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RESUMO 

 

A presente dissertação consiste principalmente numa leitura das cartas amorosas de Franz 

Kafka a Milena Jesenská em diálogo com a teoria da mídia, de modo a discorrer sobre 

mensagens e mensageiros, longa distâncias, mensagens que não chegam, mensagens que não 

partem; sobre o remetente que envia, o destinatário que espera, e o que acontece no meio do 

caminho; sobre o que é transmissível e o que não é.  As cartas a Milena constituem objeto 

privilegiado para essa investigação na medida em que embrenham amor, distância e tecnologia: 

Kafka e Milena mantiveram, por um ano, uma relação quase exclusivamente epistolar, e essa 

distância é constantemente problematizada nas cartas, bem como causa direta de ansiedades e, 

possivelmente, do amor. O método de investigação consiste em: 1) isolar a obsessão de Kafka 

por mensagens e mensageiros em contos, romances, aforismos e anotações; 2)  uma leitura de 

teóricos da mídia que trabalham o universo de problemas das tecnologias de comunicação, 

especialmente Sybille Krämer, Friedrich Kittler e Bernhard Siegert; 3) uma leitura do texto de 

Cartas a Milena procurando destacar como Kafka sofre o que chamaremos de pathos da 

distância de proximidade utilizando as cartas como tecnologia de se aproximar e de separar ao 

mesmo tempo. Por fim, discute-se outras interpretações da falência postal entre Kafka e Milena 

no contexto das transformações históricas no final do século 18 e começo do 19 e conclui-se 

com uma possível relação entre mídia e eros. 

 

Palavras-chave: mídia; cartas; eros; kafka; kittler 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

This thesis presents a reading of the love letters written by Franz Kafka to Milena Jesenská in 

close conversation with the so-called German Media Theory (Deutsche Medientheorie). Its aim 

is to discuss messages and messengers, vast distances, messages that do not arrive, messages 

that are not sent, what is transmissible and what is not, the sender who sends, the receiver who 

waits and what happens in-between. Letters to Milena can be a privileged object of study for 

such investigation inasmuch as it tightly connects love, distance and media technology: living 

respectively in Prague and in Vienna, for two years Kafka and Milena held an almost 

exclusively epistolary relationship, and such physical distance is not only constantly 

problematized by Kafka in his letters but also a possible cause for anxieties as well as for love 

itself. The methodology of study follows as such: 1) to isolate Kafka’s interest for messages 

and messenger in his literary work, connecting it to the author’s own letter writing; 2) to outline 

the works of media scholars who investigate technologies of communication, such as Sybille 

Krämer, Friedrich Kittler and Bernhard Siegert; 3) to close-read Letters to Milena highlighting 

how Kafka suffers what we will call the “pathos of distance and of proximity” by utilizing 

letters both as device for separation and for maintaining an illusion of proximity. Finally, we 

present a discussion of previous interpretations of the “postal failure” between Kafka and 

Milena in the context of the technological and discursive changes happening in the transition 

between the 19th and the 20th century as studied by Kittler and Siegert. We conclude with a 

more general discussion about possible relationships between media and eros. 

 

Keywords: media; Franz Kafka; letter writing; Friedrich Kittler; love 
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INTRODUÇÃO  

  

 

I’ve seen the ghost of Culture with numbers on its wrists 

Salute some new conclusion that all of us have missed 

– Leonard Cohen (2014) 

 

 

Na lição “Realismo”, abertura de seu romance Elizabeth Costello, J.M. Coetzee 

formula da seguinte maneira o problema dos começos: 

 

Em primeiro lugar, temos o problema da abertura, ou seja, como nos levar de 

onde estamos, que é, por enquanto, lugar nenhum, para a margem de lá. É um 

simples problema de ponte, um problema de construir uma ponte. Problemas 

que as pessoas resolvem todo dia. Resolvem e, uma vez resolvidos, seguem 

em frente.  

Vamos supor que, seja como for, a coisa está feita. Vamos dizer que a ponte 

está construída e atravessada, que podemos tirá-la da cabeça (COETZEE, 

2004, p. 7). 

 

 Nada mais simples que uma ponte. Ela conecta dois pontos. Ela se realiza ao ser 

atravessada.  

Mas Coetzee a construiu e a atravessou.  Como a ponte de Coetzee representa o 

problema literário do realismo, nós a atravessamos graças ao narrador ter dito que assim o 

fizemos. Agora podemos tirá-la da cabeça. 

Vejamos outra ponte.  

 

Eu estava rígido e frio, era uma ponte, estendido sobre um abismo. As pontas 

dos pés cravadas deste lado, do outro as mãos, eu me prendia firme com os 

dentes na argila quebradiça (...). Assim eu estava estendido e esperava; tinha 

de esperar. Uma vez erguida, nenhuma ponte pode deixar de ser ponte sem 

desabar (...).  

