixava 

nenhum vestígio de inaturalidade, não se sentia o artifício da palavra escrita” (AG, p. 222). 

Lenu se sente constantemente humilhada em comparação à capacidade de expressão escrita 

de Lila, que a superava constantemente e a impressionava “como ela conseguia plasmar as 

coisas” (AG, p. 227). Uma observação que evidencia as características futuras entre as duas: 

Lenu se preocupa em escrever romances, enquanto Lila quer mudar as coisas, e em alguns 

momentos esses objetivos se chocam, mas quando atuam juntos, elas atingem grandes 

distâncias.  

A verve criativa de Lila se confunde com a destruição e não se esgota na escrita. 

Quando sua foto vestida de noiva é exposta na fina loja da Piazza dei Martini, ela afirma que 

“só sei que vão ter que me matar para fazer o que querem fazer com minha fotografia” (HNS, 

p. 112). Sua exigência é: “se querem expor meu retrato, têm de fazer do jeito que eu disser” 

(HNS, p. 114), denunciando também o interesse em dominar as formas por meio das quais 

será exposta, garantindo o silêncio e o distanciamento da cena, apagando os vestígios de si 

e evitando que sua existência seja fixada. Inicialmente, Lila trabalhou sozinha:  

O corpo da imagem de Lila vestida de noiva surgia cruelmente retalhado. 
Grande parte da cabeça havia desaparecido, assim como a barriga. 
Restavam um olho, a mão sobre a qual apoiava o queixo, a mancha 
resplandecente da boca, faixas diagonais do busto, a linha das pernas 
cruzadas, os sapatos. (HNS, p. 117) 

 
Ao decidir criar algo que a apagasse da foto borrando suas formas, Lila e Lenu 

trabalham juntas na modificação do painel, “com aquela adesão crescente que eu bem 

conhecia desde que éramos pequenas” (HNS, p. 116). Lila trabalha para reduzir ao mínimo 

possível as formas que o retrato havia captado tão bem, ela faz a deformação da própria 

imagem. Em um processo quase de transe, “ela estava arrebatada por um senso exorbitante 

de si e precisava de tempo para retrair-se à dimensão da esposa do salsicheiro, não aceitaria 

sequer um suspiro de dissenso” (HNS, p. 118). Michele Solara, por quem ela tem desprezo, 

percebe que ela “se apagou de propósito” (HNS, p. 118).  
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 Ao trabalharem juntas, “foram horas magníficas de jogo, de invenção, de liberdade, 

que não nos acontecia daquela maneira, juntas, talvez desde a infância” (HNS, p. 119). Lenu 

descreve o processo de apagamento da foto como uma espécie de síntese visual do que Lila 

buscaria com grande esforço durante os anos de madureza e, provavelmente, havia acabado 

de descobrir a “ocasião que lhe permitia representar a fúria contra si mesma, a irrupção, 

talvez pela primeira vez em sua vida, da necessidade — e aqui o verbo usado por Michele 

era apropriado — de apagar-se” (HNS, p. 120).  

 Ali, Lila estava realizando “a própria autodestruição da imagem” (HNS, p. 120) 

como uma representação do apagamento que havia sofrido quando se casou e, mais 

especificamente, ao se tornar a Senhora Carracci. Lila não se sentia à vontade com a adoção 

do sobrenome do marido quando passou a assinar Raffaela Cerullo em Carracci como “um 

complemento de direção a um lugar, como se Cerullo em Caracci fosse uma espécie de 

Cerullo vai a casa de Carracci, se precipita em, é absorvida por, se dissolve em” (HNS, p. 

121, destaques do original). 

 Ao adotar seu “nome de casada”, Lila expõe as relações de apagamento da mulher. 

Logo, sem poder definir quem seria, preferia apagar-se de vez, volatizar-se, uma vez que 

depois do casamento “Rafaella Cerullo perdera a forma e se dissolvera dentro do perfil de 

Stefano, tornando-se uma emanação subalterna dele: a senhora Carracci” (HNS, p. 122).  

Cronologicamente, elas estavam entre o fim dos anos 1970 e início dos 1980, um 

período histórico que coincidiu com o declínio das utopias políticas, e Lila faz parte de um 

pequeno grupo de pessoas que compreendeu o valor disruptivo da tecnologia dos softwares 

e hardwares. Lila a convence a escrever usando o computador, “uma espécie de televisão 

acoplada a um teclado” (HMP, p. 307).  

A escrita a quatro mãos também surge nesse momento. Lenu, ao longo de sua carreira 

de escritora prestigiada, também escreve outros romances em que a influência de Lila foi 

primordial. Com o computador, amplia-se a fluidez do texto, que pode ser rapidamente 

modificado e também por desafiar os limites da autoria. Certas do poder emancipatório e 

denunciador da literatura, elas se unem para escrever algo que fará mal aos Solara. Para isso, 

partem dos ameaçadores cadernos vermelhos de Manuela Solara, a matriarca da família 

camorrista e a agiota do bairro. Aqui, evidencia-se a importância dada à escrita como um 

documento e à memória propriamente dita: embora o nome imponente dê a entender que se 

tratava de um imenso caderno de contabilidade, tratava-se materialmente de “cadernos 

sebosos e banais, cuja borda inferior direita se erguia em onda” (HMP, p. 307). Lenu elabora 

uma reflexão sobre o episódio: 
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Percebi num relance que a memória já era literatura e que talvez Lila 
tivesse razão: meu livro — que estava fazendo tanto sucesso — era de fato 
ruim, e era ruim porque bem organizado, escrito com um cuidado 
obsessivo, porque eu não soubera imitar a banalidade descoordenada, 
antiestética, ilógica e deformada das coisas. (HMP, p. 307) 

 

Ao falar do papel de autor, Ferrante afirma que não pode ser comparado ao de um 

profissional com currículos e uma carreira técnica, mas a escrita causa o descontentamento 

ao “nos lembrar que é um instrumento com o qual podemos realizar muito mais do que temos 

sido capazes”27 (LIO, p. 62). Para tentar denunciar os crimes da família Solara, elas se unem 

confiando na força da escrita para fazer justiça, mais do que isso, tratava-se de uma escrita 

de denúncia, “precisamos destruí-los, Lenu, e se isso não bastar vou matá-los” (HMP, p. 

308). 

A escrita aqui funciona porque “não se escreve apenas por escrever, escreve-se para 

fazer mal a quem quer fazer mal. Um mal de palavras contra um mal de socos, pontapés e 

instrumentos de morte” (HMP, p. 305). Sabia-se que “um livro, um artigo podiam fazer 

barulho”, por isso, Lila se dispõe a escrever com Lenu, ensinando-a como usar o computador, 

que lhe pareceu uma máquina fabulosa que possibilita apagar o rastro do autor:  

E começaram a alongar-se segmentos brilhantes, hipnóticos, frases que eu 
dizia, frases que ela dizia, nossas discussões voláteis que iam se imprimir 
no poço escuro da tela como rastros sem espuma. Lila escrevia, eu 
revisava. Então ela apagava com uma tecla, com outras fazia desaparecer 
todo um bloco de luz e o fazia ressurgir mais acima ou mais abaixo num 
instante. Mas logo em seguida era Lila quem mudava de ideia, e tudo se 
modificava de novo num segundo, movimentos fantasmáticos, o que está 
aqui ou não está mais ou já está lá. (HMP, p. 308) 

 

 A partir daí, a escrita no computador acontece como mágica para Lenu. E, além de 

melhorar o processo de escrita, também acelerava o processo de edição, diminuindo a 

distância entre as duas, “nossas cabeças se chocaram — pensando bem, pela última vez — 

uma contra a outra, demoradamente, e se fundiram até se tornar uma só” (HMP, p. 307). De 

acordo com o editor de Lenu, “o texto tem sua melhor marca” (HMP, p. 309, destaque meu), 

no entanto, não era o suficiente para punir os Solara, “você pode até ter alguma satisfação, 

mas para a cadeia esses seus Solara não vão” (HMP, p. 309).  

 Quando o procedimento editorial não corre como o esperado, ou seja, mesmo com 

aqueles escritos publicados não era possível incriminar a família camorrista, Lila parte para 

                                                 
27 “[...] la escritura seguirá recordándonos que es un instrumento con el que se puede conseguir mucho más de 
lo que hemos sido capaces.” 
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outra estratégia, mandando o texto para uma revista, alternando para um veículo que tem 

compromisso com a verdade. É, no entanto, o nome de Elena Greco que aparece na capa, 

logo, a autora é a responsabilizada pela denúncia que Lila mandou para a Revista: “Suei frio, 

não sabia o que dizer, fiz de conta que não houve nada. Mas num segundo compreendi que 

foi Lila quem mandou nossas páginas para a revista” (HMP, p. 311, destaque meu). Ao que 

se segue o diálogo:  

 
“Já que você não se decidia, decidi eu.” 
“Mas eu tinha decidido não publicar o texto.” 
“Eu não.” 
“Então assine só você.” 
“Como assim? A escritora aqui é você”. (HMP, p. 311) 

 

Aqui, Lila demonstra sua estratégia: usar do nome da amiga e, também, de sua 

função-autor, demonstrando que uma assinatura de autor tem sua carga de discursividade. 

“Afinal, o artigo saiu com grande destaque, seis páginas cerradas, e naturalmente só trazia 

uma assinatura, a minha” (HMP, p. 311). Lila “tirou sua assinatura porque gosta de ficar 

escondida” (HMP, p. 312), deixando que Lenu lidasse com a questão da assinatura e, por 

conseguinte, com as consequências de denunciar pessoas influentes, como os Solara.   

Essa relação me interessa para especular a respeito da função autoral e a assinatura 

do autor. Lila, que era parte da dupla que produziu aquelas páginas, ficou atrás do nome de 

Lenu, mantendo-se às escondidas, enquanto as páginas publicadas, na contramão do que ela 

imaginava, acabou favorecendo “os dois primeiros livros, que foram reeditados, e o terceiro, 

que continuou vendendo muito bem, ao passo que cada vez mais ganhava corpo a ideia de 

fazer um filme a partir dele” (HMP, p. 313). Ir para as páginas da mídia com uma denúncia 

não havia, apesar de tudo, sido tão ruim no aspecto autoral para Lenu, pois seu nome ganhou 

relevo e impulsionou as vendas de suas obras anteriores.  

Para ela, a construção progressiva de sua identidade como escritora se dá através do 

confronto velado com a amiga, suas competições são o que garantiram que ela se tornasse a 

escritora que desejou ser quando criança. Lenu acredita no poder das palavras, uma vez que 

afirma:  “com elas se faz e se desfaz como se quer. Lila sempre fora exímia com as palavras” 

(HNS, p. 39). Com isso, Lenu tentou influenciar na sua realidade por meio da literatura:  

 
O que é que eu tinha feito, como pude ser tão imprudente? Em Florença eu 
tinha inventado uma trama baseada em fatos de minha infância e 
adolescência, com a insensatez que me vinha da distância. Vista de lá, 
Nápoles era quase um lugar da infância, uma cidade como aquelas dos 
filmes, as quais, embora ruas e edifícios sejam reais, servem apenas de 
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cenário para fábulas românticas ou violentas. Depois, quando me mudei e 
passei a ver Lila todos os dias, fui tomada por uma ânsia de realidade e, 
mesmo evitando nomeá-lo, acabei narrando o bairro. Mas devo ter 
exagerado, e a relação entre verdade e ficção devia ter se desequilibrado: 
agora toda rua, todo prédio se tornara reconhecível, e talvez até as pessoas, 
até as violências. As fotos eram a prova do que minhas páginas continham 
de fato, identificavam a área de maneira definitiva, e o bairro deixava de 
ser — como sempre fora para mim, enquanto escrevia — uma invenção. O 
autor do artigo refazia a história do local e mencionava até os assassinatos 
de dom Achille Carracci e de Manuela Solara. Aliás, se demorava 
sobretudo neste último, conjeturando que podia ser a ponta visível de um 
conflito entre famílias camorristas ou uma execução encomendada pelo 
“perigoso terrorista Pasquale Peluso, nascido e crescido no bairro, ex-
pedreiro e ex-secretário da seção local do Partido Comunista”. Mas eu não 
tinha contado nada sobre Pasquale, não tinha contado nada sobre dom 
Achille ou Manuela Solara. (HMP, p. 279-280) 

 

O único prejuízo pelo qual passou Lenu foi “de natureza afetiva: minha irmã, meu 

sobrinho Silvio e até meu pai me excluíram — não com palavras, mas nos atos — de suas 

vidas” (HMP, p. 314). Lila, no entanto, sentiu mais profundamente os possíveis efeitos de 

uma vingança pela exposição dos camorristas: quando uma repórter entrevista Lenu para um 

jornal, a filha caçula de Lila apareceu, erroneamente, como se fosse filha da escritora. Aquele 

erro na legenda da foto foi apontado como um dos culpados pelo desaparecimento da 

menina.  

Para garantir que Lenu não escreveria sobre ela, Lila já havia ameaçado invadir seu 

computador: “vou vasculhar seu computador, ler seus arquivos, apagar um por um” (HQF, 

p. 19). Por isso, ao terminar o extenso manuscrito sobre a amiga, no Epílogo do último 

volume, a escritora o relê em busca de “verificar se, mesmo numa única linha, seria possível 

encontrar a prova de que Lila se infiltrou em meu texto e decidiu contribuir para escrevê-

lo”. Lenu, no entanto, admite que “todas essas páginas são só minhas” (HMP, p. 471). Porém 

ela, recorrendo à ambiguidade de ideias, escreve: “Lila não está nestas palavras. Há apenas 

o que eu fui capaz de fixar. A menos que, de tanto imaginar o que e como ela teria escrito, 

eu já não esteja em condição de distinguir o meu e o dela” (HMP, p. 471).  

Sobre a escrita de Lila, no entanto, jamais saberemos além do que Lenu conta. 

Ferrante resume a relação:  

 
Nunca saberemos se os raros textos de Lila têm realmente a força que Elena 
lhes atribui. O que sabemos é como eles acabam gerando uma espécie de 
modelo ao qual Elena se esforça para aderir durante a vida toda. Sobre 
aquele modelo, ela nos diz algo, mas não é isso que importa. O que importa 
é que, sem Lila, Elena não existiria como escritora. Qualquer pessoa que 
escreve extrai os próprios textos de uma escrita ideal que está sempre à sua 
frente, inalcançável. É um fantasma da mente, inapreensível. Por 
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conseguinte, o único rastro que sobra de como Lila escreve é a escrita de 
Lenu. (FR, p. 310) 

 

  Aqui, Ferrante e Lenu se cruzam novamente como uma continuação da ficção. 

Ambas demonstram a mulher que pode, como as costureiras das mães, “tagliare i panni 

addosso, cortar os panos sobre o corpo” (FR, p. 17), expressão que também significa 

maldizer. Contudo, ao invés de tecidos, elas constroem as formas de seu mundo através da 

escrita. Ferrante coloca-se como uma mulher escritora que escolhe a ausência para definir 

seu mundo, suas formas e, com isso, chama atenção para o espaço limitado ao qual as 

mulheres foram relegadas. Lenu, por sua vez, ao colocar em evidência o sumiço de uma 

pessoa que supostamente é a vida de seus romances, usa a narrativa ficcional como 

instrumento de provocação à importância dada ao nome do autor. Ambas atuam como 

costureiras de formas do mundo que desejam e ele se desenvolve por meio da escrita.  
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CAPÍTULO 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A FORMA PELA ESCRITA 

 

Olga, de Dias de abandono (2016), enquanto atravessa o luto causado pelo abandono 

do marido, volta a se dedicar a um antigo plano: “queria escrever histórias de mulheres com 

muitos recursos, mulheres com palavras indestrutíveis, não um manual da esposa 

abandonada com o amor perdido como o primeiro pensamento da lista” (DA, p. 17). E 

quando viu possibilidade de escrever, pois seu marido sugeriu que ela se dedicasse a isso, 

ela encontrou outros empecilhos:  

 
Eu dei razão a ele, pedi demissão depois de poucos meses e pela primeira 
vez encontrei uma mulher que me ajudava com o serviço doméstico. Mas 
não consegui escrever, desperdicei o tempo com tentativas pretensiosas e 
confusas. Eu olhava desanimadamente para a mulher que lustrava o 
apartamento, uma russa orgulhosa, pouco disposta a ouvir críticas ou 
alguma chamada de atenção. Nenhuma função, portanto, nada de 
escrever, poucas amizades minhas, as ambições da juventude se 
desfaziam como uma roupa surrada. Então mandei embora a ajudante 
doméstica, eu não tolerava que ela se cansasse no meu lugar sendo que eu 
não conseguia dar a mim mesma um tempo de alegria criativa, plena de 
mim mesma. Assim voltei a me ocupar da casa, dos filhos, de Mario, como 
para me autoconvencer de que eu já não merecia nada mais. E olha só o 
que eu estava merecendo. Meu marido arranjou outra mulher, as lágrimas 
vinham aos olhos, mas eu não chorava. Mostrar-se resistente, sê-lo. Eu 
tinha que dar um bom exemplo do que eu era. Somente impondo-me esta 
obrigação poderia me salvar. (DA, p. 18) 

 

Para se dedicar ao ofício de escrever, Olga sai do emprego. E a mulher que contratou 

para ajudá-la nos serviços domésticos pesa ainda mais sua culpa por não dar conta de tudo. 

Abandonada pelo marido, Olga teme a desintegração, por isso escreve. Ou melhor, ela vê 

uma “forma de mulher” que “escreveu nos meus cadernos, escreveu páginas e mais páginas. 

Escreveu com a mão esquerda, para combater o medo, para resistir à humilhação. 

Provavelmente tinha sido assim” (DA, p. 123). Essa mulher que a assombra quando ela não 

consegue reagir ao abandono é uma figura que vive no imaginário de Olga, é uma mulher 

que conheceu na infância, uma “pobre coitada” que ficou desnorteada e sem juízo quando 

abandonada pelo marido. É essa mulher que ela vê, em seus devaneios, sentada na 

escrivaninha escrevendo:  
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Meus lados opacos inventaram culpas que Olga não tinha. Pintar-me 
desalinhada, irresponsável, incapaz, me induzir à autodifamação que teria 
confundido ainda mais a situação real e teria me impedido de desenhar 
bordas, estabelecer o que era, o que não era. (DA, p. 123) 

 

A escrita aqui ocupa um papel importante nesta análise: a escrita de romances 

permite a demarcação das formas para as personagens de Ferrante. Não se trata, no entanto, 

da escrita em primeira pessoa, que envolve mais detidamente os aspectos da memória, mas 

de uma linha narrativa que se constrói em conjunto, quando uma mulher narra a outra, um 

processo mais sincero de estabelecer as formas, já que a narrativa passa de uma para a outra, 

exibindo uma narrativa menos narcísica e mais relacional.  Neste capítulo, a análise será 

voltada para a observação da busca para estabelecer uma forma por meio da escrita das 

personagens, atravessando a narrativa e a relação entre as amigas para investigar como esses 

elementos atuam na construção das personagens.  

Essa característica se apresenta de forma mais notável (até pela extensão da 

narrativa) na Série Napolitana. A escrita para Lenu atua como a definição de sua 

subjetividade e, ao contrário de Olga, que se recusa a insistir, por meio da escrita Lenu rompe 

a tradição doméstica e subjugada que acompanha a história das mulheres. Em O segundo 

sexo, Simone de Beauvoir explica as consequências sociais vividas pela mulher quando, ao 

tentar justificar sua existência, “descobre-se e escolhe-se num mundo em que os homens lhe 

impõem a condição do Outro” (BEAUVOIR, 2008, p. 27). Isso acontece porque enquanto a 

mulher é essencial para si mesma, sua função social é secundária, acessória, pois é definida 

de acordo com seu relacionamento com os homens (filha, esposa) e assumindo uma postura 

de cuidado (mãe).  Reside aí “o drama da mulher” que define o conflito entre a experiência 

individual e a experiência coletiva de ser mulher. 

Infelizmente, essa condição persiste dolorosamente atual. E Ferrante demonstra 

preocupação com essa existência social atrelada e subjugada à relação com o outro. Também 

na literatura, o poderio dos homens se destaca, como observa Ferrante: “quando garota — 

aos doze, treze anos —, eu tinha total convicção de que um bom livro devia necessariamente 

ter como protagonista um homem e ficava deprimida” (FR, p. 286). Mesmo procurando pelas 

grandes heroínas, ainda “permaneceu — aliás, consolidou-se — a ideia de que os grandes, 

grandiosos narradores eram homens e era necessário aprender a contar histórias como eles” 

(FR, p. 286). Consequentemente, ela sentencia: “não adianta negar: minha meta eram 

modelos masculinos” (FR, p. 286).  

No entanto, apesar de ter sido moldada por esses modelos quando adolescente, “o 

pensamento feminista e as práticas feministas liberaram energias, colocaram em movimento 
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a transformação mais radical e mais profunda dentre as que permearam o século passado” 

(FR, p. 287), elas foram essenciais e “tudo isso me tornou adulta” (FR, p. 287). A autora 

continua: 
Mas há tempos penso que, ao passo que devemos cultivar a nossa tradição 
narrativa, não devemos jamais abrir mão de toda a bagagem de técnicas 
que temos atrás de nós. Devemos demonstrar, exatamente por sermos 
mulheres, que sabemos construir mundos tão ou mais amplos, poderosos e 
ricos do que os concebidos pelos narradores. Devemos, portanto, estar bem 
aparelhadas, explorar a fundo nossa diferença, e com instrumentos 
avançados. Acima de tudo, não devemos abrir mão da máxima liberdade. 
(FR, p. 287) 
 

 
Ao ser questionada sobre a controversa definição de “escrita feminina”, ela aproveita 

a pergunta para, como é seu costume, elaborar uma explicação sobre a função de sua obra. 

Para desconstruir essa ideia, ela responde que essa é uma questão que merece uma reflexão, 

pois, segundo ela defende, a escrita feminina é difícil de alcançar porque a própria linguagem 

é dominada pelo masculino:  

Não há nada de errado em dizer “escrita feminina”, mas é necessário fazê-
lo com circunspecção. Como existe uma vivência que é indubitavelmente 
feminina, toda a sua expressão oral ou escrita deveria ter um selo 
inequívoco de mulher. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Tudo o 
que nós, mulheres, usamos para nos exprimir pertence pouco a nós, é um 
produto histórico com domínio masculino, em primeiro lugar a gramática, 
a sintaxe, as palavras, o próprio adjetivo “feminino” com suas várias 
conotações. (FERRANTE, 2020, s/p) 

 

Assim, diante da falta de uma linguagem — e consequentemente a escrita — que 

corresponda às características psicológicas e sociais de ser uma mulher em um mundo 

dominado por homens, ela defende que somente através do desvio dessa visão e audição 

predominantemente masculina pode surgir algo que escape dessas margens. Ela continua:   

A escrita literária, é claro, não é exceção. Portanto, a literatura das 
mulheres só pode surgir, com esforço, de dentro da tradição masculina, 
mesmo quando afirma a si mesma com força, mesmo quando busca uma 
genealogia específica que seja própria, mesmo quando absorve e toma para 
si a mistura dos sexos e a irredutibilidade do desejo sexual dentro de 
margens pré-fixadas. Isso significa que somos prisioneiras, que estamos 
destinadas a sermos de fato ocultadas para sempre pela própria língua com 
que tentamos falar de nós? Não. Mas é necessário perceber que se exprimir 
nesse quadro é um processo de tentativa e erro. (FERRANTE, 2020, s/p) 
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Assim, ela defende que a forma e a linguagem da abordagem escrita é o que a faz ser 

classificada exclusivamente como “escrita feminina”, uma definição que limita a análise à 

exclusividade da literatura escrita por mulheres, afastando-a da linguagem universal. Por 

isso, falar da existência de uma escrita feminina só é possível quando há um impacto mais 

profundo: quando a linguagem remexe nas tradições, criando formas de mulheres que se 

diferenciam daquelas há muito estabelecidas pelos homens.  

Precisamos partir constantemente da hipótese de que, apesar de tantos 
progressos, ainda não somos realmente visíveis, ainda não somos 
realmente audíveis, ainda não somos realmente compreensíveis, e é preciso 
voltar a misturar mil vezes a nossa vivência como fazemos com uma 
salada, reinventando vozes surpreendentes para pessoas e coisas. Trata-se 
de encontrar o misteriosíssimo caminho (ou caminhos) que, a partir de 
uma rachadura, de um desvio nas formas já manifestadas, leve a uma 
escrita imprevisível até mesmo para nós que trabalhamos com isso. 

 
Essa é a síntese do processo de definição das formas que se desenvolve na série a 

partir do processo de formação da escritora Elena Greco. Ao embarcar na fantasia infantil 

de ser escritora, Lila guia Lenu para fora do bairro; ela então, diante da ausência voluntária 

da amiga, narra a si mesma através dela abrindo espaço nessa rachadura nas “formas já 

manifestadas” e faz isso por meio da escrita.  

A investigação do poder transformador da amizade entre mulheres, tema já 

impulsionado pela ética das relações do feminismo da segunda onda ampliado na Itália, na 

metade do século XX. Isabella Pinto (2020) argumenta que a obra de Ferrante está 

posicionada em uma zona difrativa em que a segunda onda do feminismo interage com 

outros feminismos ampliando a natureza de representação do universal, um movimento que 

aparece na Série de forma bastante literal especialmente quando Lenu entra em contato com 

as pensadoras do feminismo da diferença.   

A ambivalência28 presente em toda a série também atravessa a amizade de Lila e 

Lenu. Esse olhar de capta o paradigma feminista da narrativa relacional, desenvolvido por 

Adriana Cavarero, para examinar o poder das esferas patriarcais que, por meio de diversos 

sistemas de opressão, criam empecilhos para o desenvolvimento da autonomia e a 

subjetividade das mulheres29. Essa situação se torna ainda mais desafiadora pela posição 

social desprivilegiada como o bairro pobre em que vivem Lila e Lenu.  

                                                 
28 Sobre a ambivalência na série, ver SECCHES, 2019. 
29 Nesta pesquisa, embora não tenha havido possibilidade para falar mais ampliadamente sobre os diversos 
feminismos e as inúmeras diferenças entre as mulheres, não se trata da mulher branca europeia como universal. 
Para uma leitura da relação entre o feminismo da diferença e a relação interseccional com as correntes do 
feminismo negro dos EUA, ver DIMARTINO, 2021. 
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Ao contrário da amiga, que ambiciona uma forma própria, Lila representa a ruptura 

das formas. Suas palavras ferinas se aproximam da feitiçaria e suas características ofídicas 

sugerem que, aos olhos da narradora, que talvez ela nem seja humana. Esse olhar de 

estranhamento para a amiga se dá no momento em Lenu percebe que Lila vai além da 

repetição lógica dominante masculina. Ela desafiava os rótulos, expandindo-os, era sempre 

outra e estava em constantes mutações: “Ah, Lila, a sapateira, Lila, que imitava a mulher de 

Kennedy, Lila, a artista e decoradora, Lila, a operária, Lila, a programadora, Lila, sempre no 

mesmo lugar e sempre fora de lugar” (HMP, p. 473). 

Lenu, ao contrário dessa percepção acurada de Lila de perceber-se sempre maior do 

que as definições, já é uma escritora reconhecida quando percebe essa necessidade de 

estabelecer um padrão especificamente feminino, ao invés de acompanhar o formato pré-

estabelecido do qual as mulheres foram pouco a pouco excluídas. Ela começa então a 

reconhecer isso quando ouve uma fala de Mariarosa durante uma reunião de seu grupo de 

estudos:  

E a noite teria corrido tranquila nos trilhos acadêmicos de sempre se, a 
certa altura, com uma guinada brusca, ela não tivesse pronunciado frases 
às vezes desbocadas, do tipo: não é preciso dar filhos a nenhum pai, muito 
menos a Deus Pai, os filhos devem ser dados a si mesmos; chegou o 
momento de estudarmos como mulheres, e não como homens; por trás de 
toda disciplina está o pau, e quando o pau se sente impotente recorre ao 
porrete, à polícia, às prisões, ao exército, aos campos de concentração; e se 
você não se submete, se ao contrário continua questionando tudo, vem o 
massacre (HQF, p. 274, destaques meus). 

A fala de Mariarosa, a cunhada e professora universitária, exibe uma necessidade de 

mudar a forma de falar em favor de uma comunicação menos masculina e, 

consequentemente, menos violenta. Essa experiência teórica entre mulheres é o início do 

amadurecimento político e filosófico de Lenu, ressaltando a experiência da leitura em 

contraposição à função de mãe. Essa união dá origem a uma sequência simbólica: “o 

primeiro que li, atraída pelo título, foi um texto intitulado Vamos cuspir em Hegel. Li 

enquanto Elsa dormia no carrinho e Dede, de casaco, echarpe e gorro de lã, conversava em 

voz baixa com seu boneco” (HQF, p. 274). Ao explicitar a divisão entre a leitura filosófica 

e o cuidado com as crianças, ela destaca a situação complexa da mulher: mesmo quando 

tenta redefinir sua linguagem esbarra nos estereótipos.   

  Desenvolve-se aí uma proposta de revolução do pensamento que vislumbra uma 

consciência e instituições que correspondam às perspectivas femininas. Para isso acontecer 

é preciso se opor à predominância masculina em diversas áreas do conhecimento:  
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Cuspir em Hegel. Cuspir na cultura dos homens, cuspir em Marx, em 
Engels, em Lênin. E no materialismo histórico. E em Freud. E na 
psicanálise e na inveja do pênis. E no casamento, na família. E no nazismo, 
no stalinismo, no terrorismo. E na guerra. E na luta de classes. E na ditadura 
do proletariado. E no socialismo. E no comunismo. E na armadilha da 
igualdade. E em todas as manifestações da cultura patriarcal. E em todas 
as formas organizativas. Opor-se à dispersão das inteligências femininas. 
Desculturalizar-se. Desaculturar-se a partir da maternidade, não dar 
filhos a ninguém. Livrar-se da dialética servo-patrão. Tirar da cabeça a 
inferioridade. Restituir-se a si mesmas. Não ter antíteses. Mover-se num 
outro plano em nome da própria diferença. (HQF, p. 275, destaques meus) 

 

Naquele livro, Lenu reconhece que aquela não era uma maneira habitual de as 

mulheres pensarem, por isso se interessa por quem o escreveu: “a autora daquelas páginas 

se chamava Carla Lonzi. Como é possível, me perguntei, que uma mulher saiba pensar 

assim?” (HQF, p. 275). Lonzi foi uma ativista italiana e um importante elemento da primeira 

onda da literatura feminista foi sua publicação Sputiamo su Hegel, o Vamos cuspir em Hegel 

que Lenu lê. Lonzi propõe um levante, uma “cusparada” do movimento feminista que 

modifique o cerne da questão, mudando o foco de quem fala, opondo-se à tradição 

falocêntrica do pensamento que insiste em colocar passividade e submissão como atributos 

inerentes ao gênero feminino.  

Lenu compreende que precisava ir além da leitura superficial que fazia, tanto dos 

livros quanto da cultura. E para isso era preciso reaprender tudo para considerar um 

pensamento — e consequentemente uma linguagem — disruptivo:  

Trabalhei muito nos livros, mas sempre me submeti a eles, nunca os utilizei 
realmente, nunca os voltei contra si mesmos. Aí está como se pensa. Aí 
está como se pensa contra. Eu — depois de tanto esforço — não sei pensar. 
Nem mesmo Mariarosa sabe: leu páginas e páginas e as recombina com 
estro, dando espetáculos. Só isso. Já Lila sabe. É a natureza dela. Se tivesse 
estudado, saberia pensar dessa maneira. (HQF, p. 275) 

 

Lila, ao contrário daquelas mulheres que procuravam uma forma de subverter a 

lógica, já operava em discordância com a hegemonia masculina. Essa maneira de pensar que 

Lenu precisava aprender para deixar de se submeter era, ela afirma, da natureza de Lila que, 

ainda adolescente, dá indícios desse desequilíbrio com o padrão correspondente à 

feminilidade: “como de hábito, parecia não ter nenhuma necessidade da atenção masculina. 

Quanto a nós, ali no frio, em meio ao caos, sem aquelas atenções ficávamos vazias de 

sentido” (AG, p. 172).  
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2.1. MULHERES QUE ESCREVEM 

 

Considerando a escassa visibilidade tradicionalmente dada às mulheres escritoras, as 

publicações de Ferrante se destacam tanto em âmbito comercial, atingindo números 

impressionantes, tanto em vendas e traduções quanto na academia, onde seu nome vem 

ganhando relevância. Especialmente se considerarmos que a ausência voluntária de Ferrante 

cria uma reflexão acerca da atenção dada à figura do autor, ao mesmo tempo que 

problematiza o silenciamento histórico das mulheres escritoras, que estiveram, 

especialmente aquelas pós-1960, próximas de serem completamente ignoradas pela indústria 

editorial.  

Pensando sob esse aspecto, o que a série apresenta de forma impactante é o apelo 

universal das experiências de suas personagens inseridas no microcosmo complexo dos 

bairros, os rioni, napolitanos. Isso acontece menos pela autenticidade da narrativa do que 

pela tentativa de desenhar formas de existência, cuja representação muitas vezes foi definida 

na produção cultural com um olhar exclusivamente masculino. Essa característica se 

apresenta de forma mais proeminente nos temas da maternidade, subjetividade feminina e 

autoria.  

O tema da subjetividade feminina se destaca pelas abundantes metáforas das 

metamorfoses violentas que modificam o corpo feminino. Na Série, se destaca a abordagem 

desse conflito implacável entre a colonização dos corpos e as tentativas por parte das 

protagonistas de sair do estado de subalternidade ao qual foram destinadas, marginalizadas 

tanto pela origem social quanto pelo gênero.   

Em entrevista, Ferrante explica esse sentimento de oscilação que acomete suas 

personagens:  

 

As mulheres em minhas histórias são todas ecos de mulheres reais que, por 
causa de seu sofrimento ou combatividade, influenciaram muito minha 
imaginação: minha mãe, uma amiga de infância, conhecidas cujas histórias 
eu conheço. Em geral, combino suas experiências com as minhas próprias 
e Delia, Amalia, Olga, Leda, Nina, Elena, Lenu nascem dessa mistura. Mas 
o eco que você notou talvez deriva de uma oscilação dentro dos 
personagens com os quais sempre trabalhei. Minhas mulheres são fortes, 
educadas, autoconscientes e conscientes de seus direitos, justas, mas ao 
mesmo tempo sujeitas a colapsos inesperados, à subserviência de todo 
tipo, a sentimentos significantes. Eu também experimentei essa oscilação. 
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Sei bem, e isso também afeta a maneira como escrevo. (DONADIO, 2014, 
s/p, destaques meus)30 

 
Essa combinação de experiências é o que faz Lenu ao escrever as memórias de Lila. 

E essa oscilação acontece no conflito entre o que cada mulher é e a consciência do que 

socialmente se espera dela. As protagonistas de Ferrante, inclusive Lenu e Lila, são mulheres 

conscientes do papel social destinado a elas, que se reconhecem como subalternas em uma 

sociedade patriarcal, mas nem por isso estão imunes às grandes explosões de sentimentos, 

por isso, mesmo profundamente conscientes de si, elas ainda assim correspondem aos 

estereótipos.   

Segundo Ferrante, “uma amiga não nos muda, mas suas mudanças acompanham 

discretamente as nossas, em um contínuo, recíproco esforço de adaptação” (FERRANTE, 

2020, s/p). Mesmo quando Lenu se torna a escritora Elena Greco, depois de estudar e sagrar-

se uma romancista, figura pública conhecida, ela permanece sólida, enquanto Lila vive em 

uma constante tensão de que qualquer movimento pode quebrar ou dissolver as formas, 

tornando este um dos traços centrais da personagem. E esse movimento pendular é refletido 

na dimensão espacial do romance: Lenu passa a adolescência e o início da vida adulta 

tentando se afastar do bairro, mas sendo magneticamente atraída para esse íntimo espaço de 

diferença, enquanto Lila nunca se afasta da cidade. Inclusive, Lila pouco se afasta do bairro 

que propicia um espaço de alteridade descrito através do acompanhamento das amigas ao 

longo de algumas centenas de páginas, é aí que se destaca a narrativa da amizade feminina.  

Essa dialética especular da amizade entre mulheres se consolida na percepção da 

diferença entre as protagonistas. A consciência é determinante para que Lila seja 

espacialmente fixada ao bairro, enquanto Lenu, apesar da ascensão social que vivencia, tem 

uma profunda e dolorosa consciência de sua subalternidade: “Com certeza estava sendo 

falsa, sendo ingrata, e eu, malgrado todas as minhas mudanças, continuava sendo subalterna. 

Senti que nunca me livraria daquela subalternidade, e essa constatação me pareceu 

insuportável” (HQF, p. 220). 

                                                 

30 “The women in my stories are all echoes of real women who, because of their suffering or their 
combativeness, have very much influenced my imagination: my mother, a childhood girlfriend, acquaintances 
whose stories I know. In general I combine their experiences with my own and Delia, Amalia, Olga, Leda, 
Nina, Elena, Lenù are born out of that mix. But the echo that you noticed maybe derives from an oscillation 
inside the characters that I’ve always worked on. My women are strong, educated, self-aware and aware of 
their rights, just, but at the same time subject to unexpected breakdowns, to subservience of every kind, to 
mean feelings. I’ve also experienced this oscillation. I know it well, and that also affects the way I write.” 
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Em Mulheres e ficção, Virginia Woolf afirma que a falta de condições materiais 

afastou as mulheres da escrita, tanto quanto a crença de que tudo que era escrito pelas 

mulheres era confessional, introspectivo e pertencente a um universo única e exclusivamente 

feminino, jamais universal. Isso aconteceu pela privação de condições básicas para escrever, 

que foram solenemente negadas às mulheres: “tempo livre e dinheiro e um quarto só para 

si” (WOLFF, 2019, p. 18).  

Woolf falava sobre esse entrosamento com a literatura que faltava às mulheres que a 

antecederam. Privadas do estudo, eram mulheres muitas vezes autodidatas ou que contavam 

com um messias que a educasse quanto às expressões artísticas. Ainda assim, a reduzida 

liberdade de trânsito sofrida pelas mulheres acabou normalizando uma esfera limitada de 

experiências vividas por elas, que acabavam reclusas ao ambiente doméstico e a família. Por 

isso a crença de que só abordavam temas introspectivos, mesmo quando escreviam romances 

palavrosos e prolixos, mas sempre lidos como romances menores.  

Ela defende que, se uma das funções do romance é o registro e a perpetuação de uma 

linguagem, urge a necessidade de mulheres escreverem romances a fim de contestar o 

sistema linguístico instaurado pelos homens: “No futuro, desde que haja tempo e livros e um 

pequeno espaço para a mulher na casa, a literatura se tornará para elas, como para os homens, 

uma arte a ser estudada” (WOOLF, 2019, p. 18). E ela prevê:  

E assim, se nos for lícito vaticinar, as mulheres do futuro escreverão 
menos, mas melhores romances; e não apenas romances, mas também 
poesia e crítica e história. Ao dizer isso, por certo olhamos bem à frente, 
para aquela era de ouro e talvez fabulosa em que as mulheres terão o que 
por tanto tempo lhes foi negado — tempo livre e dinheiro e um quarto só 
para si. (WOOLF, 2019, p. 18) 

 
Quando entra em contato com o livro de Lonzi, Lenu enxerga Lila nesse modelo de 

ruptura proposto: “eu encontrara um modelo feminino de pensamento que, feitas as devidas 

diferenças, me causava a mesma admiração, a mesma subalternidade que sentia em relação 

a ela [Lila]” (HQF, p. 275). Lila é descrita muitas vezes como uma criatura que escapa de 

todas as delimitações do ser humano, ela é genial, sagaz e rápida como um animal. Se tivesse 

podido escrever romances, como Lenu, teria se sobressaído porque é o que a narradora deixa 

implícito aqui: mesmo sem concluir os estudos formais, Lila era capaz de pensar tudo aquilo, 

destaca seu empenho ao propor um modelo novo, ainda que temesse se desintegrar no 

processo, Lila demonstra ser a própria inovação, enquanto para a amiga o assunto 

demandava muito esforço e dedicação.   



84 
 

É na convivência com Mariarosa, sua cunhada feminista, que Lenu vê abrir diante de 

si um mundo completamente novo, em que mulheres escrevem não só romances, mas crítica 

e filosofia, como Woolf previu. Ela, no entanto, não consegue se dedicar o quanto gostaria: 

“motivada por aquela leitura, me reuni várias vezes com o grupo de amigas de Mariarosa, e 

não foi fácil. Dede me solicitava continuamente: quando vamos embora, Elsa lançava de 

repente gritos de alegria. Mas as dificuldades não vieram apenas de minhas filhas” (HQF, p. 

275).  

  Aquelas mulheres, apesar de lerem os livros e se reunirem para discutir questões 

políticas e sociais, não eram muito diferentes dela: “sabia o que significava masculinizar a 

própria cabeça para ser bem acolhida pela cultura dos homens, eu tinha feito isso, continuava 

fazendo” (HQF, p. 275). Lenu, ao se comparar com aquelas mulheres, considera-se livre das 

características historicamente associadas a elas: “continuava completamente alheia a 

tensões, explosões de ciúme, tons autoritários, vozinhas subalternas, hierarquias intelectuais, 

lutas pelo primado no grupo que terminavam em choros desesperados” (HQF, p. 276). 

Mesmo tão consciente do que não queria ser, confiante de seu futuro fora do bairro e longe 

dos dramas das pessoas que viviam ali, Lenu, assim como Olga, cai na armadilha inevitável 

de corresponder aos moldes sociais. 

As personagens de Elena Ferrante estão constantemente a um passo da desintegração. 

Personagens femininas em situações-limite, assombradas pelas memórias e histórias de 

outras mulheres e, por mais que queiram se esquecer delas, elas insistem em rondar a 

memória (BULLARO; LOVE, 2016). Isso descreve o comportamento das personagens 

femininas, constantemente vítimas de uma inquietação. Observando que todas as suas obras 

têm narradoras do sexo feminino em primeira pessoa, esse sentimento de corda bamba 

poderia ser comparado à própria condição feminina.  

Ferrante contesta o próprio termo que relaciona a literatura a um gênero específico, 

como “literatura feminina”. Ela destaca como essa fórmula funciona para segregar as 

mulheres, impedindo que a literatura que escrevem seja comparada à dos homens: 

Eles os consideram, como a senhora destaca, “para mulheres” e, com essa 
fórmula, não apenas parecem proteger sua virilidade de qualquer possível 
degradação, como, sobretudo, nos negam a dádiva da universalidade, que 
atribuem apenas a si mesmos. Eles escrevem livros para homens e 
mulheres, nós, em contrapartida, conseguimos escrever apenas para 
mulheres. (FERRANTE, 2020, s/p) 

 
Embora Ferrante não mencione Hélène Cixous, observa Wood (2013), ela dialoga 

com sua teoria como uma espécie prática do que Cixous chamou de ècriture feminine, que 
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destaca como a linguagem das mulheres foi aprisionada pelas estruturas patriarcais. Ela faz 

parte do grupo de pensadoras feministas que, empenhadas em contestar os pressupostos 

hegemônicos, encabeçou a corrente crítica conhecida como o “feminismo da diferença”. O 

movimento, iniciado nos anos 1980, apontava para as dissonâncias sociais entre homens e 

mulheres: enquanto a moral daqueles é forjada por disputas e poder, para estas trata-se de 

uma questão de cuidado e doação.  

O movimento filosófico pós-estruturalista surgiu na França, entre 1950 e 1960, com 

os estudos de Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Jacques Derrida e Gilles Deleuze. 

Enquanto os estruturalistas exploravam a ideia de uma oposição binária — razão/emoção; 

feminino/masculino — para revelar princípios universais, os pós-estruturalistas rejeitavam 

o texto como verdade absoluta. Ao invés disso, os pensadores dessa corrente defendiam a 

característica mutável do texto uma vez que era modelado pela história e cultura. A 

preocupação pós-estruturalista investia na base do conhecimento, investigando além do que 

se sabe, mas como se sabe, destacando a relevância de todas as experiências de estar no 

mundo para ampliar a definição de verdade. 

Cixous ressalta a importância da escrita como construção da linguagem feminina, 

pois isso reivindica o termo escrita feminina como uma expressão do corpo, ao invés da base 

de exclusão da mulher que historicamente negou sua existência.  Por isso, ela propõe que a 

mulher deve escrever a si mesma e aproximar outras mulheres do território da escrita. Ela 

defende:  

É preciso que a mulher se escreva: que a mulher escreva sobre mulher e 
traga as mulheres à escrita, de onde elas foram tão violentamente 
distanciadas quanto foram de seus corpos; pelas mesmas razões, pela 
mesma lei, com a mesma letal finalidade. A mulher precisa se colocar no 
texto — como no mundo, e na história —, através de seu próprio 
movimento. (CIXOUS, 2017, p. 129) 

 
O corpo reforça a postura de se colocar no texto, questionando a literatura como 

espaço social historicamente dominado pelo poder masculino que, por se proclamar 

universal, subjuga e inviabiliza as mulheres por meio da depreciação de suas condutas. Nesse 

sentido, a recuperação da figura da mãe é fundamental para constituir a emancipação do 

corpo da mulher, pois ambos passaram pelo aniquilamento da ideia do masculino como 

universal. Por isso, uma vez que a literatura faz parte da cultura intelectual que garante o 

domínio patriarcal, é essencial que as mulheres criem algo que promoverá mudança social. 

Na écriture féminine, ao se colocar no texto, ao invés de reproduzir símbolos tipicamente 
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associados aos homens, é possível estabelecer um código próprio associado às experiências 

diferentes da hegemonia masculina (CIXOUS, 2017).  

Assim como as mulheres foram historicamente alienadas de seus corpos de forma 

violenta, uma defesa contra essa dominação é conhecer, explorar e aproveitar o próprio 

corpo. Os prazeres do corpo, como a masturbação, são encarados como possibilidade de 

explorar o corpo através de ondas de energia e emoção. E é na escrita que esse contato se 

amplia (CIXOUS, 2017).  

Em Esse sexo não é apenas um sexo (2017), Luce Irigaray defende a escrita de 

mulheres como instrumento de questionamento da dominação masculina na comunicação e 

no sistema literário. O pensamento de Irigaray deriva da crença de que toda origem da 

opressão reside na hierarquia inicial entre os gêneros, em que o masculino está no topo 

subjugando os demais. Contra esse apagamento de valores e experiências, ela sugere a 

diferenciação dos sexos, pois, uma vez que homens e mulheres têm experiências distintas, 

não há motivo para responderem ao mesmo padrão de experiência humana considerado 

padrão, por isso se afastam da igualdade exaltando suas diferenças. Lenu concorda ao 

defender seu romance dos comentários moralistas: “falei da necessidade de narrar com 

franqueza qualquer experiência humana, até mesmo — sublinhei — o que parece 

impronunciável e por isso mesmo calamos a nós mesmas” (HQF, p. 54-55). 

No manifesto, Irigaray convoca que as mulheres deem visibilidade a outras mulheres 

a partir da escrita do corpo feminino, por isso descobrir uma forma de escrita das mulheres 

rompe com o tradicional e resgata a voz feminina historicamente enterrada, um movimento 

que Ferrante chama de alheamento-inclusão feminina. Ela explica: “eu sentia Elena e Lila 

alheias à História com todo o seu aparato político, social, econômico, cultural e, ao mesmo 

tempo, incluídas quase inadvertidamente em cada palavra ou gesto” (FR, p. 305). Ela 

completa: 

julgo que a colonização masculina do nosso imaginário — uma desgraça 
enquanto não éramos capazes de dar forma à nossa diferença — hoje é uma 
vantagem. Nós conhecemos a fundo a ordem simbólica masculina, os 
homens em geral não sabem nada da nossa, sobretudo sobre como ela foi 
se reestruturando sob os choques do mundo. E, ainda por cima, eles não 
têm nenhuma curiosidade a respeito, aliás, nos reconhecem apenas se 
aderimos ao modo deles de ver a si mesmos e a nós. (FR, p. 362) 

 

O gênero, como resultado de orientações culturais impostas ao ser, é objeto de 

discussão no feminismo da diferença, que se propõe a detectar e combater o binarismo do 

patriarcado que hierarquiza os saberes pelo gênero. A reflexão empreendida no romance 
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sobre maternidade e relações de trabalho passam necessariamente pela reflexão da escrita, 

como indica Wood (2013, s/p): “colocar essas palavras difíceis na página é subjugar as 

demandas do espaço doméstico”31.  