Pelo anoitecer, no verão, o riacho sussurrava mais escuro – foi então que ouvi 

o passo de um homem! Vinha em direção a mim, a mim. – Estenda-se, ponte, 

fique em posição. (...) Compense, sem deixar vestígio, a insegurança do seu 

passo, mas, se ele oscilar, faça-se conhecer e como um deus da montanha atire-

o à terra firme (...). 

Mas depois ele saltou com os dois pés sobre o meio do meu corpo. Estremeci 

numa dor atroz, sem compreender nada. Quem era? Uma criança? Um sonho? 

Um suicida? Um tentador? Um destruidor? E virei-me para vê-lo. – Uma ponte 

que dá voltas! Eu ainda não tinha me virado e já estava caindo, desabei, já 

estava rasgado e trespassado pelos cascalhos afiados, que sempre me haviam 

fitado tão pacificamente da água enfurecida (KAFKA, 2002, p. 64-65). 
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Há dois eventos-chave no conto “A Ponte”, de Franz Kafka: um homem, em vez de só 

atravessar a ponte, decide parar e testá-la. A ponte se vira para ver o que se passa. São dois 

eventos que, diga-se, escapam à função normal de uma ponte e de se usar uma ponte. Com 

Kafka, a ponte começa a aparecer como um problema. Como podemos formulá-lo? 

A ponte de Kafka possui agência, coisa que a ponte de Coetzee não possui. Ela reflete 

acerca da sua neutralidade de objeto que existe meramente para transportar, mediar e/ou 

conectar. Em seguida, erro máximo, age: vira-se e olha para o que transporta.  

A mensagem da ponte parece ser a seguinte: tanto para homem quanto para ponte, é 

perigoso parar e olhar o que acontece no meio do caminho entre A e B. É preciso atravessar e 

pronto. O meio do caminho é o reino da ponte mal-ajambrada, das inconveniências, dos 

entregadores, dos mediadores, dos desertos e estradas ruins, dos carteiros e do trânsito, dos 

mensageiros, dos serviços de telefonia, do sinal de wifi, dos servidores globais de Internet e dos 

serviçais domésticos, das criaturas mediadoras, os anjos, ninfas e daemons. É o reino de Kafka, 

e o também o da mídia. 

Assim formulado, o problema da ponte é o mesmo problema desta dissertação:  o 

problema das cartas de Franz Kafka a Milena Jesenská. Mais especificamente, o problema de 

como uma das últimas cartas de Kafka para Milena redefine todas as cartas anteriores, redefine 

toda a relação entre Kafka e Milena. O que une as cartas e a ponte é a palavra meio. 

Kafka, em Praga, e Milena, em Viena se relacionaram quase exclusivamente por meio 

de um único canal de comunicação: os correios. Através deles, enviavam mensagens de amor 

e de incompreensibilidade um para o outro. Uma vez que o tema das mensagens e mensageiros 

também faz parte da literatura ficcional kafkiana, ela será usada para investigar como Kafka 

trabalhava literariamente a possibilidade (e a impossibilidade) de se enviar mensagem e receber 

mensagens, tema que marca as Cartas a Milena. Como na ponte, vamos investigar o que 

acontece no meio do caminho.  

Mas qual é exatamente o problema das Cartas a Milena?  

 

Kafka 

 

A ideia original para este trabalho me veio durante a leitura de uma das últimas cartas 

de Kafka a Milena, postada no fim de março de 1922, e que ficou conhecida na crítica kafkiana 

(e.g. AUEROCHS, 2010) como Gespensterbrief (a carta-fantasma). Kafka a envia para romper 

a relação epistolar com Milena, quem ele amava. A citação é longa, mas importante. 
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Todas as desgraças da minha vida – com o que não quero queixar-me, mas 