No romance A filha perdida, que Ferrante indica como o precursor da Série, Leda é 

uma professora universitária aposentada que vai passar o verão no litoral e fica obcecada em 

observar os dramas de uma família. Em especial, o objeto de seu fascínio é uma triangulação 

de uma jovem mãe, uma filha e sua boneca, que a faz questionar diversos aspectos da 

maternidade e a relação com as filhas, e sentencia: “as coisas mais difíceis de falar são as 

que nós mesmos não conseguimos entender” (FP, p. 6). Ao ser observada pelas filhas, ela 

percebe a exigência de comportamentos exemplares das mães, em especial que elas destinem 

a vida aos filhos limitando-se ao ambiente doméstico:  

As meninas me encaravam. Eu sentia os olhares delas procurando me 
amansar, mas, com mais força, sentia o fulgor da vida fora delas, novas 
cores, novos corpos, nova inteligência, um idioma a dominar como se 
fosse meu verdadeiro idioma, e nada, nada que parecesse conciliável com 
aquele espaço doméstico no qual ambas me encaravam, à espera. Ah, 
torná-las invisíveis, não ouvir mais as exigências de sua carne como 
pedidos mais prementes, mais potentes do que os que vinham da minha. 
Terminei de descascar a laranja e fui embora. A partir de então, por três 
anos, não as vi nem ouvi mais. (FP, p. 124-125, destaques meus) 

 
A escolha lexical demonstra a urgência e a potência desse movimento de rejeitar as 

exigências das filhas que tentam amansá-la, o que pressupõe uma redução da selvageria, um 

movimento entre a feroz e a docilidade. Leda, porém, não se deixa levar e prefere encontrar 

o mundo fora da maternidade, para criar experiências próprias ao invés de escorregar para a 

tradição patriarcal que limita o espaço possível das experiências. Leda procurava um idioma 

que fosse seu, já que a língua que tinha aprendido e dominava não era suficiente. 

Lenu percebe isso ao começar a frequentar os espaços de discussão dos movimentos 

de resistência. Naquele momento, aquelas mulheres levantavam bandeiras em oposição à 

hegemonia violenta masculina, elas afirmavam que   

chegou o momento de estudarmos como mulheres, e não como homens; 
por trás de toda disciplina está o pau, e quando o pau se sente impotente 
recorre ao porrete, à polícia, às prisões, ao exército, aos campos de 
concentração; e se você não se submete, se ao contrário continua 
questionando tudo, vem o massacre. (HQF, p. 275) 

                                                 
31 “To get these difficult words onto the page is to have subdued the demands of the domestic space, quieted 
for precious intervals the commands of children, and found “a language to possess finally as if it were my true 
language.” 
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Ela sente-se seduzida pela “urgência de autenticidade que eu nunca sentira e que 

talvez não estivesse em minha natureza” (HQF, p. 276), e parece ter consciência desses 

elementos que culturalmente constroem a figura feminina e da soberania do pensamento 

masculino ao entrar em contato com aquelas discussões feministas, mas ainda assim percebe 

que não é o suficiente para subverter a lógica patriarcal a que as mulheres invariavelmente 

correspondiam.  

Em uma das muitas relações entre a escrita e o escritor que se desenvolvem na Série, 

este talvez constitua o elemento mais significativo da Série: a profissão de Lenu como 

escritora atua não apenas dando forma, mas operando rupturas nas estruturas opressivas de 

poder às quais sempre esteve atrelada desde a infância. Para isso, diz: “terminei concluindo 

que antes de tudo eu devia entender melhor o que eu era. Indagar sobre minha condição de 

mulher. Tinha me excedido, fizera um enorme esforço para adquirir capacidades 

masculinas” (HQF, p. 277). Para entender a condição de mulher, é preciso desfazer a lógica 

masculina que, ela percebe, está nos sistemas mais primitivos da cognição:  

Acreditava que devia saber tudo, tratar de tudo. O que me importava a 
política, as lutas? Queria fazer bonito diante dos homens, estar à altura. À 
altura de quê? Da razão deles, a mais irracional. Tanto esforço para 
memorizar frases em voga, tanta energia desperdiçada. Tinha sido 
condicionada pelo estudo, que havia modelado minha cabeça, minha voz. 
Que pactos secretos assumira intimamente a fim de me destacar? E agora, 
depois do duro esforço de aprender, o que precisava desaprender? (HQF, 
p. 277) 

 

Embora Lenu tenha tido esse insight ao acompanhar os grupos de mulheres, é na 

relação com Lila que ela percebe a necessidade ontológica de questionar esses sistemas, 

afinal a necessidade de uma linguagem se mostra quando, coletivamente, “cada gesto, 

pensamento, fala ou sonho nosso, uma vez analisado em profundidade, parecia não nos 

pertencer (HQF, p. 277). Mostra-se necessário, então, a formação de uma outra lógica 

condizente com a experiência feminina, e isso se faz por meio do seu trabalho como 

escritora:  

Além disso, por causa da forte proximidade de Lila, tinha sido forçada a 
me imaginar de um jeito que eu não era. Acabara me somando a ela e me 
sentia mutilada assim que me subtraía. Sem Lila, nem sequer uma ideia. 
Sem o apoio de seus pensamentos, nenhum pensamento em que pudesse 
confiar. Nenhuma imagem. Devia me aceitar fora dela. O núcleo era esse. 
Aceitar que eu era uma pessoa mediana. O que eu devia fazer? Tentar 
escrever mais uma vez? Talvez não tivesse a paixão para isso, talvez me 
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limitasse a executar uma tarefa. Então nunca mais escrever. Achar um 
trabalho qualquer. Ou bancar a madame, como dizia minha mãe. Fechar-
me na família. Ou jogar tudo pelos ares. A casa. As filhas. O marido. (HQF, 
p. 277) 

 
A constatação de Lenu de que era preciso criar uma forma de falar diferente dos 

moldes masculinos, a percepção de que precisava de Lila para ser menos mediana e a 

hipótese binária de fechar-se na família ou desistir dela atuam como justificativas para a 

relevância do trabalho escrito nesse contexto. Esses elementos agem em conjunto, 

destacando a relação cingida entre trabalho e maternidade que acompanha as personagens 

de Ferrante: a possibilidade de escrever, de registrar o pensamento — e ter isso como 

trabalho — amplia as representações das mulheres e de temas como o da maternidade, 

afastando-a da ideia de um comportamento modelo para as mães que foi, tradicionalmente, 

descrito por homens e, portanto, distante da experiência.   

Ao olhar para o passado, Lenu entra em contato com uma cidade hostil e doente, cuja 

topografia degradada reflete os corpos femininos igualmente violados e fragmentados. Essas 

metáforas de doença e violência ilustram as experiências das mulheres da série, como parte 

de sua constituição desde tempos imemoriais:  

Não tenho saudade de nossa infância cheia de violência. Acontecia-nos de 
tudo, dentro e fora de casa, todos os dias, mas não me lembro de jamais ter 
pensado que a vida que nos coubera fosse particularmente ruim. A vida era 
assim e ponto final, crescíamos com a obrigação de torná-la difícil aos 
outros antes que os outros a tornassem difícil para nós. Claro, eu teria 
gostado dos modos gentis que a professora e o pároco defendiam, mas 
sentia que aqueles modos não eram adequados a nosso bairro, mesmo para 
quem era do sexo feminino. As mulheres brigavam entre si mais do que os 
homens, se pegavam pelos cabelos, se machucavam. Fazer mal era uma 
doença. Desde menina imaginei animaizinhos minúsculos, quase 
invisíveis, que vinham de noite ao bairro, saíam dos poços, dos vagões de 
trem abandonados para lá da plataforma, do mato malcheiroso chamado 
fedentina, das rãs, das salamandras, das moscas, das pedras, da terra e 
entravam na água, na comida e no ar, deixando nossas mães e avós raivosas 
como cadelas sedentas. Estavam mais contaminadas que os homens, 
porque estes ficavam furiosos continuamente, mas no fim se acalmavam, 
ao passo que as mulheres, que eram aparentemente silenciosas, 
conciliadoras, quando se enfureciam iam até o fundo de sua raiva, sem 
jamais parar. (AG, p. 32) 

 
Em seu trabalho sobre formas contemporâneas de violência e horror, Adriana 

Cavarero (2009) destaca a longa data das associações entre mulher e a aversão. Ela parte do 

mito da Medusa para ilustrar que, no imaginário popular, o horror tem o rosto de uma mulher, 

e ela geralmente está furiosa. A Górgona, criatura da mitologia grega representada com 
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aspecto bestial e feminino, é símbolo do horror devido ao desmembramento do corpo, 

representado pela cabeça decepada e cheia de serpentes, o horror é fortemente associado à 

sua figura. A relação disso com o trecho se dá em função da dissolução, um mal que somente 

a escrita parece ser capaz de interromper, pois dilui os horrores: “as mentiras nos protegem, 

atenuam a dor, permitem que evitemos o susto de refletir seriamente, diluem os horrores do 

nosso tempo, salvam-nos até de nós mesmos. Por outro lado, quando escrevemos, não 

precisamos mentir” (FR, p. 83).  

Por testemunhar o horror da existência humana com sinceridade, a palavra escrita 

indica não apenas o compromisso com a realidade, e, “realidade, para Ferrante, parece 

igualar o que pode ser dito e escrito no esforço de racionalizar o caos de uma existência 

irracional subconsciente e magmática” (FERRARA, 2016, p. 130)32, mas uma ordenação do 

caos da construção da subjetividade. Esse “caos” que perturba as personagens de Ferrante, 

sempre a um passo de um colapso, foi conceituado por ela como uma frantumaglia, que 

define uma realidade indizível que habita todas as mulheres e, ela sugere, são potencialmente 

transmitidas de mãe para filha:  

Minha mãe me deixou um vocábulo do seu dialeto que ela usava para dizer 
como se sentia quando era puxada para um lado e para o outro por 
impressões contraditórias que a dilaceravam. Dizia que tinha dentro de si 
uma frantumaglia. A frantumaglia (ela pronunciava frantummalha) a 
deprimia. Às vezes, causava-lhe tonteira, um gosto de ferro na boca. Era a 
palavra para um mal-estar que não podia ser definido de outra maneira, 
remetia a um monte de coisas heterogêneas na cabeça, detritos em uma 
água lamacenta do cérebro. [...] Muitas vezes, também a fazia chorar, e 
essa palavra ficou na minha mente desde a infância para definir, sobretudo, 
os choros imprevistos e sem um motivo consciente: lágrimas de 
frantumaglia. (FR, p. 105-106, destaques do original) 

 
Este é um conceito fundamental da obra de Ferrante, e será explorado no próximo 

capítulo; por ora cabe dizer que se trata de um sentimento que, de uma forma ou de outra, 

suas personagens percebem quando vão abrindo espaço na “massa aérea ou aquática de 

destroços infinitos que se revelam ao eu, brutalmente, como sua verdadeira e única 

interioridade” (FR, p. 106). Assim, essas personagens manipulam o conceito para descrever 

o destino inevitável: “acreditei, quando criança, que a frantumaglia fazia você ficar mal e 

que, por outro lado, quem ficava mal estava destinado, mais cedo ou mais tarde, a se tornar 

frantumaglia” (FR, p. 106).  

                                                 
32 “Reality, for Ferrante, seems to equal what can be said and written in the effort of rationalizing the chaos of 
a subconscious and magmatic irrational existence”. 
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Essa realidade indizível assombra as mulheres, ameaçando desintegrar suas 

identidades. O horror do corpo dissolvido, como no mito de Medusa, é uma questão de 

elaboração caótica do sujeito feminino e, por isso, tem peso político, dessa forma ela afirma 

que é preciso passar pela mutação de sair da subalternidade:  

Acho, sim, que somos cada vez mais obrigadas a nos submetermos a provas 
duríssimas de reestruturação de nossa vida privada e de admissão na vida 
pública. Não é uma escolha, não é o efeito de uma mutação: é uma 
necessidade. Furtar-nos a essas provas significaria voltarmos a ser 
engolidas pela subalternidade, abrir mão de nós mesmas e da nossa 
especificidade, ser novamente absorvidas pelo Homem universal. (FR, p. 
94) 

 

A maternidade é a materialização desse vínculo entre feminino e violência. É por 

meio dela que Ferrante questiona as concepções arbitrárias historicamente associadas à 

subjetividade feminina. Michelle Perrot (2007) afirma que, uma vez que a função materna é 

um pilar da sociedade e da força dos Estados, o corpo da mãe se torna um espaço em 

evidência, inclusive para o controle de natalidade. O corpo feminino, na Série, absorve 

metaforicamente os conflitos das personagens do sexo feminino e os males físicos se 

manifestam por questões emocionais: a perturbação mental de Melina, que come sabão; a 

relação entre a perna manca e o péssimo humor da mãe da narradora; a professora Oliviero, 

acometida por uma terrível doença na boca. Além disso, atentados, acidentes e doenças 

refletem o corpo da mulher:   

Naquele período de chuvas, a cidade estava mais uma vez colapsada, um 
prédio inteiro pendera de lado como uma pessoa que se apoia no braço 
carcomido de uma velha poltrona e o braço cede. Mortos, feridos. E gritos, 
massacres, bombas caseiras. Parecia que a cidade gestava nas vísceras uma 
fúria que não conseguia extravasar e por isso mesmo a corroía, ou irrompia 
em pústulas epidérmicas, inchadas de veneno contra todos, crianças, 
adultos, velhos, gente de outras cidades, americanos da Otan, turistas de 
qualquer nacionalidade, os próprios napolitanos. Como era possível resistir 
naquele lugar de desordem e perigo, na periferia, no centro, nas colinas, 
sob o Vesúvio? (HQF, p. 17) 

 
 

O corpo das mulheres é um território contestado. Por isso, observá-lo inerte suscita 

reflexões acerca da cidade, uma vez que os camorristas, a fome, a violência doméstica e as 

doenças acabam vitimando primeiro as mulheres. Na abertura do terceiro volume da Série, 

o cadáver deformado de Gigliola no meio da praça do bairro dá uma amplitude gráfica ao 

tema. A amiga de infância da narradora teve um fim trágico depois de uma vida infeliz e 
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humilhante que lhe proporcionava o casamento com o camorrista Michele Solara. É a essas 

leis patriarcais que, cada uma a seu modo, Lila e Lenu resistem.  

Em busca de estabelecer suas próprias formas, dialogando com o corpo como reflexo 

da cidade, Lenu consegue “escapar definitivamente, para longe da vida que tínhamos 

experimentado desde o nascimento. Fixar-se em territórios bem organizados, onde realmente 

tudo era possível” (HQF, p. 18). Enquanto Lila experimenta e teme esses episódios de perda 

das formas de maneira mais corpórea, Lenu instiga e descreve sua frantumaglia na escrita, 

percorrendo esse movimento de forma e desforma, de tecer e destecer.  

Na gravidez, essas experiências corporais se ampliam. Lila, além dos episódios de 

desmarginação em que via as pessoas perderem suas formas e se tornarem massas disformes, 

tem uma conflituosa relação com seu corpo durante a gestação. Destoando das características 

gentis e sentimentais que geralmente descrevem as gravidezes, comparando-a a um 

momento sublime, Lila descreve a sua gestação com imagens realistas da pele esticada e dos 

líquidos, mais próxima do horror do que da plenitude. É durante a gestação que seu medo de 

se romper lhe parece mais próximo: “a barriga lhe pareceu uma bolha de carne que se 

expandia com a respiração do menino. Teve medo daquela expansão, receou que lhe 

acontecesse a coisa mais temida desde sempre: romper-se, espalhar-se” (HNS, p. 372).  

A gestação altera a forma da mulher, causando-lhe um inchaço desproporcional para 

se adequar ao crescimento do feto, porém Lila sente-se doente: "É uma doença, tenho em 

mim um vazio que pesa sobre mim" (HNS, p. 109). E essa relação é uma via de mão dupla, 

tanto da mãe para o filho quanto, e sobre esse assunto a psicanálise já se debruça há muito 

tempo, da filha para a mãe. Lenu não esconde a repulsa que sente do corpo de sua própria 

mãe, de seu passo trôpego e seu olho bailarino.  

É nessa dinâmica que Lila e Lenu operam: Lila é experiência e Lenu é forma. Por 

isso, ela diz: “Eu amava Lila. Queria que ela durasse. Mas queria que fosse eu a fazê-la durar. 

Achava que era minha missão. Estava convicta de que ela mesma, desde menina, me 

atribuíra essa tarefa” (AG, p. 85). Esse olhar de uma mulher para a outra em primeiro plano 

define um limite da narrativa, que questiona a limitação de qualidade infligida à literatura 

escrita por mulheres, que limitam a literatura (e a expressão das experiências) dessas 

narrativas ao termo “feminino”, enquanto a escrita por homens é considerada universal, ao 

mesmo tempo que propõe e executa uma poderosa forma de resistência que reformula 

eventos e situações sob a ótica feminina.  

Ferrante parece concordar que  
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No imenso repositório de artes criado, em sua maioria, pelos homens, as 
mulheres procuram medos e oportunidades para moldar o que aprenderam 
vivendo há relativamente pouco tempo33. (LIO, p. 86) 

 

Mas, ela explica, o que ela faz ao questionar esse “repositório” não seria uma outra 

jaula que pretenda definir os limites possíveis fora daquela definida há tanto tempo pelos 

homens. As mulheres estiveram fora desse padrão por estarem fora da jaula masculina  

e agora que essa jaula está cedendo, uma mulher-artista deve ser totalmente 
independente, sua busca não deve encontrar obstáculos, principalmente se 
ela se inspirar no trabalho e nos pensamentos de outras mulheres. Porque 
a aposta não é mais cooptar na longa e autoritária tradição estética criada 
pelos homens. A aposta é mais elevada: contribuir para reforçar uma 
genealogia artística nossa que, pela sua inteligência, pela sua delicadeza, 
pela sua competência, pela riqueza da sua invenção e densidade emocional, 
resiste à comparação com a masculina. Em suma, temos a necessidade de 
demonstrar a força do nosso trabalho. Uma força que está se tornando cada 
vez mais prevalente e que está modificando profundamente até mesmo as 
sensibilidades dos melhores homens34. (LIO, p. 87) 

 
Assim, o projeto estético de Ferrante não tem a intenção de criar uma nova forma 

que delimite comportamentos aceitáveis, mas demonstrar a qualidade incontestável do 

trabalho das mulheres escritoras que precisa de um olhar respeitoso por parte dos homens 

que, ainda que “por alguns milênios, um homem possuiu um imaginário de gênero 

fortemente estruturado35” (LIO, p. 87). E, considerando a possibilidade de um homem dirigir 

uma adaptação cinematográfica baseada em uma obra sua, ela só tem uma exigência: “peço 

que respeite meu olhar, que adira ao meu mundo, que entre na gaiola da minha história sem 

arrastá-la para o seu. Talvez isso faça mais bem a ele do que a mim” (LIO, p. 88).  

2.2. VOCÊ QUE ME VÊ, VOCÊ QUE ME CONTA36 

 

Jia Tolentino, ao analisar as personagens femininas nos romances a partir do século 

XIX, escreve que “se você fosse uma menina e estivesse imaginando sua vida através da 

literatura, passaria da inocência da infância para a tristeza da adolescência, e então para a 

                                                 
33 “En el inmenso depósito de las artes montado en su mayor parte por los hombres, desde hace relativamente 
poco las mujeres están buscando los miedos y las ocasiones para dar forma a aquello que han aprendido 
viviendo.” 
34 “Porque la apuesta ya no es ser cooptadas dentro de la larga y autorizada tradición estética creada por los 
hombres. La apuesta es más alta: contribuir a reforzar una genealogía artística nuestra que, por su inteligencia, 
su finura, su competencia, la riqueza de su invención y densidad emotiva, resista la comparación con la 
masculina”.  
35 “Desde hace unos cuantos milenios un hombre posee un imaginario de género poderosamente estructurado”.  
36 Tradução livre do título de Adriana Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti: Filosofia della 
narrazione, publicado em 1997. 
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amargura na idade adulta. Nesse ponto, se você ainda não tivesse se matado, você 

desapareceria” (TOLENTINO, 2020, p. 90). Em seu ensaio, a jornalista faz uma longa 

reflexão por meio dos romances com protagonistas femininas, analisando a forma como as 

meninas e mulheres foram representadas na literatura: começando com uma infância ágil e 

vivaz e culminando na morte precoce dessas personagens ou, o que é muito comum, no 

casamento que “em narrativas literárias e em muitas histórias reais, um casamento significa 

o fim do desejo individual” (TOLENTINO, 2020, p. 96), sem que elas tivessem atos dignos 

de nota. Se, por um lado, as personagens masculinas são descritas como símbolos da 

condição humana, das personagens literárias femininas, ao contrário, espera-se que elas 

demonstrem apenas a condição de ser mulher, por isso a ficção contemporânea tem o poder 

de manipular e recriar “a maneira pela qual a construção narrativa influencia a ideia de 

individualidade feminina” (TOLENTINO, 2020, p. 112). 

A questão do estatuto da diferença dos sexos está presente desde as origens da 

Filosofia ocidental. Na realidade, refere-se ao questionamento do constante atestado dado às 

mulheres de que estão imersas na condição de “outro”, seja de um sujeito falante ou 

pensante, suas ideias não são parte de um projeto universalizante, tal qual a importância dada 

às criações masculinas. E, então, “há Elena Ferrante, que fez o que nenhuma outra escritora 

conseguiu fazer em uma escala comercial” (TOLENTINO, 2020, p. 113). O que merece 

destaque, segundo ela, é que a autora italiana  

injetou em suas histórias sobre mulheres um inconfundível brilho de 
sentido universal através de uma especificidade abertamente feminista; 
criou um universal concreto dominado por mulheres, e definido pelo que a 
filósofa feminista Adriana Cavarero chama de “existência, relação e 
atenção”, que contrasta abertamente com o universal abstrato dominado 
pelos homens. (TOLENTINO, 2020, p. 113, grifo do original) 

 
A referência à filósofa Adriana Cavarero é constante na obra de Ferrante, por isso 

não é incomum que elas sejam confrontadas. Em uma entrevista publicada em Frantumaglia, 

ela cita quem a influenciou como escritora: “O manifesto de Donna Haraway, que li 

sentindo-me culpada pelo atraso, e um velho livro de Adriana Cavarero: Tu che mi guardi, 

tu che mi racconti. Já o romance fundamental para mim é Menzogna e sortilegio, de Elsa 

Morante” (FR, p. 362).  

A teoria de Cavarero do "eu narrável" mostra como os modelos narrativos de filosofia 

e literatura podem abrir novas formas de pensar sobre a formação das identidades humanas.  

A partir de experiências com grupos feministas autocontingentes que surgiram nos anos 
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1960, na Itália, principalmente com a Livraria das Mulheres de Milão37, essas filósofas se 

opõem à ideia supostamente universal da filosofia moderna ocidental e endossam a 

experiência feminina como única e divergente daquela historicamente desenvolvida pelos 

homens. Quanto às narrativas, Cavarero defende que as práticas narrativas feministas 

sustentam narrações recíprocas expondo o eu ao outro. Isso implica o conhecimento mútuo, 

o que é político.   

O cerne do pensamento que norteou o feminismo da diferença não se baseava na luta 

pela igualdade entre os gêneros, sob pena de as mulheres perderem a identidade. Ao invés 

disso, estimulava o estar entre mulheres como forma de recuperar símbolos femininos 

absorvidos pela cultura patriarcal e, assim, retomarem seus significados. As correntes 

teóricas da diferença sexual defendem a diferença ontológica entre homens e mulheres, em 

que essas foram historicamente reprimidas e negadas, por isso um discurso pela igualmente 

pressupõe que, uma vez que o domínio das instituições é masculino, as atitudes das mulheres 

sejam validadas e legitimadas pela lógica masculina (CAVARERO, 2000; IRIGARAY, 

2017). 

Ao ser questionada sobre a força da mulher em uma sociedade machista, Ferrante 

concorda sobre a necessidade discursiva de separar-se da lógica masculina como universal:  

Acho, sim, que somos cada vez mais obrigadas a nos submetermos a provas 
duríssimas de reestruturação de nossa vida privada e de admissão na vida 
pública. Não é uma escolha, não é o efeito de uma mutação: é uma 
necessidade. Furtar-nos a essas provas significaria voltarmos a ser 
engolidas pela subalternidade, abrir mão de nós mesmas e da nossa 
especificidade, ser novamente absorvidas pelo Homem universal. (FR, p. 
94) 

 
Sob esse aspecto, ganha força a ideia de que a melhor maneira de dar valor e 

autoridade ao discurso é atribuir valor e autoridade a outra mulher. Alguns dos símbolos 

sequestrados refletem nas relações entre as mulheres, como a maternidade, mas 

principalmente a partir do conceito de affidamento, desenvolvido pelas mulheres da Livraria 

de Milão em 1970. Segundo postula a filósofa italiana, as mulheres confiam na narrativa 

construída coletivamente como alternativa aos espaços públicos historicamente negados. 

Logo, a identidade é formada por meio da conversa e do estar junto que elas ocupam e criam 

espaços. A escrita, assim, funciona como um exercício de conscientização feminista que faz 

                                                 
37 A Libreria delle donne di Milano foi fundada em 1975 com uma perspectiva política clara: ser um espaço 
de publicação, discussão e divulgação da experiência de ser mulher. No site da livraria, está posta a sua missão: 
ser um espaço político em que o exercício político parte de si, para estimular a experiência que cada um tem, 
valorizando a relação entre mulheres e essa experiência única.  
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um espelhamento da narrativa enquanto aprofunda a reflexividade da narrativa, produzindo, 

assim, um espaço de narração.   

Cavarero (2000) defende que a identidade é totalmente expositiva e relacional, e não 

algo inato, por isso só pode ser compreendida por meio da narrativa de outra. Para explicar 

essa relação, ela evoca um conhecido personagem da literatura: Ulisses. Na Odisseia, ao 

ouvir um rapsodo cego contar os grandes feitos de homens famosos, pessoas cuja fama 

atravessava as cidades, o rei de Ítaca chorou pela primeira vez ao perceber que era ele o 

homem de quem o cantador falava. Cavarero resgata em Hannah Arendt a ideia de que 

narrativa do outro é o elemento que torna o sujeito consciente de seu significado. Ao ouvir 

sua própria história, Ulisses se comove, pois atinge, de acordo com o que chamou Hannah 

Arendt, o início da história, pois ao ouvir sobre si, Ulisses tem, pela primeira vez, consciência 

do desejo de ser narrado.   

Ela explica que o rapsodo atua como uma amálgama, unindo elos espalhados na linha 

do tempo para criar uma narrativa. A partir disso, Ulisses se entende como herói, pois 

compreender o significado de sua história lhe dá dimensão de seu protagonismo. Ouvir a 

história sobre si mesmo pela voz de outrem faz o rei de Ítaca reconhecer sua identidade. 

Embora Ulisses pudesse contar sua própria história, ele chora quando a escuta de outra 

pessoa, porque o sentido de identidade confia nos outros a narração da própria vida 

(CAVARERO, 2000).  

Na década de 1970, Emilia e Amalia são duas amigas frequentadoras do coletivo da 

Livraria de Mulheres de Milão38, que figuram um exemplo dado por Cavarero a respeito da 

narrativa. Em um exercício de consciência, Amalia escreve a história da amiga que a contava 

sempre de forma desorganizada e repetidas vezes. Com sua narrativa transposta para o papel, 

Emilia se emocionava ao ler a própria história narrada pela amiga. E, embora se pareça muito 

com o episódio homérico, há entre eles uma diferença considerada fundamental: enquanto 

Ulisses e o rapsodo são estranhos um ao outro, Emilia e Amalia são amigas, o que confere 

um sentido de ajuda, como se uma respondesse ao desejo de ser narrada demonstrado pela 

outra:  

A primeira escreve a história da segunda porque Emilia sempre recontava 
sua história, de forma mais desorganizada, mostrando à amiga seu desejo 
obstinado de narração. O dom da história escrita é precisamente a resposta 
de Amália a esse desejo. Agora Emília pode carregar consigo o texto de 

                                                 
38 Cavarero (2000, p.55) cita a narrativa publicada no livro Non credere di avere dei diritti (em tradução livre: 
Não pense que você tem direitos), o primeiro publicado pelo coletivo, em 1970. 
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sua história e relê-la continuamente comovida a cada vez por sua própria 
identidade, tangível pelo conto39. (CAVARERO, 2000, p. 56) 

 

Assim, criando um espaço de mediação do gênero feminino, cria-se uma ruptura na 

mediação masculina dotada como universal. Uma vez que homens e mulheres correspondem 

a códigos e papéis sociais divergentes, a ausência de uma cena interativa enfraquece a 

singularidade, em consonância com a ordem simbólica patriarcal. Assim, na fissura criada 

no mundo dominado pela linguagem e a tradição do poder masculino, Emilia e Amalia 

criaram coletivamente uma narrativa.  

Jia Tolentino resume essa relação:  

Elas se colocavam no lugar das romancistas e também no lugar das 
heroínas, tentando captar o que poderiam aprender com essa troca de 
papéis. O resultado disso, escreveram, foi “eliminar as fronteiras entre a 
vida e a literatura”. A esperança era de que, em algum lugar no meio de 
todas as personagens, em algum lugar dentro desse grande experimento de 
identificação, elas pudessem acessar uma fonte original de autoridade. Que 
elas encontrassem uma linguagem feminina que pudesse “falar a partir de 
si mesma”. (TOLENTINO, 2020, p. 118) 

 

Recentemente, Cavarero concedeu uma entrevista às pesquisadoras da obra de 

Ferrante na Itália, Isabella Pinto e Stiliana Milkova. A partir da ideia de que Ferrante 

consegue sublinhar sua singularidade individual ao mesmo tempo que desenvolve uma 

experiência coletiva mais ampla, as entrevistadoras fazem perguntas, sobretudo sobre o 

diálogo entre a teoria e a literatura de Ferrante em um movimento teórico que ressalta a 

contemporaneidade do tema na obra.  

Ela ressalta a necessidade do “eu narrável pelo outro”, por crer tratar-se de uma 

falácia narcísica pensar que é possível narrar a si mesmo com transparência: “Destaco o fato 

de que a outra mulher é necessária para que minha história seja contada. O significado da 

história consiste também na operação material de narrar a história, e isso vem da outra 

mulher”40. Essa estrutura se sobressai na Série, como ela observa: “a narradora Elena Greco 

é uma mulher que narra a vida de outra mulher, sua amiga Lila, e está narrando ao mesmo 

                                                 
39 “The first writes the story of the second because Emilia had continually recounted her story, in the most 
disorganized way, showing her friend her stubborn desire for narration. The gift of the written story is precisely 
Amalia's response to this desire. Now Emilia can carry the text of her story with her and reread it continuously 
moved every time by her own identity, made tangible by the tale.”  
40 “That is, I underline the fact that the other woman is necessary for my story to be told. The meaning of the 
story consists also in the material operation of narrating the story that comes from the other woman.” 
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tempo sua própria história e a de outras mulheres. As duas mulheres têm uma relação muito 

próxima e produzem narrativas biográficas uma da outra”41 (CAVARERO, 2020, p. 239).  

Além disso, Lenu afirma em diferentes momentos que tem muito da criatividade de 

Lila em seus romances, tudo o que ela escreveu durante sua carreira de escritora esteve, 

direta ou indiretamente, ligado à amiga: seja seu primeiro romance com influência do livro 

da infância, seja a própria Série. A relação conflituosa entre as amigas desfaz a crença no 

poder social dado ao fato de ser mulher e endossa o desejo da autoafirmação por meio da 

emancipação. Embora a escritora oficialmente da trama seja Lenu, “é Lila quem, quando são 

crianças, escreve as páginas que dá a Elena para ler: é ela que se revela precocemente como 

escritora, como narradora. É ela quem entende a ligação entre vida singular, amizade e 

história (história)42” (CAVARERO, 2020, p. 240). 

Da mesma forma, Ferrante usa a narrativa para restaurar o corpo do gênero como a 

origem do ser humano, ou seja, a experiência de vida está relacionada ao gênero designado 

quando do nascimento. Ela pode, portanto, ajudar a reconstituir uma individualidade ímpar 

ao mesmo tempo que recria uma identidade que só é possível de forma coletiva. A filósofa 

sintetiza a relação entre essa ideia e a Série:  

Por meio da narração, como Hannah Arendt diz, nossa relacionalidade se 
torna tangível e encontra seu significado; o que encontra significado 
tangível é o relacionamento constitutivo que garante que nenhum de nós 
seja um sujeito abstrato por si só, porque todo eu, precisamente em sua 
singularidade, é totalmente constituído e sempre exposto para o outro. 
Ferrante consegue expressar exatamente essas ideias - ideias que, se 
articulados no jargão filosófico, parecem tão obscuros. Ela consegue fazê-
los tangível e, em virtude de sua arte narrativa, também agradável - o leitor 
absorve imediatamente seu significado. O discurso restritivo da filosofia 
falha em fazê-lo. É isso que torna a literatura excelente!43 (CAVARERO, 
2020, p. 240).  

 

                                                 
41 “[...]the narrator, Elena Greco, is a woman who narrates the life of another woman, her friend Lila, and is 
narrating at the same time the lives of others and other people’s narrations of the other woman. The two women 
have a very close relationship, and they produce biographical narratives of each other.”  
42 “[...] she is the one who reveals herself precociously as a writer, as a narrator. It is she who understands the 
link between singular life, friendship, and story (storia)”. 
43 “Through narration, as Hannah Arendt says, our relationality is made tangible and finds its meaning; what 
finds tangible meaning is the constitutive relationship that ensures that none of us is an abstract subject in and 
of itself, because every self, precisely in its uniqueness, is totally constituted by, and always exposed to, the 
other. Ferrante succeeds in expressing exactly these ideas — ideas that, if articulated in philosophical jargon, 
seem so abstruse. She manages to make them tangible and, by virtue of her narrative art, also pleasurable — 
the reader immediately absorbs their meaning. The restrictive discourse of philosophy fails to do so. This is 
what makes literature great!” 
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A necessidade de escrever que atravessa Olga, protagonista de Dias de abandono, 

fazendo-a enxergar um duplo de si mesma que escreve com voracidade enquanto ela se 

recupera. Na Série, Lenu narra Lila para evitar que ela desapareça, em diversos aspectos, 

essa é a expressão do desejo daquela. Entre o apagamento e a memória, essas personagens 

são assombradas pela memória de outras mulheres, por isso, narrar a outra é narrar a si 

mesma e vice-versa, através da consolidação de um projeto emocional e intelectual de 

afirmação da identidade e controle que se expressa por meio da narrativa escrita.  

2.3. NARRAR MULHERES 

 

No prefácio da versão norte-americana, o tradutor de Cavarero, Paul Kottman (2000) 

afirma que o sujeito se forma por meio de sua relação incontornável com o que é excluído 

no seu processo de própria formação como sujeito, de forma que o sujeito emerge do que 

fica de fora de sua constituição. Por meio dos sentidos corporais, os seres humanos interagem 

entre si e com outros seres, cada interação humana é única e ações e discursos revelam a 

singularidade de cada ser. Dessas interações, surge o eu narrável, que só é possível em uma 

experiência da interação com o outro. A narrativa, assim, tem poder de, ao narrar variadas 

experiências, expandir a compreensão da unicidade do sujeito e alterar a lógica política.  

A frase dita na infância, “o que você fizer eu faço”, guia a amizade de Lila e Lenu e 

denuncia a importância do modelo a ser seguido. Apaixonada pelos livros, Lenu se encantava 

com o fato de viver no mesmo bairro que um poeta como se dividissem o espaço com um 

Deus, alguém que elas admiravam bravamente. Donato Sarratore faz esse papel duplo: 

enquanto instiga admiração, principalmente, em Lenu, por outro lado sua fama junto aos 

homens do bairro gerava comentários duvidosos sobre sua sexualidade, como se Donato 

gostasse de desempenhar o papel que tradicionalmente era das mulheres, como fazer 

compras, passear com o filho caçula no carrinho e escrever poesias:  

Ninguém pensava que Donato se doasse daquele jeito para aliviar os 
afazeres da esposa. Não: todos os homens dos prédios vizinhos meu pai à 
frente, o consideravam um sujeito que gostava do papel de mulher, tanto 
mais que ele também escrevia poemas, lendo-os de bom grado a qualquer 
um. (AG, p. 31, destaque meu)  

E embora fosse descrito como uma pessoa gentil e de uma docilidade incomum às 

pessoas do bairro, o fato de Donato ser considerado um homem de gestos delicados por 

ajudar a esposa em casa, não faz com que a personagem seja menos hostil no trato com as 

mulheres: é ele quem assedia Lenu quando ela ainda era menor de idade em Ischia. Primeiro 
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ele a beija durante a noite e toca seu corpo ainda adolescente; alguns anos depois ele consuma 

o ato na praia enquanto Lenu tenta esquecer que Lila e Nino estão juntos. 

 Essa noite é decisiva na carreira de escritora da narradora. Enquanto cursa a 

universidade em Pisa, Lenu compra um caderno para tentar desafogar suas memórias e, em 

um só fôlego, escreve uma narrativa que contém a fatídica noite em que perdeu a virgindade 

em Ischia. Lenu, que nutria sentimentos por Nino desde a infância, sofre ao ver a 

aproximação íntima de Lila e Nino. Em um momento de grande sofrimento por Lila e Nino 

estarem juntos sozinhos na casa de veraneio em que Nino se hospedava com os amigos, Lenu 

enfim cedeu às investidas de Donato Sarratore, pai de Nino. O episódio serve de material 

literário para sua estreia como escritora:  

Numa manhã comprei um caderno quadriculado e comecei a escrever em 
terceira pessoa sobre o que me acontecera aquela noite na praia, em 
Barano. Depois, sempre em terceira pessoa, escrevi sobre o que me 
acontecera em Ischia. Depois contei um pouco sobre Nápoles e o bairro. 
Depois mudei nomes, lugares e situações. Depois imaginei uma força 
obscura escondida na vida da protagonista, uma entidade que tinha a 
capacidade de soldar o mundo a sua volta com as cores do maçarico: uma 
calota azul-violácea onde tudo ia às maravilhas, espalhando centelhas, mas 
que logo se dessoldava, cindindo-se em fragmentos cinza e desprovidos de 
sentido. Demorei vinte dias escrevendo aquela história, um lapso de tempo 
em que não vi ninguém, saía apenas para andar e comer. No final reli 
algumas páginas, não gostei e deixei de lado. Entretanto me senti mais 
tranquila, como se a vergonha tivesse passado de mim para o 
caderno. (HNS, p. 433)   

 
Lenu faz do exercício uma narrativa autoficcional em terceira pessoa em que 

reorganiza a experiência, lugares e reflexões sobre as relações no bairro. Ela entrega seu 

manuscrito ao seu então namorado Pietro que, embora não demonstre nenhuma animação, 

acaba entregando-o à sua mãe: “Adele o achara tão bom que mandara datilografá-lo e o 

passara a uma editora de Milão para a qual fazia traduções há anos. Os editores gostaram e 

agora queriam publicá-lo” (HNS, p. 447).  

A partir daquele momento, Lenu está próxima de realizar o sonho de infância que 

por tanto tempo compartilhou com Lila: o de ser escritora. O plano, que começou a dar forma 

quando da leitura do romance Mulherzinhas, era ser uma escritora para ter dinheiro 

suficiente para ajudar em casa e ter uma condição financeira menos miserável. O caminho 

para isso, contudo, não seria simples: para escrever, precisariam estudar e para estudar seria 

necessário romper com alguns paradigmas a respeito das mulheres.   

A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie proferiu uma famosa conferência 

no TED em que destaca a importância, principalmente na infância, da alteridade de 
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personagens para o desenvolvimento de narrativas. Sua apresentação conta com mais de 18 

milhões de visualizações e ganhou uma versão impressa no Brasil em 2019, pela Companhia 

das Letras. Ao falar de sua experiência pessoal, Adichie joga luz sobre a forma como uma 

história pode impactar, principalmente, as crianças. Sobre sua própria infância, ela diz 

conhecer autores africanos que falavam do mesmo ambiente em que ela havia crescido, e 

como isso foi um divisor de águas:  

Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que lia. Eles despertaram 
minha imaginação. Abriram mundos novos para mim, mas a consequência 
não prevista foi que eu não sabia que pessoas iguais a mim podiam existir 
na literatura. O que a descoberta de escritores africanos fez por mim foi 
isto: salvou-me de ter uma história única sobre o que são os livros. 
(ADICHIE, 2019, p. 8) 

 
Embora sejam recortes diversos de tempo e espaço — Adichie passou sua infância 

nos anos 1980, na Nigéria, enquanto a narrativa da série tem início nos anos 1940, e se passa 

na Itália —, elas confluem no que tange à necessidade de uma narrativa da alteridade. 

Mulherzinhas, tanto o enredo em si quanto a biografia da autora (o fato de Alcott ter ajudado 

a família com o dinheiro que ganhou com as vendas do livro é um fator de admiração), 

sinaliza para as meninas a possibilidade de romperem com a tradição de miséria que assolava 

suas famílias, construindo a própria subjetividade, e isso se dá, em abismo, por meio da 

escrita, dando materialidade à possibilidade de escrever a própria história, sem 

necessariamente corresponder a padrões arbitrários.  

Sobre isso, Ferrante também faz menção à forma como a literatura molda a escritora. 

Em recente entrevista44, publicada em ocasião do lançamento de seu último romance A vida 

mentirosa dos adultos (2020), ela diz:  

Neste país, está aquilo que me interessa, a começar pela língua que uso 
desde que aprendi a falar, desde que aprendi a ler e escrever. Quando 
menina, porém, a realidade cotidiana me incomodava. O que podia ser 
narrado nunca estava na minha casa, embaixo das minhas janelas, na minha 
língua ou dialeto, mas em outros lugares, na Inglaterra, na França, na 
Rússia, nos Estados Unidos, na América Latina etc. Eu escrevia histórias 
exóticas que apagavam a geografia e a onomástica da Itália. (FERRANTE, 
2020, s/p) 

 

                                                 
44 A publicação foi divulgada em diversos países e traduzida em diferentes idiomas quando da publicação do 
último romance de Ferrante, A vida mentirosa dos adultos. Nele, a autora respondeu perguntas de livreiros e 
tradutores. Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,escrever-e-como-girar-a-faca-na-
ferida-revela-elena-ferrante,70003417132.amp#click=https://t.co/MEaVMEi6Ht. Acesso em: 20 ago. 2020. 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,escrever-e-como-girar-a-faca-na-ferida-revela-elena-ferrante,70003417132.amp#click=https://t.co/MEaVMEi6Ht
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,escrever-e-como-girar-a-faca-na-ferida-revela-elena-ferrante,70003417132.amp#click=https://t.co/MEaVMEi6Ht
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Ferrante tem o costume de comentar suas influências e leituras preferenciais. Com 

base nisso, é possível observar o caminho que a autora traça para identificar sua obra, 

fornecendo um acervo que auxilia na leitura. Quando questionada sobre as figuras literárias 

que a marcaram, ela se coloca como uma leitora incomodada com a falta de ferocidade que 

as personagens femininas são descritas. Elas, em geral, “tinham vidas desaventuradas de 

uma maneira injusta e feroz, cometiam adultério e outras infrações, viam fantasmas” 

(FERRANTE, 2020, s/p). Assim, ela diz, “entre os doze e os dezesseis anos, procurei 

avidamente todos os livros que tinham nomes de mulheres no título: Moll Flanders, Jane 

Eyre, Tess dos D’Ubervilles, Effi Briest, Madame Bovary, Anna Karenina” (FERRANTE, 

2020, s/p). 

A leitura e os livros adquirem alto valor na Série. Eles são a centelha que desperta 

nas meninas a necessidade de traçar uma rota de fuga do bairro, da miséria, da ignorância e 

da violência. Esse pensamento exerce um duplo papel na narrativa: se para Lenu, ele estimula 

a conquista de uma autoria feminina por meio da ascensão pública e social das mulheres, 

para Lila, ele marca um destino de dolorosas frustrações em nome de diferentes opressões 

de gênero e classe. Sobre o lugar possível para as mulheres, Lenu observa:  

 
Os jovens heróis que ousavam enfrentar, correndo risco e perigo, a 
violência da reação se chamavam Rudi Dutschke, Daniel Cohn-Bendit e, 
como nos filmes de guerra, em que só havia homens, era difícil nos 
reconhecer neles, podíamos apenas admirá-los, ajustar nossas ideias a seus 
pensamentos, sofrer pela sorte deles. (HQF, p. 43) 
 

 
Lila é privada de estudar e acaba repetindo a história de outras mulheres, encontrando 

no casamento a chance para alguma ascensão. De sua parte, Lenu impõe a si mesma uma 

disciplina férrea de estudos, vai estudar em Pisa e se tornar escritora:   

 
[...] fiquei sabendo que tinha passado no exame. Eu teria um lugar para 
mim, uma cama que eu não precisava fazer à noite e desfazer de manhã, 
uma escrivaninha e todos os livros de que precisasse. Eu, Elena Greco, a 
filha do contínuo, estava aos dezenove anos prestes a sair do bairro, prestes 
a deixar Nápoles. Sozinha. (HNS, p. 327)  
 

 
Em Um teto todo seu, Virginia Woolf chamou atenção para a ausência de vozes 

femininas nas artes, simulando uma hipótese de que, se William Shakespeare tivesse uma 

irmã tão (ou mais) talentosa quanto ele, dificilmente conheceríamos suas obras, pois ela teria 

sido sobrecarregada com as demandas domésticas destinadas às meninas e a ela caberia 
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apenas a tarefa de cozinhar, limpar e cozer para o irmão William, enquanto ele escreveria 

suas peças em paz. Sem ter tempo hábil para escrever, a hipotética Judith estaria fadada ao 

casamento sem que pudesse mostrar seu talento com as letras. Nesse sentido, sugere Wolff, 

são duas as principais razões do número reduzido de mulheres escritoras: o serviço 

doméstico imposto às meninas e a falta de uma renda própria.  