fazer uma observação para proveito e exemplo – provêm, se se quiser, de 

cartas ou da possibilidade de escrever cartas. As pessoas quase nunca se 

enganaram, mas as cartas sempre, e aliás, também neste ponto não cartas de 

outrem, mas as minhas próprias. No meu caso, é uma desgraça particular, de 

que não quero continuar a falar, mas, ao mesmo tempo, é também uma 

desgraça geral. A fácil possibilidade de escrever cartas de certeza – de um 

ponto de vista simplesmente teórico – que trouxe ao mundo uma terrível 

dilaceração de almas. É que se trata de uma comunicação com fantasmas, e 

não apenas com o fantasma do destinatário, mas também com o nosso próprio 

fantasma que, involuntariamente, se desenvolve na carta que se está a escrever 

e mesmo numa sequência de cartas, em que uma carta confirma a outra e pode 

invoca-la como testemunha. Como é que se teve a ideia de que as pessoas 

podem conviver umas com as outras através de cartas? Pode pensar-se numa 

pessoa que está longe e pode compreender-se uma pessoa que está perto, tudo 

o resto ultrapassa as forças humanas. Mas escrever cartas quer dizer desnudar-

se diante dos fantasmas, coisa de que eles estão avidamente à espera. Beijos 

escritos não chegam ao destino, são bebidos pelos fantasmas durante o 

caminho. É com este alimento abundante que eles se reproduzem de maneira 

tão incrível. A humanidade sente isso e luta contra isso, inventou o comboio, 

o automóvel, o aeroplano, para eliminar tanto quanto possível o fantasmático 

entre as pessoas e conseguir o trânsito natural, a paz das almas, mas já não há 

remédio, trata-se, manifestamente, de invenções a que se chegou já durante a 

queda, o campo oposto é muito mais tranquilo e forte, depois dos correios, 

inventou o telégrafo, o telefone, a telegrafia sem fios. Os espíritos 

[Gespenster] não vão morrer de fome, mas nós vamos perecer (KAFKA, 2018, 

p. 214) 

 

A Gespensterbrief é postada dois anos depois do início da relação epistolar, e, no arco 

narrativo das Cartas a Milena, representa algumas coisas: o auge da notória prolixidade 

epistolar de Kafka, que, além de ter escrito muitas, já havia passado por um “outro processo” 

(CANETTI, 1990) postal maior e mais doloroso com sua então ex-noiva, Felice Bauer; a 

enfatuação de Kafka em relação à própria obsessão epistolar; uma tomada de consciência 

radical em relação a essa obsessão; a tentativa de interromper o fluxo de cartas e, por 

conseguinte, a relação entre ele e Milena. 

As cartas permitem a comunicação ao mesmo tempo em que parecem se interpor entre 

Kafka e Milena.  A Gespensterbrief é uma teorização da escrita de cartas feita em plena práxis, 

uma teoria apocalíptica que postula o fim de uma determinada comunicação humana natural. 

Kafka a descreve como tecnologia de ponta, semelhante ao telégrafo e ao telefone. As cartas 

aparecem, então, como tecnologia de informação e comunicação, e são apresentadas em 

oposição a tecnologias de transporte humano, como trens e aviões. 
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É esse o nosso problema nas Cartas a Milena: entender como Kafka problematizava a 

carta enquanto tecnologia que parece separar em vez de aproximar1. Como veremos, essa 

questão é tematizada ao longo da troca de cartas, que investigaremos a partir das categorias 

“distância” e “mídia”. 

À exceção de três rápidos e importantes encontros, Kafka e Milena mantiveram uma 

relação quase inteiramente epistolar durante o ano de 1920 e uma parte do ano de 1922. 

Investigaremos como a distância entre os dois é tematizada de modo intenso e recorrente nas 

Cartas a Milena. Durante a leitura, perceberemos que Kafka utiliza as cartas ora para tentar 

suplantar essa distância, ora para realizar sua manutenção. Há um evidente paradoxo entre 

distância e proximidade na prática epistolar kafkiana, que inclusive sublinha o amor que nunca 

se consuma. 

 

Mídia 

 

Falamos em mídia. Mas antes de entrarmos em considerações teóricas, continuemos 

mais um pouco com a nossa conceituação da ponte, de modo a tentar introduzir a noção de 

mídia um pouco mais naturalmente.  

Podemos imaginar que uma ponte é altamente visível durante sua construção: os 

andaimes, os trabalhadores, a alteração da paisagem. Igualmente importante é que ela 

representa uma promessa de conexão. Mas, uma vez construída, ela se torna “atravessável”, 

rapidamente vira parte dos caminhos disponíveis no mundo, naturaliza-se. Ela pode até 

continuar visível em toda sua majestade e excelência industrial, mas seu uso é determinado pelo 

desaparecimento de todo esse esplendor: ela serve para conectar A a B. 

Como a ponte, uma mídia é inteiramente visível no momento de seu aparecimento 

histórico e sua implementação técnica numa dada sociedade. Fala-se dela por toda a parte, 

alardeiam-se notícias precisas ou exageradas sobre a melhora nas comunicações. Em seguida, 

como a ponte, habituamo-nos e ela desaparece em hábito.  

Mas, a ponte, em Kafka, além de ser sempre visível, traz visibilidade: vemos e 

sentimos a vida da ponte. Ela, em si, vê pouco: só o abismo e o rio lá embaixo. Nem ela nem 

 
1 A Gespensterbrief e as cartas kafkianas em geral foram fartamente estudadas sob diversas perspectivas (ver 

“Briefkultur” em AUEROCHS, 2010, por exemplo; também mencionamos alguns deles ao longo dos capítulos 

deste trabalho). 
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nós conseguimos ver a mensagem a que a ponte carrega, o homem. Só sentimos seu peso nas 

costas da ponte, e não podemos nos virar sem cairmos, nós e ponte. 