Lila percebe isso. Lenu era sua amiga genial, mas, como é tradicional entre as 

mulheres, sem um espaço onde pudesse estudar longe dos irmãos pequenos e das panelas, 

ela facilmente teria desistido. O fato de ter escrito seu primeiro romance ainda muito jovem 

(aos 25 anos), justamente no primeiro ano que morou longe da família, talvez seja um 

sintoma da condição da mulher que, além da opressão de gênero, ainda sente as amarras da 

classe social. Embora Lenu quebre muitas das promessas que faz a Lila, uma ela mantém 

firmemente: a de continuar estudando haja o que houvesse:  
“Qualquer coisa que aconteça, continue estudando.” 
“Mais dois anos: depois pego o diploma e terminou.” 
“Não, não termine nunca: eu lhe dou o dinheiro, você precisa estudar 
sempre.” 
Dei um risinho nervoso e disse: 
“Obrigada, mas a certa altura a escola termina.” 
“Não para você: você é minha amiga genial, precisa se tornar a melhor de 
todos, homens e mulheres.” (AG, p. 312) 

 
 

Mas, os gastos aumentam na proporção do nível escolar. Se antes Lenu dependia dos 

livros velhos que a professora Oliviero conseguia de segunda mão, agora a situação 

financeira da amiga permitia que ela lhe comprasse livros novos e, com a generosidade que 

lhe era característica, foi o que ela fez:  

 
emocionadíssima, descobri que não eram volumes já usados, muitas vezes 
malcheirosos, que a professora me conseguia no passado, mas exemplares 
novinhos em folha, com aquele cheiro fresco de gráfica, e entre eles 
sobressaíam os dicionários, o Zingarelli, o Rocci e o Calonghi-Georges, 
que a professora nunca conseguira para mim. (HNS, p. 129) 

 

E os livros novos contrastam com o ambiente inóspito em que Lenu dormia com os 

irmãos: “No quartinho onde eu dormia com meus irmãos havia uma mesinha desconjuntada, 

toda roída de cupim, onde habitualmente eu fazia as tarefas. Arrumei ali todos aqueles 

volumes e, ao vê-los alinhados sobre o tampo, contra a parede, me senti carregada de 

energia” (HNS, p. 130).  
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Quando Lenu passa a frequentar o apartamento da amiga para estudar, “acostumei-

me com o apartamento, com sua luminosidade, com os sons que vinham da ferrovia” (HNS, 

p. 139), evidenciando a importância do affidamento, sobre o qual falou Cavarero, traduzido 

para o português como “incumbência”. E, como define Tolentino, “não era apenas uma 

forma de fazer com que elas compreendessem a si mesmas como mulheres e seres humanos, 

mas de conscientemente afirmar a segunda identidade na primeira” (TOLENTINO, 2020, p. 

125). Assim, Lila tem quase uma missão de dar suporte à amiga, o que Lenu responde 

escrevendo sua história. Comendo bem e desfrutando dos confortos da casa nova, ela 

percebe:  

A riqueza que desejávamos na infância talvez fosse isso, pensei: não as 
arcas com moedas de ouro e diamantes, mas uma banheira, deixar-se 
imergir assim todos os dias, comer pão, salame, presunto, ter bastante 
espaço, inclusive no banheiro, ter um telefone, ter a dispensa e a geladeira 
cheias de comida, a foto em moldura de prata sobre o bufê exibindo sua 
figura em vestido de noiva, ter esta casa por inteiro, com a cozinha, o 
quarto de casal, a sala de jantar, as duas varandas e o quartinho onde fico 
trancada a estudar e onde, embora Lila nunca tenha mencionado, em breve, 
quando vier, dormirá uma criança. (HNS, p. 51) 

 

O apartamento de Lila amplia ainda mais a sua percepção das misérias do bairro. Lá 

Lenu percebe o quanto sua pobreza era brutal e o branquíssimo apartamento novo da amiga 

“tornou-se um lugar mágico, onde eu podia ter tudo, a mil léguas da esqualidez miserável 

dos velhos edifícios onde tínhamos crescido, paredes descascadas, portas marcadas por 

riscos, os objetos eternos, sempre os mesmos, amassados, desbeiçados” (HNS, p. 52). Se os 

mínimos confortos que Lila garante à amiga são o incentivo que Lenu precisava para concluir 

os estudos, não se sabe, mas de barriga cheia, com um quarto iluminado e um espaço digno 

é menos complexo. Afinal, não comer pode afetar diversas áreas do sentido humano, como 

Woolf nos diz: “É impossível pensar bem, amar bem, dormir bem, se não se jantou bem” 

(WOOLF, 2019, p. 38). 

Woolf fala do início do século XX, quando as mulheres tinham dificuldades de 

trabalhar, pois não havia muitas profissões para mulheres; e quando trabalhavam, não eram 

donas de seu próprio dinheiro, sempre dependendo de seus pais, maridos, tios ou irmãos. 

“Em primeiro lugar, ganhar dinheiro era impossível para elas e, em segundo lugar, se 

houvesse sido possível, a lei lhes negava o direito de possuir qualquer dinheiro que 

ganhassem” (WOOLF, 2019, p. 44). 

A imaginação solta de Lila encontra-se com a literatura quando ela ainda é uma 

criança. Sua imaginação solta impressiona a todos, era capaz de solucionar mistérios e até 
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criar sapatos inéditos com base exclusivamente em sua criatividade. Lenu é sempre a 

segunda em tudo, Lila é a primeira. No futuro, Lenu percebe que enquanto ela sempre fez 

um esforço imenso para se encaixar nos padrões masculinos, Lila não era subjugada por eles. 

E a relação com os livros e os assuntos escolares acabam refletindo as relações entre as 

pessoas.  

Lila, Lenu e Nino triangulam uma relação conflituosa que ilustra essas relações 

subjugadas. Quando encontra Nino em Ischia, ainda durante a época do colégio, ela percebe 

que a troca intelectual entre eles não ia bem quando ela demonstrava conhecer algum assunto 

melhor do que ele. Uma vez que seu objetivo era seduzir Nino, ela percebe que precisa 

esconder o que sabe para não ferir seu ego intelectual. E, na mesma praia, anos depois, ela 

consegue ter clareza sobre o que em um primeiro momento não percebeu:  

Notei que ele não sabia quem era Chabod e experimentei uma sensação 
eletrizante de plenitude. Comecei a resumir para ele o pouco que eu tinha 
aprendido, mas logo entendi que saber e exibir compulsivamente o que 
conhecia eram ao mesmo tempo seu ponto forte e seu calcanhar de Aquiles. 
Sentia-se forte quando se sobressaía e frágil quando lhe faltavam as 
palavras. De fato, se mostrou perturbado e me interrompeu quase em 
seguida. Suspendeu a conversa por vias laterais, me falou das Regiões, da 
necessidade de implementá-las, de autonomia e descentralização, de 
planejamento econômico em bases regionais, assuntos de que eu nunca 
tinha ouvido uma palavra. Portanto nada de Chabod, e deixei o campo livre 
para ele. Mas gostei de ouvi-lo falar, ler a paixão em seu rosto. Seus olhos 
ficavam muito vivos quando se entusiasmava. (HNS, p. 193) 

 
 

Para Nino, a possibilidade de que ela pudesse saber mais do que ele era inadmissível. 

E o que nesse episódio poderia ser confundido com um orgulho adolescente, se confirma 

cada vez mais como um aspecto da personalidade dele: apesar de proclamar sobre o direito 

das mulheres, ele fazia muito pouco pela real evolução da imagem social da mulher.  

Ao fim do segundo volume da série, depois de Pisa e do longo período escolar, Lenu 

revê Nino. Ele aparece em uma livraria em Milão durante o lançamento de seu primeiro 

romance. Ela reconhece a voz de Nino ao defendê-la das afirmações moralistas de um dos 

convidados, “depois passou a louvar a força modernizadora de meu romance. Eu o reconheci 

sobretudo pela voz, era Nino Sarratore” (HNS, p. 471).  

Ao reencontrá-la, ele retoma o assunto sobre Lila. 
“Lina é corajosa, até demais. Mas não sabe dobrar-se à realidade, é incapaz 
de aceitar os outros e a si mesma. Gostar dela foi uma experiência difícil.” 
“Em que sentido?” 
“Ela não sabe o que é dedicação.” 
“Talvez você esteja exagerando.” 
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“Não, ela realmente tem problemas: na cabeça, em tudo, até no sexo.” 
(HQF, p. 26) 

 
Espantada com a natureza daquela afirmação, uma vez que homens e mulheres não 

comentavam sobre assuntos da esfera sexual, o que ela intui como um sinal do pensamento 

progressista de Nino, inclusive a respeito do sexo e da liberdade sexual. Ledo engano. Ao 

longo da narrativa, são deixados muitos indícios dessa característica de Nino, talvez herdada 

de seu pai, Donato Sarratore, de parecer o que não é: inteligente, gentil, bom crítico e com 

posições ideologicamente definidas. No futuro, ela ainda o descreve como um infiel crônico, 

mentiroso contumaz e tendencioso a agir de acordo com interesses financeiros.  

Anos depois, durante uma crise criativa, Lenu acaba escrevendo um texto 

inclassificável, sem gênero. E o faz, ela assume, para impressionar Nino. Ironicamente, seu 

texto trata da “fabricação das mulheres pelos homens” (HQF, p. 356). Lenu repete um 

caminho comum entre as pessoas do sexo feminino: acostuma-se a pensar em histórias em 

que são personagens, não narradoras. O poder de alterar as relações exercido pela narrativa 

encontra eco na forma como os pensamentos de Lenu se transformam em livros, em textos, 

dando forma às suas experiências, mesmo àquelas que pareciam “escabrosas”: “Só no fim 

falei da necessidade de narrar com franqueza qualquer experiência humana, até mesmo — 

sublinhei — o que parece impronunciável e por isso mesmo calamos a nós mesmas (HQF, 

p. 54-55). 

Sobre isso, Ferrante comenta que:  

Nossas cabeças estão apinhadas de materiais muito heterogêneos, 
fragmentos de tempos e intenções diferentes convivem e entram em 
conflito sem parar. Como escritora, prefiro acertar as contas, mesmo que 
confusas e arriscadas, com aquela superabundância, em vez de me sentir 
segura dentro de uma esquematização que, como tal, acaba sempre 
excluindo uma boa quantidade de coisas verdadeiras porque são 
perturbadoras. (FR, p. 360) 

 

 Ao “acertar as contas” por meio da escrita, Ferrante cita o que Lenu parece fazer 

com seus livros: reflete sobre as questões enquanto as reproduz, em um processo doloroso 

de tentativa de sair das imagens já estereotipadas. Quando vê seu romance em uma livraria, 

ela é arrebatada pela profunda consciência de seu papel, e afirma: “De resto, eu bem sabia o 

que era a grande literatura, tinha trabalhado muito com os clássicos e, enquanto escrevia, 

nunca me ocorreu que estivesse fazendo algo de valor. Mas o esforço de encontrar uma 

forma me envolvera” (HQF, 43). A escrita, então, atua como agente de conscientização de 
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si: “E o envolvimento se tornara aquele livro, um objeto que me continha. Agora eu estava 

ali, exposta, e olhar para mim me dava golpes violentos no peito” (HQF, p. 43). Apesar do 

medo pela exposição, ela reflete sobre a função do romance em si, chamando atenção para 

o que do passado é causa das consequências do presente:  

Sentia que não só em meu livro, mas nos romances em geral, havia alguma 
coisa que realmente me agitava, um coração nu e palpitante, o mesmo que 
me saltara do peito naquele instante longínquo em que Lila me propusera 
escrevermos uma história juntas. Coubera a mim fazê-lo a sério. Mas era 
isso mesmo o que eu queria? Escrever, escrever não por acaso, escrever 
melhor do que eu já tinha feito? E estudar os relatos do passado e do 
presente para entender como funcionavam e aprender, aprender tudo sobre 
o mundo com a única finalidade de construir corações cheios de vida, que 
ninguém jamais conceberia melhor do que eu, nem mesmo Lila, se tivesse 
tido a oportunidade? (HQF, p. 43) 

 

Dessa forma, ter a consciência de que é uma questão política o costume feminino de 

se autonarrar, a narrativa de Lenu funciona como um espelho das diversas relações e 

interações entre os seres humanos, atuando no que Hannah Arendt define como político: 

cria-se entre algumas mulheres um espaço compartilhado, contextual e relacional em que se 

mostram umas às outras. No entanto, aqui se trata de uma autonarrativa, um processo 

espelhado, contornando as definições de Arendt da ineficácia da autobiografia, autorizando 

a narrativa da outra como a de si mesma.  

Ferrante, ao ser questionada sobre sua influência das teóricas do feminismo que 

“consideram sua escrita uma écriture féminine, no sentido atribuído a essa expressão por 

Cixous, Irigaray, Kristeva e outras” (FR, p. 331), responde que, apesar de sua clara influência 

pelo pensamento feminista, ela não tem interesse em criar um romance panfletário, mas sim 

narrar “pontos de incoerência. Quanto mais um momento da minha experiência se contorce 

dentro das fórmulas que me orientam até na vida cotidiana, mais me parece justo e urgente 

contá-lo” (FR, p. 332).  

Ao parabenizar sua editora na Itália, ela cita Luce Irigaray e Luisa Muraro, e diz 

esperar, com base nesse pensamento da diferença, “que a Edizioni e/o continue a lutar contra 

o reboco, contra tudo aquilo que harmoniza através da eliminação” (FR, p. 21). 

Se o mundo criado pelos homens não reflete a experiência feminina, “precisamos 

aprender a falar com orgulho da nossa complexidade, de como ela informa nossa cidadania, 

na alegria e na fúria” (FR, p. 156). Urge o desenvolvimento de uma narrativa própria que, 

consequentemente, dará origem a uma linguagem que não considere a perspectiva masculina 
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como universal e que dê sustento à diversidade de interações humanas. Enquanto Lenu, 

depois de escrever a história da amiga, pensa que ela dava forma a Lila:  

então para que serviram todas estas páginas? Eu pretendia agarrá-la, reavê-
la a meu lado, e vou morrer sem saber se consegui. Às vezes me pergunto 
onde ela se dissolveu. No fundo do mar. Dentro de uma fenda ou de um 
metal subterrâneo cuja existência só ela conhece. Numa velha banheira 
cheia de um ácido poderoso. Dentro de um fosso carbonário de outro 
tempos, daquele que dedicava tantas palavras. Na cripta de uma igrejinha 
abandonada na montanha. Numa das tantas dimensões que ainda não 
conhecemos, mas Lila, sim, e agora ela está lá, ao lado da filha.” (HMP, p. 
474) 

 
Quando recebe “um pacote mal confeccionado com folhas de jornal” (HMP, p. 474), 

ela percebe como se tivesse sido manipulada o tempo todo por Lila, uma condução caótica 

e obstinada de seu destino. No pacote, estavam as bonecas que a amiga havia jogado no 

porão do temível don Achille:  

 
Reconheci de imediato as bonecas que, uma depois da outra, quase seis 
décadas antes, tinham sido jogadas — a minha por Lila, a de Lila por mim 
— num subsolo do bairro. Eram mesmo as bonecas que nunca 
reencontramos, embora tivéssemos descido ao fundo da terra para buscá-
las. Eram aquelas que Lila me impelira a buscar na casa de dom Achille, 
ogro e ladrão, e dom Achille disse que não estava com elas, e talvez tenha 
imaginado que quem as roubara foi seu filho Alfonso, e por isso nos 
ressarciu com dinheiro para que comprássemos outras. (HMP, p. 475) 
 

 
Não compraram bonecas, no entanto, com o dinheiro elas compraram o livro que 

amavam na infância “Mulherzinhas, o romance que induzira Lila a escrever A fada azul e 

que me levou a me tornar o que eu era hoje, a autora de muitos livros e principalmente de 

uma novela de notável sucesso que se chamava Uma amizade” (HMP, p. 475). Se o resgate 

das bonecas foi o que as uniu e elas sempre estiveram em poder de Lila, Lenu compreende: 

“Então foi isso que ela me fez: tinha me enganado, tinha me arrastado para onde bem quis, 

desde o início de nossa amizade. Durante toda a vida tinha contado uma história sua, de 

redenção, usando meu corpo vivo e minha existência” (HMP, p. 475, destaques do original). 

“Ou talvez não”, ela hesita,  

 
Talvez aquelas duas bonecas que haviam atravessado mais de meio século 
e vieram parar em Turim significavam apenas que ela estava bem e que 
gostava de mim, que tinha rompido as barreiras e finalmente pretendia 
girar o mundo, agora não menos miúdo que o seu, vivendo na velhice, 
segundo uma nova verdade, a vida que na juventude lhe proibiram e que 
se proibira. (HMP, p. 475, destaques meus) 
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Tolentino afirma que, na Série, “um eu controlável emerge da comunhão com um eu 

incontrolável” (TOLENTINO, 2020, p. 125), isso se dá por meio de uma forma definida pela 

narrativa que, como postula Cavarero, passa de uma mulher para a outra, priorizando as 

diferenças, em detrimento do que tinham em comum, pois eram os elos centrais de suas 

identidades uma vez fortalecidas. Assim, a relação de Lila e Lenu é construída em cima dos 

cacos de experiências que suportam uma à outra na construção da subjetividade. Talvez Lila 

tenha manipulado Lenu para que ela se tornasse a escritora que escreveria suas memórias, 

ou talvez Lila, como alguém que sentia fisicamente os efeitos de romper as margens, ao 

desaparecer finalmente tenha conseguido viver segundo uma “nova verdade” diferente 

daquela de sua origem.  
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CAPÍTULO 3 

A FORMA DEFINIDA POR DENTRO 

  
 Para alimentar a importância da trajetória para o desenvolvimento da subjetividade, 

imagens associadas à costura são constantemente evocadas nas artes. Penélope tece para 

ganhar tempo e contornar a situação, enquanto espera Ulisses voltar da guerra; Dido costurou 

para ter direito à terra e fundar Cartago; Ariadne, com seu fio, tirou Teseu do labirinto. 

Rebecca Solnit estabelece um histórico social das mulheres, depois de séculos sendo pouco 

a pouco apagadas e silenciadas “da esfera pública, da genealogia, do status legal, da voz, da 

vida” (SOLNIT, 2017, p. 16). Elas então começam a construir narrativas em que as mulheres 

são não apenas personagens narradas, mas agentes e protagonistas. Isso demonstra que “a 

capacidade de contar sua própria história, em palavras ou imagens, já é uma vitória, já é uma 

revolta” (SOLNIT, 2017, p. 97).  

 Solnit evoca o efeito de obliteração da imagem pelo qual passam historicamente as 

identidades femininas, destacando que, por meio do sobrenome, geralmente o do pai, uma 

mulher pode ter toda a sua história apagada, simplesmente porque seu nome, essa etiqueta 

tão basilar, foi trocado, eliminado depois do casamento, dando origem a uma pessoa civil 

totalmente nova que adota agora o sobrenome do marido. Essas alterações, associadas à 

pouca instrução destinada às mulheres e, consequentemente, pouco ou nenhum registro, 

acentuaram o apagamento das figuras femininas historicamente irrelevantes. Contar a 

história das avós, por exemplo, exige uma árdua pesquisa, pois seus nomes raramente ou 

nunca aparecem nas árvores genealógicas, pois enquanto os homens tinham essa função de 

registro da história, elas lavavam e cozinhavam silenciadas pelos serviços domésticos 

(SOLNIT, 2017).  

Lila recria artificialmente esse efeito de obliteração com a colagem no painel na loja 

de sapatos. Quando cola cartolina preta sobre seu rosto, apagando suas feições, ela 

demonstra que “a mulher ali representada está obscurecida; mas a mulher que a representa 

não está” (SOLNIT, 2017, p. 99). É como se reconhecesse, por meio desse ato, a importância 

de  
Tecer a teia e não ficar presa nela, criar o mundo, criar sua própria vida, 
governar seu destino, dar nome à sua avó, assim como ao seu pai, desenhar 
redes e não apenas linhas retas, ser alguém que faz, não só alguém que 
limpa, poder cantar e não ser silenciada, tirar o véu e aparecer. (SOLNIT, 
2017, p. 101) 
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 Os verbos no infinitivo ilustram a verve agente dessa ideia. Isso indica a natureza 

relacional da narrativa e as mulheres, assim como as aranhas, “estão fiando e estão presas na 

teia” (SOLNIT, 2017, p. 101), estão presas aos fios criando estruturas que as prendem.   

A persistência de Lenu para estabelecer sua própria forma encontra eco em dois 

conceitos basilares para a compreensão da obra de Ferrante: frantumaglia e desmarginação. 

A criação e o desenvolvimento de conceitos que desafiam a inflexibilidade das formas, sejam 

sociais ou físicas, revelam o poder de metamorfose desses elos. Ferrante teoriza e critica a 

própria literatura: na Série, em alguns momentos, há brechas que dão luz a reflexões de 

natureza ensaística sobre a literatura, o papel do autor, a política etc. No processo para tornar-

se escritora, Lenu narra e questiona os movimentos da narrativa, desafiando as próprias 

fronteiras da narrativa. Sobre essa questão, Secches afirma: “Como ocorre no mito de 

Penélope, a autora tece e destece hipóteses narrativas, em um movimento de criação e 

destruição, deixando, sobretudo, o registro do movimento” (SECCHES, 2019, p. 54). 

 A frantumaglia, um mal que acomete seres do sexo feminino, é quase uma herança 

genética passada de mãe para filha, uma vez que a convivência social entre mulheres é 

historicamente restrita ao doméstico, é o vórtice da existência do ser feminino. Ela explica:    

 
Minha mãe me deixou um vocábulo do seu dialeto que ela usava para dizer 
como se sentia quando era puxada para um lado e para o outro por 
impressões contraditórias que a dilaceravam. Dizia que tinha dentro de si 
uma frantumaglia. A frantumaglia (ela pronunciava frantummalha) a 
deprimia. (FR, p. 105) 
 

 As mulheres restritas ao seio familiar ficavam, consequentemente, afastadas da 

política da pólis, que acabou sendo construída e ampliada sob as perspectivas masculinas, 

deixando-as à margem. Se “temos dificuldade em imaginar quais pólis as mulheres poderiam 

construir ao tentar criá-las à sua imagem e semelhança”, é sinal de que as cidades não 

refletem as suas necessidades. Mesmo a recente participação das mulheres na gestão da pólis 

é condicionada à “não se apoderarem dela agora, logo, para tentarem de fato reinventá-la” 

(FR, p. 156). Essa reinvenção tem como base a rejeição da ideia do masculino universal que 

nega e silencia outras subjetividades, empurrando-as para o redemoinho de pensamentos: 

Evidentemente a cidade feminina está longe de acontecer e ainda não tem 
palavras verdadeiras. Para buscá-las, precisamos descer para além dos 
rabiscos dos nossos mata-borrões, entrar no labirinto de nossa infância, na 
frantumaglia não resgatada do nosso passado próximo e remoto. Essa 
empreitada é difícil. Em geral, as mesmas heroínas míticas são solitárias, 
individualidades sem pertencimento, em busca de uma soberania pequena 
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e caduca que, todavia, quando é alcançada, também é paga com a vergonha, 
com a vida. (FR, p. 156, destaques meus) 

A cidade, mais especificamente Nápoles, porque “aquela cidade não é um lugar 

qualquer, é um prolongamento do corpo, uma matriz da percepção, o termo de comparação 

de qualquer experiência” (FR, p. 65), é vista sob aspecto das personagens da Série. Esse 

movimento dá forma à experiência feminina na cidade. Para ilustrar essa relação, Ferrante 

conta uma experiência de infância quando ela e a irmã, seduzidas pelo mistério do que havia 

além do bairro, acompanham seduzidas dois garotos para comprar sorvetes e acabam 

pegando um temporal.  

Na Série, um episódio semelhante acontece com Lila e Lenu: convencidas a conhecer 

o mar, vão escondidas durante o horário da aula, por incentivo de Lila, mas algo dá errado: 

“duas ou três vezes a surpreendi olhando para mim como se estivesse arrependida de me 

impingir uma maldade” (AG, p. 69-70). Anos depois, Lenu suspeita que aquilo poderia ter 

sido uma vingança de Lila contra ela, que ia fazer os exames para o ginásio. Ao extrapolar a 

fronteira do bairro, a saída do espaço familiar causa diferentes reações nas amigas: enquanto 

Lenu está ansiosa pelo passeio e para descobrir o que verá, Lila retrocede, entregando sua 

dificuldade em sair dali. Lenu descreve que “nunca a vira tão agitada assim. Havia alguma 

coisa — algo que estava na ponta da língua, mas que ela não se decidia a dizer — que de 

repente a obrigou a me arrastar depressa para casa” (AG, p. 71). Assim, demonstrando 

arrependimento (ou pelo passeio arriscado ou pela maldade à amiga), Lila decide voltar:   
 
Uma luz roxa rompeu o céu negro, trovejou mais forte. Lila me deu um 
puxão, me vi correndo insegura em direção ao bairro. O vento se levantou, 
as gotas se tornaram mais densas e em poucos segundos se transformaram 
numa cascata de água. Nenhuma de nós pensou em buscar um abrigo. 
Corremos cegadas pela chuva, as roupas imediatamente encharcadas, os 
pés nus metidos em sandálias gastas, com pouca aderência ao terreno já 
lamacento. Corremos até onde o fôlego deu. (AG, p. 71) 
 

 
No episódio narrado por Ferrante, a excitação da fuga cria um elo entre o corpo 

ensopado e a experiência na cidade:  
Percebi, então, a cidade pela primeira vez. Eu a sentia em minhas costas e 
sob meus sapatos, ela escapava conosco, arquejava com o fôlego sujo, 
lançava gritos loucos de buzinas, era ao mesmo tempo estranha e familiar, 
limitada e infinita, perigosa e excitante, eu a reconhecia, perdendo-me. [...] 
Desde aquela experiência do fim da infância, o modelo vivo de 
envolvimento metropolitano é, para mim, Nápoles, que pressiona meu 
corpo e me confunde enquanto corro debaixo do temporal. (FR, p. 150-
151) 
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Ela retoma o trecho de Walter Benjamin: “não há nada de especial em não nos 

orientarmos numa cidade. Mas perdermo-nos numa cidade, como nos perdemos numa 

floresta, é coisa que precisa de se aprender” (BENJAMIN, 2013, p. 66). Perder-se na cidade, 

então, é a forma que Benjamin sugere que a relação com a cidade atravessa a experiência da 

infância encontrando vazão na escrita: “Aprendi tarde essa arte; ela preencheu o sonho, cujos 

primeiros sinais foram os labirintos nos mata-borrões dos meus cadernos. Não, os primeiros 

não, porque antes deles houve um que lhes sobreviveu” (BENJAMIN, 2013, p. 67). 

Ferrante concorda com Benjamin ao estabelecer que, no âmago da criação, antes dos 

cadernos há algo essencial, e é ali que reside o fio de Ariadne: “o labirinto primário está no 

traçado do olhar infantil que vagueia no mistério fora de casa, distante de suas divindades 

protetoras, e cruza pela primeira vez com o amor”. A experiência infantil tem o poder de 

despertar, no adulto, o desejo de buscar “o fio para retornar àquela experiência e transformá-

la em arte dizível, apreensível” (FR, p. 153).  

A pouca experiência das mulheres, historicamente limitadas ao ambiente doméstico, 

contribuiu para que elas ficassem à margem do registro das grandes conquistas da 

humanidade. Enquanto os homens dominavam o urbanismo o que ficou sempre a cargo do 

domínio masculino, tendo o urbanismo crescido em função dessa dominação patriarcal. Uma 

vez que as cidades são reflexo da organização e expressão da sociedade, é correto afirmar 

que existem papéis sociais que se esperam da mulher no espaço público, e eles diferem muito 

daqueles esperados (e desempenhados) pelos homens. Embora o papel da mulher seja 

constantemente voltado ao privado, Ferrante adverte: “se Teseu está parado na incapacidade 

de se orientar, é a pequena Ariadne que guarda a arte do perder-se, é ela que possui o fio 

capaz de governar o perder-se” (FR, p. 153). 

 Ariadne estava grávida quando foi abandonada por Teseu, o consolo foi dado pelas 

mulheres da ilha que lhe escreviam cartas simulando ser o homem amado para que ela não 

sofresse. Ela narra, então, sua tentativa de escrever uma cidade das mulheres, em que elas 

pudessem ser uma teia, “uma cidade de amizade e solidariedade feminina, mas livre nos 

pensamentos e nos conflitos” (FR, p. 155). E constatou que: “temos dificuldade em imaginar 

quais pólis as mulheres poderiam construir ao tentar criá-las à sua imagem e semelhança” 

(FR, p. 156).  

 E a dificuldade para definir essa cidade feminina é ontológica, falta inclusive uma 

linguagem possível:  
Evidentemente a cidade feminina está longe de acontecer e ainda não tem 
palavras verdadeiras. Para buscá-las, precisamos descer para além dos 
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rabiscos dos nossos mata-borrões, entrar no labirinto de nossa infância, na 
frantumaglia não resgatada do nosso passado próximo e remoto. Essa 
empreitada é difícil. Em geral, as mesmas heroínas míticas são solitárias, 
individualidades sem pertencimento, em busca de uma soberania pequena 
e caduca que, todavia, quando é alcançada, também é paga com a 
vergonha, com a vida. Muitas vezes, cometem ações que se desviam da 
ordem masculina; às vezes, se rebelam contra as leis da cidade natal. É 
raro fundarem uma cidade delas. (FR, p. 156) 

 
 

Dido foi quem chegou mais perto desse feito. Ao escapar de Tiro, ela chegou ao que 

seria hoje o norte da África e decide fundar uma nova cidade. O rei Jarbas, dono daquela 

região, então, fez uma proposta: ele lhe daria toda a área que pudesse ser demarcada com a 

pele de um único touro. Apesar dessa quantidade ser “pouca, pouquíssima, uma afronta 

irônica tipicamente masculina” (FR, p. 157), Dido mostrou-se mais esperta e, com a 

habilidade de uma costureira, guiou os fios para cerzir as finíssimas tiras do couro que 

cercaram a cidade e deram origem a Cartago.  

As personagens de Ferrante, em especial Lila, por sua relação muito íntima com 

Nápoles, são versões de Dido que tentam fundar uma cidade de complacência entre as 

mulheres, em que haja amor, uma vez que, como ela diz, “Se não há amor, não só a vida das 

pessoas se torna árida, mas também a das cidades” (AG, p. 155), o amor apaixonado, no 

entanto, leva a cidade à penúria, como aconteceu com Dido, que se apaixonou por Eneias e 

foi abandonada por outra pessoa. O romance afasta as mulheres do governo das cidades, 

deixando-as a cargo da casa e dos filhos, deixando consequentemente que os homens cuidem 

da cidade e da política.  

 A escrita permite, Ferrante sugere, em última análise, uma revisão dos mitos a fim 

de permitir o perder-se como uma experiência possível para dar forma à “massa aérea ou 

aquática de destroços infinitos que se revelam ao eu, brutalmente, como sua verdadeira e 

única interioridade” (FR, p. 106). O desenvolvimento da narrativa, ou melhor, de mulheres 

narradoras é essencial, como sugere Ferrante, para que as mulheres exerçam “uma vigilância 

consciente sobre si mesmas” (FR, p. 110). Ela evoca a necessidade de uma vigilância, que 

“contém o oposto da palavra entorpecido pelo sono, é uma metáfora hostil à opacidade, à 

morte” (FR, p. 110).  

O verbo viger, que acabou impregnado por seu uso policial, está na raiz da palavra 

vigilância, “mas suspeito que, no início, fosse uma virtude sobretudo feminina, que o vigor 

da mulher fosse como o das plantas, vida invasiva, vida que subia como trepadeira ou, para 

usar uma palavra que causa má impressão, vigência” (FR, p. 111). Essa vigilância é bem 

representada em Dias de abandono quando Olga, no auge do sofrimento, orienta a filha 
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Olaria que ela enfiasse o cortador de papel em sua perna ao menor sinal de distração. Ela, 

“que exerceu sobre si mesma uma vigilância ‘masculina’, que aprendeu o autocontrole e se 

adestrou a ter reações canônicas” (DA, p. 129), observa enquanto tudo desmorona: o filho 

doente, o cachorro morto, as formigas invadindo a casa justo quando ela acabou de ser 

abandonada pelo marido. Olga enfrenta sua própria frantumaglia ao retomar a memória e 

lembrar da mulher da sua infância que era a “pobre coitada”, por isso pede que a filha faça 

com que ela “lembra da necessidade de viver” (FR, p. 111). Ela era criança quando a “pobre 

coitada”, uma mulher da vizinhança, foi abandonada pelo marido e ficou irremediavelmente 

presa na figura desoladora de uma mulher abandonada, seu papel em assombrar Olga quando 

ela passa pela mesma experiência é lembrá-la do que ela não quer se tornar, por isso escreve. 

Olga usa a aparente hostilidade que a filha tem contra ela a favor de si mesma, ela 

“consegue completar um percurso que lhe permite aceitar o amor hostil de Ilaria como um 

sentimento vital, que pode ser utilizado contra o fascínio da morte que vem do passado, da 

pobre coitada” (FR, p. 113), ou seja, considerando os aspectos tidos como negativos na 

relação como elementos constituintes dela, “juntas — mãe e filha — afirmarão o direito à 

vida lá fora, fora do modelo das mulheres destroçadas” (FR, p. 113). Adicionando a 

contradição como um elemento essencial para o equilíbrio na representação de figuras 

femininas, longe das musas ou das vidas curtas e fúteis das heroínas de romances sempre 

culpadas. 

As protagonistas de Ferrante, personagens nascidas entre os grandes conflitos 

mundiais, estão no limiar da consciência de redesenhar suas histórias de vida 

reestabelecendo a subjetividade, que é afetada de forma ainda mais complexa, no caso das 

amigas, por sua humilde condição social. Além do dialeto sempre mencionado como uma 

linguagem primitiva, elas encontram dificuldades também na comunicação: “explodiu numa 

risada quando pronunciei oracúlo em vez de oráculo. Não lhe ocorreu que, embora eu 

conhecesse o significado da palavra, vivia num mundo em que ninguém nunca tivera 

motivos para usá-la” (AG, p. 154). 

Assim como Cixous e Irigaray, Julia Kristeva (1982) reflete como os textos 

filosóficos refletem em sua maioria paradigmas masculinos considerados como universais e 

totalmente abrangentes. Kristeva chama de abjeção esse abalo do senso do “eu” que dificulta 

a diferenciação entre sujeito e objeto. Isso acontece quando há uma ameaça de destruição do 

sujeito, uma situação em que o eu, vivo, existente, encara a possibilidade de desintegração, 

vislumbrando não ser mais um sujeito constituído, e, consequentemente, uma vez 

despedaçado, deixar de se identificar como indivíduo. 
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O abjeto, assim, não é o sujeito, nem o objeto, mas um objeto negado pelo “a” que 

nega sua existência com violência, como uma fronteira. Trata-se de uma cisão que separa eu 

e o outro e ocupa um espaço próprio:  
Surge, dentro da abjeção, uma daquelas violentas e sombrias revoltas do 
ser, dirigida contra uma ameaça que parece emanar do externo ou interno 
exorbitante, ejetado além do escopo do possível, do tolerável, do pensável. 
(KRISTEVA, 1982, p. 4) 

 
 

A abjeção, “esse emaranhado feito de afetos e de pensamentos”, não possui um objeto 

definível, e o prefixo define sua qualidade de se opor ao eu. Ela defende que o espaço de 

oposição que o abjeto ocupa faz contrapeso necessário para contrabalançar a textura frágil 

do desejo de sentido, tornando-o assim  
radicalmente um excluído e me lança lá onde o sentido desmorona. Na 
beira da inexistência e da alucinação, de uma realidade que, se eu a 
reconheço, me aniquila. O abjeto e a abjeção são as minhas salvaguardas. 
Delineamentos de minha cultura. (KRISTEVA, 1982, p. 8) 

 
 

O nojo nos mantém longe do sujo, do que nos causa repulsa. Considerando esse ser 

que não é eu nem o outro, mas surge entre eles como um ser abjeto, a gravidez se torna a 

materialização desse eu que emerge de outro. A maternidade causa abjeção social por 

esgarçar os limites entre sujeito e objeto: a mãe gera um ser que irá sair de seu corpo, em 

uma tênue divisão entre o belo e o abjeto. Para alguém que teme a liquidez da própria 

identidade e precisa contê-la, Lenu crê no poder da escrita de delinear contornos, enquanto 

Lila os desafia, pois, como a amiga sentencia: “Eu sabia — talvez soubesse — que nenhuma 

forma jamais poderia conter Lila e que, mais cedo ou mais tarde, ela arrebentaria tudo outra 

vez” (AG, p. 264). Lila conseguia “plasmar as coisas” (AG, p. 227), mas é Lenu quem 

escreve. 

A escrita está fundamentalmente ligada à maternidade e ocupa uma função de 

necessidade, um ordenamento do caos que vem do mais profundo ser, antes de sermos. Como 

a de Olga que, ao tentar se reerguer, escreve no diário, ela diz: “Preciso, para escrever bem, 

para ir até o âmago de cada pergunta, de um lugar menor, mais seguro. Apagar o supérfluo. 

Restringir o campo. Escrever a verdade é falar do fundo do ventre materno.” (DA, p. 123). 

 Para explicar essa relação, Ferrante lança mão de um trecho supostamente excluído 

do romance Um amor incômodo. Nele, a protagonista Delia, inconformada por ter os cabelos 

ralos como os de seu pai enquanto sua mãe ostentava uma volumosa cabeleira, os corta de 

forma violenta frente ao espelho do banheiro. O trecho, segundo Ferrante, foi retirado do 
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romance porque ela julgava que ele “revelava demais sobre aquela relação entre mãe e filha” 

(FR, p. 109). Ao ver a filha com os cabelos cortados de forma tão hostil — na pia do 

banheiro, sem alinhamento, denotando uma imensa urgência de retirar de si qualquer 

vestígio da mãe —, Amalia cai no choro, pois entrevê algo que nem ela mesma sabe definir, 

mas que sabe que está ali, é um sentimento de que “minha filha me é hostil, não vou me 

expandir em minha filha, o progresso dela vai me rechaçar, me esmigalhar” (FR, p. 109). 

 Assim, “entre tudo o que se acumula de modo confuso em torno de quem escreve, 

pedindo para ser usado, reusado, refeito, citado” (FR, p. 109), está a história dessas mulheres 

que precisam se manter vigilantes umas com as outras, “uma vigilância que tem a ver com a 

necessidade de expandir a própria vida” (FR, p. 110). A partir disso, a questão que exploro 

aqui é a de uma necessidade de linguagem que dá conta da literatura de Ferrante, por isso, 

para investigar suas personagens, ela instiga dois conceitos que remontam a ideia da 

dissolução de imagens: frantumaglia e desmarginação.  

3.1. UM GOSTO DE FERRO NA BOCA  

 

 A frantumaglia é um estado indissociável da maternidade. Não apenas da mulher que 

é mãe, mas que estabelece uma teia entre mulheres, criando um elo que evidencia a relação 

entre mãe e filha. A palavra frantumaglia surge em sua obra quando é questionada a respeito 

da dor de suas personagens, que, na época da entrevista em que Ferrante comenta sobre o 

termo (2003), eram apenas duas: Leda, de A filha perdida, e Olga, de Dias de Abandono. 

Confrontando a possibilidade de que suas dores são um tipo de acerto de contas com as 

mulheres do passado, com os arcaicos modelos femininos, ela explica que se trata de uma 

limitação lexical, a falta de um termo ideal pode comprometer a comunicação, segundo ela. 

A palavra origem, por exemplo, “é uma palavra sobrecarregada; e os adjetivos que vocês 

usam (arcaico, mediterrânea) têm um eco que me confunde” (FR, p. 105).  

 A palavra, assim como a sensação de mal-estar que passa de mãe para filha como 

uma herança que 
às vezes, causava-lhe tonteira, um gosto de ferro na boca. Era a palavra 
para um mal-estar que não podia ser definido de outra maneira, remetia a 
um monte de coisas heterogêneas na cabeça, detritos em uma água 
lamacenta do cérebro. A frantumaglia era misteriosa, causava atos 
misteriosos, estava na raiz de todos os sofrimentos que não podiam ser 
atribuídos a uma razão única e evidente. (FR, p. 105) 

 
 Um mal-estar que a fazia acordar “no meio da noite, a induzia a falar sozinha e, 

depois, a se envergonhar do que fizera” (FR, p. 106) e sair de casa de repente deixando as 
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panelas queimando, mas principalmente, uma sensação que fazia chorar, “choros 

imprevistos e sem um motivo consciente: lágrimas de frantumaglia” (FR, p. 106). Se quando 

criança ela pensava que a “frantumaglia fazia você ficar mal e que, por outro lado, quem 

ficava mal estava destinado, mais cedo ou mais tarde, a se tornar frantumaglia” (FR, p. 106), 

depois de adulta, mesmo ainda sem saber muito bem o que é, ela reconhece como um termo 

em constante mutação, e reconhece ter contribuído para a definição do termo ao passo que 

também experiencia a situação, por isso, ela tem “em mente um catálogo de imagens que 

tem mais a ver com os meus problemas do que com os dela” (FR, p. 106).  

 Ela define:  

A frantumaglia é uma paisagem instável, uma massa aérea ou aquática de 
destroços infinitos que se revelam ao eu, brutalmente, como sua verdadeira 
e única interioridade. A frantumaglia é o depósito do tempo sem a ordem 
de uma história, de uma narrativa. A frantumaglia é o efeito da noção de 
perda, quando temos certeza de que tudo o que nos parece estável, 
duradouro, uma ancoragem para a nossa vida, logo se unirá àquela 
paisagem de detritos que temos a impressão de enxergar. A frantumaglia é 
perceber com uma angústia muito dolorosa de qual multidão heterogênea 
levantamos nossa voz e em qual multidão heterogênea ela está destinada a 
se perder. Eu, que algumas vezes sofro da doença de Olga, a protagonista 
de Dias de abandono, represento a frantumaglia sobretudo como um 
zumbido que vai crescendo e um vórtice que vai decompondo matéria viva 
e morta: um enxame de abelhas que se aproxima por sobre as copas 
imóveis das árvores; o redemoinho repentino em um curso d’água lento. 
(FR, p. 106) 

É também uma palavra para o estado anterior ao da palavra, o que nomeia aquele 

estado da infância “pouco antes de a língua entrar em mim e inocular uma linguagem: uma 

explosão coloridíssima de sons, milhares e milhares de borboletas com asas sonoras” (FR, 

p. 106), quando a comunicação não é mais do que balbucios. Mas é também uma “angústia 

de morte” que antecede a dificuldade de organizar os pensamentos, o medo que a língua não 

seja suficiente para dizer. O termo dá nome ao 

[...] temor de que minha capacidade de expressão emperre, como uma 
paralisia dos órgãos fonadores, e tudo o que aprendi a governar, do 
primeiro ano de vida até hoje, comece a flutuar por conta própria, 
gotejando ou sibilando para fora de um corpo que cada vez mais se torna 
coisa, um saco de couro que vaza ar e líquidos. (FR, p. 107) 

A frantumaglia está fortemente associada à memória, “são pedaços e caquinhos cuja 

proveniência é difícil de definir e que fazem barulho na sua cabeça, às vezes até chegam a 

causar mal-estar” (FR, p. 279). Ela então compara a ordenação dessas memórias ao processo 

de escrita como um exercício crescente em direção a uma forma para o que era até então 
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“lascas de possível narrativa” (FR, p. 279). Primeiro sobre Um amor incômodo, ela diz que 

“durante anos, tive em mente muitos episódios da periferia napolitana na qual nasci e cresci; 

tive em mente gritos escandalosos, violências familiares às quais assisti quando criança, 

objetos domésticos, ruas. Alimentei Delia, a protagonista, com aquelas lembranças” (FR, p. 

279). A narrativa recuava, no entanto, quando encontrava a figura da mãe, que lhe parecia 

intimidadora, “depois, de repente, muitos fragmentos se perderam e outros se consolidaram, 

todos se concentrando em torno do fundo turvo da relação mãe-filha” (FR, p. 279).  

Sobre o processo criativo de Dias de Abandono, Ferrante afirma que, se inicialmente 

ela tinha peças de uma rotina doméstica — o filho doente, a chave quebrada na porta, o 

cachorro envenenado —, “depois, com naturalidade, tudo se acomodou em torno de uma 

experiência minha que parecia inenarrável: a humilhação do abandono” (FR, p. 280). A 

frantumaglia é um estado anterior ao momento de ordenação, que, ela diz, “não consigo 

entender, não sei criar um ordenamento honesto para explicar como passei da frantumaglia 

que eu tinha na mente havia anos à repentina seleção e consolidação de uma história que 

parecia convincente” (FR, p. 280). 

Esse movimento, no entanto, não acontece com a Série, ela afirma que “a Série 

Napolitana não precisa abrir caminho como as outras histórias em meio à frantumaglia, ou 

seja, em meio a uma porção de materiais incoerentes. Desde o início, tive a impressão, para 

mim absolutamente nova, de que tudo já estava no seu lugar” (FR, p. 294), talvez porque sua 

primeira versão, digamos assim, tenha sido o romance A filha perdida, por isso, “não é por 

acaso que, quando iniciei a Série Napolitana, meu ponto de partida foram duas bonecas e 

uma intensa amizade feminina capturada no momento do seu surgimento. Eu achava que ali 

havia algo que devia ser novamente articulado” (FR, p. 296). 

 A frantumaglia é uma massa disforme, “que foge da redução a palavras” (FR, p. 

335), uma confusão de pensamento que une fragmentos de tempo que desafia o autocontrole: 

é a parte que desafia a linguagem e escapa a qualquer redução de palavras ou outras formas, 

é a instabilidade do que parecia perfeitamente ordenado, mas também o desassossego que 

impulsiona a escrita. Em momentos de crise, ela “reduz a si mesma, dissolve toda a ordem 

dentro da qual parecia que estávamos estavelmente inseridos” (FR, p. 335, destaques meus). 

A “interioridade”, sugere Ferrante, é o que perturba a sensação de autocontrole, um magma 

que o desafia, e ele é o combustível para a escrita, “é esse magma que precisamos tentar 

descrever se quisermos que a página tenha energia” (FR, p. 336) e, embora afirme que seu 

processo de escrita só seja possível diante da ruptura da ordem, pois só assim se sente segura, 

é pela ordenação que suas obras são expressas: “cada livro se torna, aos meus olhos, digno 



120 
 

de ser escrito somente quando a ordem que me permitiu começar se rompe e a escrita corre, 

pondo em risco sobretudo a mim mesma” (FR, p. 335).  

 Ferrante sugere, em diferentes momentos, que a existência humana urbana pode ser 

narrada de forma coletiva e, se toda escrita é também uma fenda que exibe os 

comportamentos mais primitivos, “todo o nosso corpo, querendo ou não, realiza uma 

fulgurante ressurreição dos mortos justamente enquanto avançamos rumo à nossa própria 

morte” (FR, p. 394). Por isso, ela afirma que “deveríamos nos educar para examinar 

profundamente essa interconexão — eu a chamo de emaranhado, ou melhor, de frantumaglia 

— para nos fornecer instrumentos adequados para narrá-la” (FR, p. 394-395). E esse 

emaranhado não existe sem as relações interpessoais, pois “na mais absoluta tranquilidade 

ou envolvidos em eventos tumultuados, em segurança ou em perigo, inocentes ou 

corrompidos, somos a mesma aglomeração dos outros” (FR, p. 395, destaques meus). Ela 

retoma a ideia da natureza coletiva da escrita, e afirma: “E essa aglomeração, para a 

literatura, é sem dúvida uma bênção” (FR, p. 395). 

 O mal-estar que acomete as personagens de Ferrante pode ser contraposto ao que 

Lenu define ao afirmar que “havia algo de insustentável nas coisas, nas pessoas, nos prédios, 

nas ruas, que somente reinventando tudo, como num jogo, se tornava aceitável. Mas o 

essencial era saber jogar, e eu e ela, eu e ela apenas, sabíamos fazê-lo” (AG, p. 100), Lenu 

sugere, então, que esse jogo seria a narrativa, algo que ambas tinham em comum. Para dar 

ordem a esses pensamentos, elas precisam uma da outra: 

Naquele momento tão tremendo, cheio de luz e clamor, fingi-me sozinha 
dentro do novo da cidade, nova eu mesma com toda a vida pela frente, 
exposta à fúria movente das coisas, mas certamente vencedora: eu, eu e 
Lila, nós duas com aquela capacidade que juntas — somente juntas — 
tínhamos de captar a massa de cores, de sons, coisas e pessoas, e depois 
narrá-las e dar-lhes força.  (AG, p. 132) 

 

A força da narrativa se evidencia como se somente assim fosse possível “plasmar” 

as coisas, para usar um verbo que Lenu relaciona à Lila. O verbo tem sua origem relacionada 

ao ato de modelar, como o gesso ou o barro, para dar forma a algo, alguém ou a si mesmo.  

Diante desse emaranhado de matéria e tempo, a escrita é uma organização possível 

para esses cacos, principalmente para as mulheres, uma vez que “com muita frequência, nós, 

mulheres, nos momentos de crise, procuramos nos acalmar escrevendo. É a escrita privada 

que tem como objetivo governar um mal-estar — redigimos cartas, diários” (FR, p. 306). 

Esses gêneros citados por Ferrante, como observou Michelle Perrot, acabaram 
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historicamente relacionados às mulheres devido ao uso da escrita que era dado às mulheres: 

“é uma escrita privada, e mesmo íntima, ligada à família, praticada à noite, no silêncio do 

quarto, para responder às cartas recebidas, manter um diário e, mais excepcionalmente, 

contar sua vida” (PERROT, 2007, p. 28). A escrita também é uma ferramenta para 

compreensão de si, já que quem recorre a ela geralmente são “mulheres que escrevem sobre 

si mesmas para entender a si mesmas” (FR, p. 306). E, embora isso tenha sido um 

pressuposto, como ela diz, foi na Série que se tornou “parte essencial do desenvolvimento 

narrativo” (FR, p. 306). Por isso Lenu não pode narrar a si mesma sem falar da amiga, da 

mesma forma que não pode narrar a amiga sem falar de si mesma, em uma transfiguração 

de representação quase física, como a sensação que Lila tem de se transmutar para o corpo 

de outra pessoa.  

Lila tem episódios em que vê tudo perder as formas, assim como Amalia, em Um 

amor incômodo. Há aqui um paralelo possível para exemplificar a relação entre a 

frantumaglia e o alívio da escrita, para o qual proponho um exercício de relação entre as 

personagens de Ferrante em que Lenu está para Olga, assim como Lila está para Amalia. 

Lenu e Olga, apesar de passarem por muitas situações de desalinho, organizam a 

frantumaglia ao se dedicarem ao obstinado objetivo de escrever, Olga vai ao “fundo do 

ventre materno” para “reorganizar os fatos” quando algo dentro dela “cedeu, se rompeu” 

(DA, p. 123), enquanto o fantasma de uma mulher a assombra, escrevendo em seus cadernos, 

registrando seus dias e mantendo-a vigilante quando teve “uma reação de excesso que 

rompeu a superfície das coisas” (DA, p. 183). Lenu traça a narrativa de seu tornar-se escritora 

de forma mais consciente, mas ainda assim entremeada do desejo de dar forma às coisas.  

Olga e Lenu conseguem transpassar o sentimento para a escrita, que lhes confere 

margens e formas, como se filtrassem a dor; já Lila e Amalia sofrem sem a escrita, por isso 

desmarginam. Sobre essas personagens e seu processo de retomada da experiência como 

fonte literária, Ferrante parece concordar com essa ideia ao afirmar: 

E também tenho uma pequena galeria privada — histórias inéditas, ainda 
bem — de jovens e mulheres ingovernáveis, reprimidas em vão por seus 
homens, pelo ambiente, audazes, mas esgotadas, sempre a um passo de se 
perder em sua frantumaglia mental, e que confluem para a figura de 
Amalia, a mãe de Um amor incômodo. Amalia, pensando bem, tem muitas 
características de Lila, até sua desmarginação. (FR, p. 287) 

Nos diários que Lila entregou a Lenu com medo do que aconteceria se Stefano os 

lesse, ela fazia um perturbador esquema com notícias de mulheres assassinadas. Naquela 

ocasião, Lila estava grávida e se encontrava às escondidas com Nino, ela planejava 



122 
 

abandonar o marido, mas, profundamente consciente de sua condição como sempre 

demonstrou ser, sabia o que acontece às mulheres que ousam sair de um casamento infeliz 

em busca da própria felicidade. Além das notícias, Lila ia mais a fundo na abjeção e 

“acrescentava os detalhes que os jornais não traziam: olhos arrancados das órbitas, danos 

causados pela faca na garganta ou nos órgãos internos, a lâmina que perfurava os seios, os 

mamilos decepados, o ventre aberto do umbigo para baixo [...]” (HNS, p. 344). Fazendo isso, 

a narradora compreende que Lila sabia da força das palavras: “era como se ela quisesse 

retirar força da possibilidade realista de uma morte violenta reduzindo-a a palavras, a um 

esquema governável” (HNS, p. 344).  

Dessa forma,  
À radical experiência de desmarginação de Lila, que toma uma forma 
física, corporal, corresponde a sensação mais difusa de Lenu de que sua 
individualidade não lhe pertence, de que, para assumir uma forma 
intelectual e moral com margens bem definidas, ela precisa ser modelada 
pela amiga, ou modelar-se à sua imagem e semelhança. (LARANGEIRA, 
2020, p. 98-99) 
 

 
Como afirma Larangeira, não é fortuito que essa reflexão acerca da forma se dê de 

acordo com o processo de Lenu tornar-se romancista. Isso por que “escrever romances é uma 

maneira de conferir forma e sentido a si mesma, de conferir alguma estabilidade, unidade, 

coerência à sua identidade” (LARANGEIRA, 2020, p. 99), relação aludida já no prólogo, 

quando, diante da “desmarginação voluntária da amiga” Lenu decide escrever a história da 

amiga, enquanto narra também sua própria história.  

A narrativa de Lila é algo tão vivo para Lenu que ela é capaz de reconhecer seus 

vestígios em um artigo assinado por Nino, por exemplo. Ela vê “[...] umas duas intuições 

que não demandavam grandes competências, apenas um contato fulminante de coisas muito 

distantes entre si” (HNS, p. 349), e percebe que aquilo não era de Nino, mas de Lila, pois 

“[...] Somente ela e eu sabíamos escrever daquele jeito” (HNS, p. 349). Embora tenham a 

escrita em comum, as amigas figuram um eterno descompasso que, Ferrante explica, 

“influencia muitas escolhas narrativas que, no entanto, podem ser todas reconduzidas à 

condição feminina em mutação que está no cerne da narrativa” (FR, p. 297).   

Sobre esse compasso/decompasso, automodelagem/autoapagamento Ferrante 

escreve sobre a condição oscilante da narrativa: 
O que Elena Greco alinha nas páginas, no início com aparente segurança, 
se torna cada vez menos controlado. O que realmente sente essa narradora, 
o que ela pensa e faz? E o que pensa e faz Lila e todas as outras pessoas 
que irrompem em sua história? Na Série Napolitana, eu queria que tudo se 
alinhasse e se desalinhasse. (FR, p. 396, destaque meu) 
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Ferrante pressupõe que a interconexão humana é a condição mínima para que sua 

escrita aconteça. Por isso, Lenu, ao contar a história de Lila, se vê obrigada a narrar também 

todos e todas, essas principalmente, que compõem esse mosaico da identidade. Embora Lenu 

execute uma intensa busca pela forma de si mesma, procurando se afastar cada vez mais do 

bairro, Lila, por sua disforme natureza não se encaixa, não é definida por um único rótulo, 

mas muda constantemente. A mutação é uma característica de Lila que se relaciona com sua 

afeição ofídica, que muda de pele, alterando sempre a si mesma, ironicamente, o movimento 

que mais a aterroriza.  

A existência de uma pessoa engloba também outras tantas pessoas que cruzam aquela 

existência. É poético, mas é, sobretudo, uma forma de enxergar a interconexão entre os seres 

humanos.  
Somos fragmentos heterogêneos que, graças a efeitos de coesão — as 
figuras elegantes, a bela forma —, permanecem unidos apesar da sua 
casualidade e contradição. A cola mais barata é o estereótipo. Os 
estereótipos nos aquietam. Mas o problema, como diz Lila, é que, mesmo 
por poucos segundos, desmarginam lançando-nos no pânico. Na Série 
Napolitana, pelo menos em intenção, há uma dosagem meticulosa de 
estereótipos e desmarginações. (FR, p. 342) 

  
Os estereótipos desestabilizam a forma, jogando-a na indeterminação. Essa condição 

está fortemente ligada ao papel da leitura e do estudo. O ensino formal é o divisor de águas 

entre as amigas, quando Lenu vai fazer a prova para a escola ginasial e Lila é proibida de 

fazê-lo, abre-se um abismo entre as duas, o que acentua os descompassos entre elas: Lenu é 

muito dedicada e exerce sobre si uma diligente disciplina para aprender e estimular o seu 

percurso intelectual, ela “mostra como se ocupa intensamente do mundo e, ao mesmo tempo, 

assinala como Lila ficou para trás, aliás, insiste muito em como se distanciou dela” (FR, p. 

297). 
Mas, de vez em quando, sua narrativa se rompe e Lila surge bem mais ativa 
do que Elena, mais ferozmente — eu também diria: básica e visceralmente 
— participativa. E depois ela de fato recua, deixa todo o campo aberto para 
a amiga, permanece vítima daquilo que mais a aterroriza: desmarginar-
se, desaparecer. O que você chamou de descompasso é uma oscilação 
inerente ao relacionamento das duas personagens e à própria estrutura da 
história de Lenu. (FR, p. 298, destaques meus) 

A violência dos termos — desaparecer, desfigurar — refletem a violência em 

“referência à manipulação forçada da identidade, à sua anulação” (FR, p. 298-299), ou seja, 

“ou você faz o que eu mando ou vou transformá-la ao som de pancadas até matá-la” (FR, p. 

299). O desaparecimento de Lila, no entanto, “talvez seja uma rendição” (FR, p. 299), assim 
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como o de Amalia, e “também é um sinal de irredutibilidade delas” (FR, p. 299). Lenu era 

domesticável, por isso ela poderia ser facilmente narrada, era fácil colocar formas em torno 

de si, de Lila não, ela desafia as formas e rompe os contornos, conforme o sintoma que ela 

mesma denomina de desmarginação:  

Em 31 de dezembro de 1959 Lila teve seu primeiro episódio de 
desmarginação. O termo não é meu, ela sempre o utilizou forçando o 
sentido comum da palavra. Dizia que, naquelas ocasiões, de repente se 
dissolviam as margens das pessoas e das coisas. Quando naquela noite, em 
cima do terraço onde estávamos festejando a chegada de 1960, ela foi 
tomada bruscamente por uma sensação daquele tipo, assustou-se e manteve 
a coisa para si, ainda incapaz de nomeá-la. Somente anos depois, numa 
tarde de novembro de 1980 — ambas já estávamos com trinta e cinco anos, 
casadas, com filhos —, ela me contou minuciosamente o que lhe 
acontecera naquela circunstância, e o que ainda lhe acontecia, recorrendo 
pela primeira vez a essa palavra. (AG, p. 81) 

 
O episódio de apresentação do conceito central da narrativa tem o marco temporal 

do fim da infância das meninas. No início da adolescência, em meio às complexas mutações 

da adolescência, Lila tem seu primeiro episódio de desmarginação, quando “ela teve a 

sensação de que algo de absolutamente material, presente em torno dela, em torno de todos 

e de tudo desde sempre, mas sem que conseguisse percebê-lo, estivesse destruindo o 

contorno das pessoas e das coisas” (AG, p. 82). Ainda que Lila não tenha nomeado a 

sensação naquele momento, ela tem plena consciência de sua plasticidade, a desmarginação 

é um mal-estar físico.  

Lila descreve o mal que a acometia nas situações em que via tudo perder as formas, 

a sensação de transferir-se para outro corpo: 

Na ocasião em que me fez esse relato, Lila também disse que o que 
chamava de desmarginação, mesmo tendo ocorrido de modo claro apenas 
naquela oportunidade, não era inteiramente novo para ela. Por exemplo, já 
tinha experimentado muitas vezes a sensação de transferir-se, por frações 
de segundo, a uma pessoa ou uma coisa ou um número ou uma sílaba, 
violando-lhe os contornos. E no dia em que seu pai a jogara da janela tivera 
a absoluta certeza, justo enquanto voava rumo ao asfalto, de que pequenos 
animais avermelhados, muito simpáticos, estivessem dissolvendo a 
composição da rua transformando-a numa matéria lisa e macia. Mas 
naquela noite de Ano Novo lhe ocorrera pela primeira vez de perceber 
entidades desconhecidas, que destruíam o perfil costumeiro do mundo e 
mostravam sua natureza assustadora. Aquilo a transtornara. (AG, p. 82, 
destaques meus) 

Naqueles momentos, o “perfil costumeiro” do mundo se rompia tornando fluidas as 

definições, o que também afeta a fala, por isso a linguagem também parece insuficiente para 

definir aquelas sensações: “A náusea aumentara, o dialeto perdera toda familiaridade, 
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tornara-se insuportável o modo como nossas gargantas úmidas molhavam as palavras no 

líquido da saliva”. (AG, p. 83)  

Se, como diz Ferrante, “a dor modifica a imagem do tempo” (FR, p. 114), a escrita 

se torna uma forma de ordenação das coisas, mas nem sempre de forma pacífica. Segundo 

ela,  
escrever a respeito da dor também tem esse movimento da confusão. O eu 
narra de modo pacato, realiza sínteses nítidas, faz com que os eventos 
deslizem lentamente. Mas, quando a onda de um sentimento chega, a 
escrita se arqueia, fica agitada, rodopia sem fôlego, absorvendo tudo, 
pondo rememorações, desejos, em um redemoinho. (FR, p. 114)  

  
Esse efeito atinge as “mulheres que contam a própria história estando no centro da 

vertigem” (FR, p. 115), por isso a narrativa escapa à linearidade dos romances que se afastam 

e associa essa dor das mulheres aos cacos sem ordenação: “a história realmente funciona 

quando você tem em mente o ruído estável da frantumaglia que prevaleceu sobre tudo e, 

àquela altura, pressiona de maneira estável para se tornar história” (FR, p. 309). Ela continua 

relacionando a frantumaglia a todo fragmento minimamente narrável que, em sintonia, acaba 

dando forma a personagens e cenas:  
O ato da escrita é a passagem contínua daquela frantumaglia de sons, 
emoções e coisas à palavra e à frase, à história de Delia, Olga, Leda, Lenu. 
É uma escolha e uma necessidade, um fluxo, como água que escorre, e, ao 
mesmo tempo, o resultado de estudo, aquisição de técnicas, habilidade, um 
prazer e um esforço inatural do cérebro e de todo o corpo. No final, o que 
vai parar na página é um organismo imaterial muito composto, constituído 
por mim que escrevo e, digamos, por Lenu e pelas muitíssimas pessoas e 
coisas que ela narra, pelo mundo a partir do qual ela narra e a partir do qual 
eu a narro, bem como pela tradição literária à qual me remeto, com a qual 
aprendi, e por tudo o que faz de quem escreve o componente de uma 
inteligência criativa coletiva — a língua como é falada no ambiente onde 
nascemos e crescemos, as histórias orais que nos contaram, a ética que 
adquirimos etc. —, em suma, o fragmento de uma longuíssima história que 
reduz muito nossa função de “autores” como a entendemos hoje. Será 
possível fazer daquele organismo imaterial um objeto concretamente 
narrável, ou seja, apurar técnicas capazes de sugeri-lo ao leitor como 
fazemos com o vento, com o calor, com um sentimento, com os eventos 
que compõem a trama? (FR, p. 309-310) 
  
 

  Essa organização da tradição, reunindo dados e usando o mundo como fonte literária, 

confere à obra de Ferrante um ar universal que revela a importância de saber relacionar esses 

fragmentos que preenchem a existência. E, sobre o ofício de escrever, ela sugere que “a 

ambição secreta de qualquer pessoa que se dedique plenamente à escrita é governar aquele 

ruidoso estilhaçamento constante na cabeça, explorar aquele transformar-se em palavra que 

dura enquanto dura a história”. (FR, p. 310)  
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 O que Lila escreve, por mais que seja aos olhos da narradora a escrita perfeita, jamais 

se saberá se tem realmente a força narrativa atribuída por Lenu, “o que sabemos é como eles 

acabam gerando uma espécie de modelo ao qual Elena se esforça para aderir durante a vida 

toda. Sobre aquele modelo, ela nos diz algo, mas não é isso que importa (FR, p. 310), o que 

importa, então, é que Lila atua como um modelo que Lenu segue obstinadamente, “o que 

importa é que, sem Lila, Elena não existiria como escritora” (FR, p. 310).           

         Ferrante também afirma que a desmarginação é um fenômeno ligado à vazão de 

questões reprimidas e que, assim como a frantumaglia, acontece especialmente com 

mulheres, ela escreve: “vivenciamos um excesso de vínculos que estrangulam desejos e 

ambições. O mundo contemporâneo nos submete a pressões que às vezes não conseguimos 

suportar” (FR, p. 377). Esse escape das margens é um rompimento de limites impostos às 

mulheres, e não são autoreguladores, ao contrário, são limites que perturbam mesmo 

cruzados: “além de os limites serem fixados pelos outros, nós mesmas, se não os 

respeitamos, nos sentimos culpadas” (FR, p. 377).  

 Lenu afirma “que as pessoas, mais ainda que as coisas, perdessem suas margens e se 

esvaíssem sem forma foi o que mais assombrou Lila ao longo da vida” (HNS, p. 355), por 

isso a desmarginação é uma perturbação insuportável para Lila e faz com que ela reaja de 

forma dissonante de sua personalidade, mostra-se frágil, temerosa e impotente. Desmarginar, 

para Lila, é ver a ruptura desses limites definidos que, contudo, não a sustentam, o que ela 

faz com maestria. Lila é impossível de ser detida em uma forma, como Lenu afirma em 

diferentes momentos, mas são essas formas que a mantém no lugar, sem elas, Lila desmonta.  

De acordo com Ferrante, “depois algo se rompe e essas mulheres se desmarginam, 

assim como a linguagem que estão tentando usar para contar suas histórias também se 

desmargina” (FR, p. 313), por isso a linguagem urgente de Lila vez ou outra irrompe a 

narrativa disciplinada e domesticada de Lenu, Lila rasga a narrativa com o caos. Quando de 

fato explica para a amiga sobre o mal que sofria, isso aconteceu depois do terremoto causado 

pela erupção do Vesúvio, quando “disse que o contorno de coisas e pessoas era delicado, 

que se desmanchava como fio de algodão” (HMP, p. 168). Lila contou que “nunca deveria 

se distrair” (HMP, p. 169), assim, ela precisava se manter vigilante, pois do contrário já não 

saberia mais diferenciar as coisas falsas das verdadeiras que se sobrepunham.   

 Quando Lila conta a Lenu sobre o mal que a acomete, ela tem uma fala confusa e 

fragmentada que se sobrepõe à voz da narradora:  
Falou por muito tempo. Foi a primeira e última vez que tentou me 
esclarecer o sentimento do mundo em que se movia. Até hoje, disse — e 
aqui faço um resumo em palavras minhas, de agora —, acreditei que se 
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tratasse de momentos ruins, que vinham e depois passavam, como uma 
doença de crescimento. Lembra quando lhe contei que a panela de cobre 
tinha estourado? E do fim de ano de 1958, quando os Solara dispararam 
contra a gente, lembra? Os disparos foram o que me deu menos medo. O 
que me assustou de verdade é que as cores dos fogos de artifício eram 
cortantes — o verde e o roxo eram especialmente afiados —, podiam nos 
estraçalhar, e os rastros dos rojões raspavam sobre meu irmão Rino como 
limas, como grosas esfolando sua carne, faziam saltar para fora dele um 
outro irmão, asqueroso, que eu empurrava imediatamente para dentro — 
dentro de sua forma de sempre —, ou ele se voltaria contra mim para me 
fazer mal. Durante toda minha vida não fiz outra coisa, Lenu, senão barrar 
momentos como esse. [...] Lembra como me dava horror o céu de Ischia à 
noite? Vocês diziam como era lindo, mas eu não conseguia. Experimentava 
ali um gosto de ovo podre com a gema amarelo-esverdeada dentro do 
albume e da casca, um ovo sólido que se rompe. Tinha na boca estrelas-
ovos envenenados, a luz delas era de uma consistência branca, borrachuda, 
grudava nos dentes junto com o negrume gelatinoso do céu, e eu os 
triturava com desgosto, sentia um estridor de grânulos. Entende? Estou 
sendo clara? (HMP, p. 170) 
 

 
  Essa sensação do cruzamento das margens como um movimento incerto, Secches 

(2019) explica, se mantém no termo em português, desmarginação. Na palavra italiana, 

smarginatura, o prefixo de negação cria um sentido oposto à ideia de delimitação, inferindo 

o esfacelamento dos limites. Diferentemente das traduções portuguesa — em que a tradutora 

preferiu traduzir o termo em uma expressão “perder contornos”— e a norte-americana 

(“dissolving boundaries”), a versão do português brasileiro “mantém a poética do 

estranhamento do termo original. O conceito, de definição fugidia, faz referência à ideia de 

desintegração, mas também flerta com as ideias de transfiguração e metamorfose” 

(SECCHES, 2019, p. 14).  

 Lenu descreve a pessoa que vê como alguém muito diferente de sua amiga habitual 

“a que sabia calibrar com precisão pensamentos, palavras, gestos, táticas e estratégias” 

(HMP, p. 166), no terremoto, sua amiga ficou irreconhecível não apenas nas atitudes, mas 

também no aspecto físico:  

 
agora aquela outra mulher parecia ter emergido diretamente das entranhas 
da terra, não se parecia minimamente com a minha que pouco minutos 
antes eu  invejara pela maneira como sabia selecionar as palavras com 
grande arte, nem sequer nos traços, que estavam desfigurados pela 
angústia. (HMP, p. 167) 
   
 

  Em oposição à amiga, Lenu afirma que “eu jamais poderia passar por uma 

metamorfose tão brusca, minha autodisciplina era estável, o mundo continuava à minha 

volta com naturalidade, mesmo nos momentos mais terríveis” (HMP, p. 167, destaques 



128 
 

meus). No trecho em destaque, nota-se a importância da ideia de metamorfose para essa 

descrição: Lila sofre mutações que a modificam profundamente, as mudanças operadas em 

si tomam contornos negativos, o oposto do que acontece com quem se autodisciplina, como 

Lenu, que define as formas de si, cedendo às forças de mutação que atuam sobre ela, mas 

isso também não é visto como algo positivo. Essas características sobre as duas operam um 

movimento intrínseco à narrativa: o próprio conceito de desmarginação é mutante e adquire 

diferentes contornos ao longo da narrativa. Como indica Ferrante, trata-se de uma violência 

externa, uma “força fora de controle que rompe os contornos de pessoas e coisas”. 

(FERRANTE, 2020, s/p)  

 Essa força questiona definições arbitrárias de identidade, revelando a condição 

feminina em mutação e remonta a própria natureza fragmentada e violenta dos rompimentos. 

Ela explica:   
As margens artificiais dentro das quais nos fechamos e dentro das quais 
fechamos os outros de repente tornam-se enganadoras e pouco resistentes, 
de maneira que, diante dos olhos de Lila, verifica-se o espetáculo atroz da 
destruição e da autodestruição. E também quando, ao longo da narrativa, 
esse vocábulo muda sutilmente de sentido, tornando-se metáfora de 
crescimento, revelação da verdade etc., ele é sempre acompanhado por essa 
ideia de rompimento, de dilaceração, de explosão. Nossa vida comum é 
cheia de ações explosivas, não escapamos da violência, nem mesmo nas 
figuras de linguagem. (FERRANTE, 2020, s/p) 
 

 
  O que concorda com a descrição de Lila que quando estimulada a olhar e desfazer o 

que está posto, sua “cabeça sempre acha uma brecha para olhar além — acima, embaixo, ao 

lado —, ali onde está o assombro” (HMP, p. 170). O sentimento de que as pessoas perdem 

as margens é descrito por Lila como uma perturbação de cunho mental que se manifesta no 

corpo físico e, embora no passado tenha acreditado ter um sopro no coração, era na verdade 

questões de ordem mental: “o único problema sempre foi a perturbação da cabeça. Não 

consigo freá-la, preciso sempre fazer, refazer, cobrir, descobrir, reforçar e depois, de repente, 

desfazer e arrebentar” (HMP, p. 170).  

 Ao narrar as palavras de Lila, Lenu sugere que “a escrita entra como a possibilidade 

de garantir contornos, como o esforço humano da linguagem perante a brutalidade da 

matéria-prima” (PINHEIRO, 2018, p. 180). Em um movimento controverso, enquanto tenta 

dar forma, a própria narrativa parece perder as margens, pela fala da amiga, palavras em 

profusão fundindo italiano e dialeto, com frases longas e ritmo acelerado que contrasta com 

a sobriedade da narradora (PINHEIRO, 2018). A fala de Lila se mistura com a de Lenu como 

em uma transposição corporal entre as duas, ela “contorcia-se, tremia, alisava a barriga, 
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parecia não acreditar em nexos estáveis” (HMP, p. 167), e isso fica explícito no corpo físico 

e também na fala, como explica Lenu, Lila “repetia obsessivamente adjetivos e substantivos 

incongruentes com a situação em que estávamos, articulava frases sem sentido e no entanto 

as pronunciava com convicção, dando-me repuxões” (HMP, p. 167). Aquele sentimento se 

manifesta no corpo de Lila de forma palpável, trata-se de  

 
Uma emoção tátil se diluía em visual, a visual se diluía em olfativa, ah, 
Lenu, o que é o mundo real, a gente viu agora mesmo, nada, nada que se 
possa dizer definitivamente: é assim. De modo que, se ela não estivesse 
atenta, se não cuidasse das margens, tudo se desfazia em grumos 
sanguíneos de menstruação em pólipos sarcomatosos, em fragmentos de 
fibra amarelada. Falou por muito tempo. Foi a primeira e última vez que 
tentou me esclarecer o sentimento do mundo em que se movia. Até hoje, 
disse, — e aqui faço um resumo em palavras minhas, de agora —, acreditei 
que se tratasse de momentos ruins, que vinham e depois passavam, como 
uma doença de crescimento. Lembra quando lhe contei que a panela de 
cobre tinha estourado? E do fim de ano de 1958, quando os Solara 
dispararam contra a gente, lembra? Os disparos foram o que me deu menos 
medo. O que me assustou de verdade é que as cores dos fogos de artifícios 
eram cortantes — o verde e o roxo eram especialmente afiados —, podiam 
nos estraçalhar, e os rastros dos rojões raspavam sobre meu irmão Rino 
como lima, como grosas esfolando sua carne, faziam saltar para fora dele 
um outro irmão, asqueroso, que eu empurrava imediatamente para dentro 
— dentro para a sua forma de sempre —, ou ele se voltaria contra mim 
para me fazer mal. Durante toda minha vida não fiz outra coisa, Lenu, 
senão barrar momentos como esse. (HMP, p. 170) 
 

 
Lila destaca a necessidade perturbadora de “fazer, refazer, cobrir, descobrir, reforçar 

e depois, de repente, desfazer e arrebentar” (HMP, p. 170). E ela relaciona essa necessidade 

à forma como manipula a aparência de Alfonso, o ex-cunhado homossexual e, com o passar 

dos anos, acaba sofrendo uma mutação que deixa sua aparência similar à de Lila: “todo 

aquele pouco que o caracterizava como o filho de dom Achille e de Maria, como o irmão de 

Stefano e de Pinuccia, tinha desaparecido de seu rosto. Agora, misteriosamente, com aqueles 

cabelos compridos num rabo de cavalo, se assemelhava a Lila” (HMP, p. 45), tanto que 

conquistou Michele Solara, o camorrista obcecado por Lila. Em suas apresentações de 

escritora, Lenu contava “como recentemente tinha visto um amigo meu de infância fazer 

todos os esforços para subverter-se, extraindo de dentro de si uma mulher” (HMP, p. 47). 

Alfonso, não por acaso, é o personagem que Lila menciona enquanto passa pelo fenômeno 

de desmarginar-se:   

Veja Alfonso, ele sempre me deu ânsias desde menino, senti que a linha 
que o atava estava para se romper. E Michele? Michele se achava grande 
coisa, e no entanto bastou achar o fio de contorno e puxar, há-há-há, eu o 
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rasguei, quebrei sua linha e a embaracei com a de Alfonso, matéria de 
homem dentro de matéria de homem, o pano que se tece de dia se desfaz à 
noite, a cabeça acha um jeito. Mas não adianta muito, o terror permanece, 
está sempre na fresta entre uma coisa normal e outra. Está ali, à espreita, 
como sempre suspeitei, e a partir desta noite eu sei com certeza: nada se 
sustenta, Lenu, nem aqui na barriga o bebê parece durar, mas não. Lembra 
quando me casei com Stefano e queria refazer o bairro de cima a baixo, 
somente coisas boas, e que a feiura de antes devia ser abolida? Quanto 
durou? Os bons sentimentos são frágeis, comigo o amor não resiste. Não 
resiste o amor por um homem, nem mesmo o amor pelos filhos resiste, 
logo se esgarça. Você olha pelo furo e vê a nebulosa de boas intenções se 
confundir com as más. Gennaro me faz sentir culpa, esta coisa dentro da 
barriga é uma responsabilidade que me fere, me esfola. Querer bem corre 
paralelo a querer mal, e eu não consigo, não consigo me condensar em 
torno de nenhuma boa vontade. A professora Oliviero sempre teve razão, 
eu não presto. Não sei manter viva nem sequer uma amizade. Você é gentil, 
Lenu, sempre teve muita paciência comigo. Mas esta noite eu entendi de 
forma definitiva: há sempre um solvente que opera devagar, com um calor 
suave, e vai desmanchando tudo, mesmo quando não há terremoto. (HMP. 
p. 171, destaques meus) 

 

A origem desses pensamentos de Lila, dessa percepção aguçada sobre a androginia 

de Alfonso, pode ter sido despertada ainda na infância, quando ela se preocupava 

enormemente com o “antes”: “[...] E pensavam que o que tinha ocorrido antes era passado 

e, por apego à tranquilidade, davam o assunto por encerrado; e no entanto estavam dentro, 

dentro das coisas de antes, e nos mantinham ali dentro também, e assim, sem o saber, 

continuávamos o que eles eram” (AG, p. 157). Lila alude aos padrões desenvolvidos no 

passado e que se perpetuam por apego ou tranquilidade às formas, o que ela propõe naquele 

momento é um questionamento profundo do passado para refazer o presente e o futuro. No 

cerne do brilhantismo de Lila talvez esteja essa característica de questionar “cada coisa do 

bairro, cada pedra ou pedaço de pau, qualquer coisa já existia antes de nós, mas tínhamos 

crescido sem nos dar conta disso, sem sequer pensar no assunto” (AG, p. 157). 

Ferrante retoma o assunto do despedaçar-se em consonância com essa organização 

dos fragmentos por meio da narrativa:   

 
Nunca fiz análise. Mas sei o que significa despedaçar-se. Observei isso 
em minha mãe, em mim, em muitas mulheres. O processo do 
despedaçamento em um corpo de mulher me interessa muito do ponto de 
vista narrativo. Para mim, significa narrar, hoje, um eu feminino que, de 
repente, percebe-se em desestruturação, perde o sentido do tempo, não se 
sente mais em ordem, se vê como um vórtice de detritos, um turbilhão de 
pensamentos-palavras. Para, depois, parar de repente e recomeçar a partir 
de um novo equilíbrio, que — notem — não é necessariamente mais 
avançado nem mais estável que o anterior. Serve apenas para dizer: agora 
estou aqui e me sinto assim. (FR, p. 239-240) 
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  Lenu narra “a forma de um corpo feminino desfazer-se por força de ódio, por 

urgência de vingança ou de justiça, e perder sua constituição” (HNS, p. 100), ilustrando um 

conceito elaborado pela autora, que possibilita ler sua obra, exibindo o fazer literário, 

atuando como guia da forma e desforma, inclusive pelas imagens que dão a ver pelos 

conceitos. Essa dissolução de matérias heterogêneas demonstram a fragilidade da identidade 

feminina no mundo contemporâneo:   

 
vi isso acontecer com a minha mãe, comigo e com várias amigas. 
Vivenciamos um excesso de vínculos que estrangulam desejos e 
ambições. O mundo contemporâneo nos submete a pressões que às vezes 
não conseguimos suportar. (FR, p. 377) 
 

 
  Enquanto afirma que “ao redor das mulheres, continuam a ser traçados perímetros” 

(FR, p. 377), Ferrante alude à escrita, por meio de personagens que escrevem suas dores, e 

a costura, como metáfora da construção de vestes adequadas às características e experiências 

femininas, e isso é feito também pela crítica. Ferrante atua de dentro de sua ficção para 

desenvolver um conceito que revela a dor de suas personagens aludindo a uma questão mais 

ampla. Lenu relaciona a percepção dessa relação entre definição das formas — o lugar do 

estudo formal, dos livros e da literatura — ao narrar o brevíssimo período de tempo que a 

amiga passou com Nino. Naquele momento, como leu nos diários de Lila, ao largar o 

açougueiro Stefano: “Lila teve a impressão de ter deixado para trás um espaço mole, 

habitado por formas já sem definição, e de finalmente se dirigir para uma estrutura capaz de 

contê-la inteira, inteira, sem que ela e as figuras à sua volta se rompessem” (HNS, p. 356). 

 E, para além da transcendência, Ferrante acredita que se sente “atraída pelas imagens 

de crise, de lacres rompidos, e talvez as desmarginações venham daí. Quando as formas 

desmarginam, nos defrontamos com o que nos aterroriza” (FR, p. 401). A própria tessitura 

da narrativa exige a atualização de um vocabulário possível, concordando com Eliane 

Moraes, o exercício crítico e ficcional forja a “criação de personagens que se dobram ao que 

lhes falta, mas com tanta intensidade que se descobrem numa situação existencial nova, 

desconhecida e ainda sem nome” (MORAES, 2017, s/p). As figuras instáveis narradas por 

Ferrante parecem prontas para serem reinventadas (MORAES, 2017), Lila, no entanto, 

resiste, por isso tem sintomas físicos dessa resistência, ela se opõe a essa metamorfose 

violenta a que é exposta: “O coração se pusera a bater descontroladamente. [...] Um sentido 
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de repulsa atingira todos os corpos em movimento, sua estrutura óssea, o frenesi que os 

sacudia. Como somos malformados, pensara, como somos insuficientes” (AG, p. 170).  

 Sobre as diferentes formas que a desmarginação manifesta em Lila e Lenu, Ferrante 

explica que se tratam de processos diferentes: Lila experimenta um sintoma corporal, uma 

patologia que dá nome a “um terremoto cujo epicentro é uma súbita disfunção dos cinco 

sentidos” (FERRANTE, 2020, s/p); por outro lado, Lenu ao escrever “adapta para si mesma 

a palavra utilizada por Lila e acentua seu valor metafórico” (FERRANTE, 2020, s/p), e 

explorando a possibilidade plástica do conceito que se adapta a outras definições, assim 

como Giovanna, a protagonista de A vida mentirosa dos adultos:    

 
Nela, a desmarginação se torna o ato de forçar a si mesma, de se expandir 
para fora do bairro, de cruzar fronteiras, de se tornar algo sempre diferente, 
de rasgar véus com sofrimento, mas também com orgulho. Lila é 
fisicamente sobrepujada pelos seus sintomas, adoece de tão violentos que 
são. Elena e Giovanna se desmarginam na metáfora, e as metáforas doem 
um pouco menos. (FERRANTE, 2020, s/p) 
 
  

 Como afirma Ferrante, o que a interessa como escritora é relatar e se opor ao que está 

incorporado ao comum: “não me interessa escrever algo que nunca foi escrito. Me interessa 

o comum, ou, melhor ainda, naquilo que para nossa tranquilidade incorporamos no uniforme 

do comum. Tenho interesse em vasculhar dentro dela, virá-la cabeça para baixo, para não 

calar nada” (LIO, p. 58). A desmarginação está no cerne dessa questão ao encarar o que 

causa perturbação.  

 A cidade e os perigos que esconde embaixo do solo refletem “a melhor imagem das 

mulheres perdidas não repousa nelas mesmas, mas num obscuro ponto de fuga da paisagem 

que as cerca, onde jaz o monte Vesúvio” (MORAES, 2017, s/p). Assim, Lenu opera como 

“testemunha muda do que ocorre aos seus pés, o imenso vulcão parece adormecido, mas 

guarda dentro de si uma descomunal bola de fogo, sempre prestes a explodir” (MORAES, 

2017, s/p). 

Lila desaparece pela própria impossibilidade de defini-la em uma forma, por sua 

natureza intrinsecamente mutável enquanto tem profunda consciência dessa mutação e por 

isso sofre suas consequências físicas. Lenu, ao contrário, tenta desesperadamente definir 

suas formas, se domestica, se educa conforme os modelos masculinos, por isso sua 

desmarginação é minimamente controlada, pois passa pelo filtro da elaboração. Esse modelo 

de mulher contemporânea que falhou em ser um retrato digno das mulheres, precisa, como 
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indica Ferrante, ser constituído para que a complexidade das mulheres possa ser tecida. E 

ela propõe que essa forma seja dada pela literatura.  

Assim, ela faz um caminho também de crítica, destacando a autossuficiência da 

ficção, de onde emerge também a teoria, concordando com sua máxima: “considero o texto 

um organismo autossuficiente, que tem em si, na sua elaboração, todas as perguntas e todas 

as respostas” (FR, p. 65). Ao definir conceitos que auxiliam na leitura de sua obra, 

complementando a leitura ficcional com um suporte quase de uma crítica especializada, 

Ferrante permite a elaboração de uma forma para a sua obra, definindo um contorno que 

circula sua narrativa, dispensando a leitura teórica que se afasta muito do que ela estabelece.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enquanto Lenu costura as formas, Lila as desafia. Essa lógica destaca a ausência da 

autora e a contribuição para a leitura tanto da Série quanto de outros romances de Elena 

Ferrante. Neste trabalho, a ficção de Elena Ferrante foi pensada como um espaço 

laboratorial. Embora essas características sejam mais vívidas na Série, elas são, conforme 

busquei demonstrar aqui, constantes em seus romances e se confirmam nas declarações 

públicas e em outros textos geralmente considerados não ficcionais publicados por Ferrante. 

Ela coloca em xeque questões relevantes envolvendo relações problemáticas entre autoria, 

subjetividade e escrita.   

A disposição engajada de Lenu em modelar-se se contrapõe à tendência de Lila de 

perder as formas, de não poder ser resumida a rótulos, por isso, as duas criam um equilíbrio 

em que uma não existe sem a outra. Lenu não seria a escritora que se tornou sem Lila, que 

fez o papel de espírito zombeteiro da epígrafe do primeiro romance: Lila é para Lenu uma 

“colega que sempre o espicace e desempenhe o papel do diabo”, na citação de Fausto, de 

Goethe. Lila não se fixaria sem a escrita de Lenu, e Lenu não seria a escritora que se tornou 

sem a amiga. Isso faz com que a forma seja um dos assuntos centrais na série: Lenu busca a 

forma das coisas, tenciona dar forma à amiga; Lila, no entanto, tem formas fluidas, nenhuma 

forma seria capaz de contê-la, nem mesmo a narrativa. Uma precisa da outra, assim a 

narrativa se faz de forma até literal: Lenu escreve Lila enquanto escreve a si mesma também, 

e não poderia fazê-lo sem a amiga.  

A teia narrativa une as mulheres que a criam e também garante que elas ficarão 

presas, assim como as narrativas que repetem paradigmas masculinos continuam 

perpetuando linguagens e espaços majoritariamente masculinos. Por isso, a proposta de 

Ferrante é de manter a vigília para garantir que a linguagem seja repensada para quebrar essa 

corrente. A formação da subjetividade se exibe pela narrativa em primeira pessoa e suas 

personagens encontram eco em seu posicionamento esquivo e sua ausência, ao mesmo tempo 

que tece a narrativa por meio do olhar de outra mulher. A escrita ocupa, assim, um papel 

primordial em sua obra como ferramenta para manter-se vigilante, em especial as mulheres, 

pois escrever garante que elas não voltem à subalternidade, e isso se evidencia no processo 

de tornar-se escritora pelo qual passa Lenu.  

Com a escrita como pano de fundo, ela questiona as definições das formas em três 

espaços: na autoria, desafiando a importância do autor e deliberadamente fazendo um teste, 
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como ela afirma, para manter estável um estatuto; na narrativa, em que, por meio da narração 

de uma mulher para outra instiga reflexões sobre a forma como as mulheres são colocadas 

nos romances; e, por fim, por meio da teoria literária, Ferrante entra no âmago da discussão 

literária questionando a instituição da escrita, espelhando Lenu e fazendo um jogo duplo, ao 

mesmo tempo que faz literatura ela a critica/faz teoria, contribuindo ativamente do 

arcabouço teórica de sua obra, elaborando conceitos que ajudam a entendê-la.  

 Dar forma por meio da autoria, Ferrante defende, garante que as ideias não serão 

“novamente absorvidas pelo Homem universal” (FR, p. 94). Dar forma pela narrativa 

permite que a representação de uma longa amizade entre mulheres, organizada de forma 

caótica, formando teias que cooperam na formação da subjetividade. Dar forma por meio da 

crítica, agindo como teórica de sua própria obra, fechando em torno de si um ciclo que 

permite ser corpus e teoria ao mesmo tempo, como procurei demonstrar aqui. Considerando 

que, como Lila afirma, “a vida sem ver e sem falar, sem falar e sem ouvir, a vida sem uma 

veste, sem um invólucro, é disforme” (HNS, p. 220), a definição dessa veste para as mulheres 

se dá, muitas vezes, pela escrita. No entanto, a escrita sem uma vigília se torna uma repetição 

de regras masculinas, inclusive sobre o que se chama de escrita feminina e a amizade entre 

mulheres.  

 Procurei demonstrar aqui a impressão que persegue minha leitura de Ferrante desde 

a primeira vez: a escrita define as formas para destruí-las. Na Série, em especial, a escritora 

consegue expandir sua postura autoral em que simula uma ausência ao mesmo tempo que 

reflete sobre ela e dá forma ao que a antecedeu enquanto literatura por uma estratégia 

expressiva que dá corpo à afirmação de que “Quem escreve procura, antes de mais nada, dar 

forma ao seu mundo”.  

A escrita dá essas formas. No caso das mulheres, historicamente definidas pelas 

regras de outros, a escrita é uma possibilidade de definir as formas, inclusive, a linguagem. 

Para esta, como Ferrante defende, é preciso repensar uma linguagem fora do padrão 

hegemônico estabelecido por homens, então ela adapta o vocabulário acrescentando, pelo 

menos, dois termos relacionados à forma e essenciais para sua obra: frantumaglia e 

desmarginação.  

Esses conceitos denunciam uma elaboração a respeito das formas. Se, como afirma 

Simone de Beauvoir (2016) “todo indivíduo que se preocupa em justificar sua existência 

sente-a como uma necessidade indefinida de se transcender”, pode-se dizer que Lila 

transcende desafiando os contornos para entender sua própria existência, enquanto Lenu 

opera pela escrita, tecendo os contornos de si mesma, tentando modelar-se ao mesmo tempo 
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que modela e fica presa em suas teias. Da mesma forma, a autora Elena Ferrante, que define 

os limites de sua autoria, desafia os conceitos sobre o assunto, ao mesmo tempo que usufrui 

de sua posição autoral e joga com esses elementos.  

E essa prisão metafórica que tolhe as mulheres se estabelece por meio da descrição 

profunda da maternidade, da relação da mãe com as filhas, que durante muito tempo 

contaram com descrições que se afastavam da experiência da mulher. Por isso ela narra 

também a sensação de mal-estar que a gravidez causa em Lila, pelo medo de se desintegrar, 

de perder suas formas. Lenu garante que, pelo menos na narrativa, dentro daquelas palavras 

da amiga, suas formas se mantêm e ela está segura. A maternidade precisa ser descrita sem 

maquiagens sob pena de jamais desfazer-se dos desígnios do homem universal, que reduz 

pelo estereótipo.  

E ficar sob definição dos homens não é algo que as personagens de Ferrante queiram. 

Historicamente, elas indicam que o que fica sob domínio deles acaba refletindo nelas de 

forma catastrófica, haja vista as cidades, tanto tempo dominada pelos homens e ainda longe 

de serem espaços ideais para as mulheres. Por isso, a escrita se mostra como uma alternativa 

ao geral, ou seja, ao que é definido pelos homens, inclusive por meio de uma linguagem que 

os favorece.  

O caminho para começar essa revolução que, ela destaca, começa na linguagem se 

mostra por meio da escrita. Escrevendo, Lenu dá formas a Lila, a si mesma e ao bairro; 

escrevendo, Ferrante dá forma a si mesma, mostrando que essa é sua maneira de dar forma 

para seu mundo e concordando com o que reconhece que, com as palavras, é mesmo possível 

fazer e desfazer como se quer.   
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Anexo I 
Capas – Série Napolitana (versões italiana e brasileira) 

Título Capas Eixo narrativo 
 

Versão em italiano Tradução para o 
português 

 

 
L’a amica geniale 

(A amiga genial) 

 

 

 
Prólogo 

Infância  

Adolescência 

 
Storia del nuovo 

cognome 

(História do novo 
sobrenome) 

 

 

 

 

Juventude 

 
Storia di chi fugge e di 

chi resta 

(História de quem foge e 
de quem fica) 

 
 

 

 

Tempo 
intermédio 

 
Storia della bambina 

perduta 

(História da menina 
perdida) 

 

 

  

 
 

    

 

 

 
  



144 
 

Anexo 2 
Capas Frantumaglia 

Idioma Ano de publicação Capa Tradução  
 
 
 

Italiano 
 

 
 
 

2016 

 

 
Design: Mara Cerri 
 

 
 
 

- - - 

 
 
 

Português brasileiro 

 
 
 

2017 
 

 

 
Design: ô de casa 

 
 
 

Marcello Lino 

 
 
 

Português europeu 
 

 
 
 

2016 

 

 
 

 
 
 

Margarida Periquito 

 
 
 
 

Inglês  

 
 
 
 

2016 
 

 

 

 
 
 
 

Ann Goldstein 
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Espanhol 

 
 
 

2017 

 

 
 

 
 
 

Celia Filipetto Isicato 

 
 
 

Sueco 

 
 
 

2019 

 

 
 

 
 
 

Kristin Sørsdal 

 
 
 

Francês 

 
 
 

2019 

 

 
 

 
 
 

Nathalie Bauer 

 
 
 

Romeno 

 
 
 

2019 

 

 
 

 
 
 

Cerasela Barbone 

 
 
 

Holandês  

 
 
 

2019 

 

 
 

 
 
 

Marieke Van Laake 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marieke+Van+Laake&text=Marieke+Van+Laake&sort=relevancerank&search-alias=books-de-intl-us

	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)
	FACULDADE DE LETRAS (FALE)
	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA
	PAMELLA TEREZINHA SOUZA DE OLIVEIRA
	Apagar vestígios: ausência, forma e autoria na  Série Napolitana, de Elena Ferrante
	GOIÂNIA
	2021
	PAMELLA TEREZINHA SOUZA DE OLIVEIRA
	Apagar vestígios: ausência, forma e autoria na  Série Napolitana, de Elena Ferrante
	GOIÂNIA
	2021
	Ata da defesa
	PAMELLA TEREZINHA SOUZA DE OLIVEIRA
	Apagar vestígios: ausência, forma e autoria na  Série Napolitana, de Elena Ferrante
	BANCA EXAMINADORA
	SIGLAS
	INTRODUÇÃO
	CAPÍTULO 1
	CAPÍTULO 1
	A forma pela autoria
	1.1 AFINAL, “O QUE IMPORTA QUEM FALA?”8F
	1.2. O CASO ELENA FERRANTE
	1.3 A PERFORMANCE DA AUSÊNCIA
	1.4. AUTORIA NA SÉRIE

	CAPÍTULO 2
	...
	2.1. MULHERES QUE ESCREVEM
	2.2. VOCÊ QUE ME VÊ, VOCÊ QUE ME CONTA35F
	2.3. NARRAR MULHERES

	CAPÍTULO 3
	A forma definida por dentro
	3.1. UM GOSTO DE FERRO NA BOCA

	Considerações finais
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXOS
	Anexo 2