Eis aí uma aparente diferença entre a ponte de Kafka e as mídias. Adiantando-nos um 

pouco, o uso de uma mídia, por definição, determina que ela se oculte enquanto materialidade 

para dar lugar aos conteúdos e mensagens. Já a ponte kafkiana nos nega a visibilidade da 

mensagem que ela carrega – o homem –, nos deixando cara a cara apenas com a ponte. O que 

tirar disso? 

Se podemos entender a ponte como mídia, então Kafka nos apresenta uma mídia não 

em seu funcionamento normal, i.e., um homem atravessando uma ponte, uma imagem ou um 

som numa tela ou o sentido de um texto na nossa mente. Kafka nos apresenta uma mídia já com 

um corte crítico implementado na apresentação: ele nos mostra uma mídia no meio do caminho 

entre seu funcionamento normal/social e o momento de crise a partir do qual podemos flagrar, 

justamente, o procedimento, a planta, a engenharia que a permite transmitir conteúdos.  “A 

ponte”, de Kafka, portanto, aventaria o mesmo procedimento “simplesmente teórico” que 

marca a escrita da Gespensterbrief. Assim leremos as Cartas a Milena. 

 

Meios 

 

Confundimos os termos “mídia” e “meio” de modo deliberado. Vamos agora 

diferenciá-los. Para tanto, serão úteis autores da chamada teoria da mídia de vertente alemã2: 

Sybille Krämer, Friedrich Kittler e Bernhard Siegert. 

Acerca da diferenciação entre meio e mídia na teoria da mídia, Erick Felinto e 

Adalberto Müller (2008) afirmam: “Mas nem todo meio é necessariamente uma mídia. O 

conceito de mídia está necessariamente ligado aos conceitos de cognição, informação e 

comunicação” (p. 8). Mais recentemente, Maurício Liesen (2020) investigou a etimologia de 

mídia. “Mídia” [Media], em inglês, é apenas o plural de Medium, mas que em português virou 

 
2 Nascida do encontro entre estudos literários e teoria francesa, com a adição da cibernética e da teoria da 

informação, a teoria da mídia põe ênfase no aspecto material, não-hermenêutico, discursivo e histórico no estudo 

dos suportes que usamos para a comunicação: “Os estudiosos das materialidades reconhecem continuamente seu 

débito para com os pensadores de uma tradição ‘materialista’. Os nomes que aparecem de forma mais recorrente 

são McLuhan, Derrida, Lacan e Foucault. Estes últimos, principalmente devido à forte influência do 

desconstrucionismo, assimilada por teóricos como Friedrich Kittler e Hans Ulrich Gumbrecht. O caso de Kittler é 

exemplar, já que sua obra pode ser entendida como ‘uma mescla de Foucault, Lacan e McLuhan, ou seja, uma 

combinação entre análise do discurso, psicanálise estruturalista e teoria da mídia de primeira geração’” (FELINTO; 

MÜLLER, 2008, p. 6). Para as diversas vertentes da teoria da mídia, ver o artigo citado. Neste trabalho, 

concentrarmo-nos principalmente em Kittler, Sybille Krämer e Bernhard Siegert, os quais discutiremos em 

profundidade mais à frente. 
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sinônimo do significado de Medium (LIESEN, 2020, p. 191), ocasionando diversas confusões 

entre meio e mídia. Na teoria da mídia, o termo é usado para tratar tanto de problemas 

“mediais”, i.e., de transmissão e comunicação, quanto dos objetos materiais que condicionam 

a comunicação: livros, computadores, cartas, TVs, etc. “Mídia” também pode designar redes 

formadas por outras mídias, ou seja, investigam como discursos fluem por um determinado 

local e época, como veremos com Friedrich Kittler. A noção de mídia se aproximaria ainda 

tanto do metaxu da teoria da percepção aristotélica, um “entre” diáfano que “carrega” ou forma 

imagens na alma, quanto da “voz do meio” grega, que, como nossos verbos reflexivos, implica 

o sujeito sofrendo a ação que realiza (LIESEN, 2020, p. 190). Essa reflexividade é crucial em 

se tratando da noção de mídia. Mais recentemente, a partir da semiótica e, simultaneamente, do 

avanço das tecnologias de informação no século XX, dá-se ênfase ao aspecto técnico da mídia, 

que passa a significar, simplesmente, tudo aquilo que transporta, transmite, armazena e/ou 

processa informações (audiovisual, acústica ou textual). 

Nossa reflexão sobre a ponte se valeu da discussão realizada por Sybille Krämer 

(2015) sobre o que ela chama de “paradoxo da visibilidade” próprio de fenômenos mediais: o 

fato de que a materialidade da mídia precisa sumir para dar lugar ao seu conteúdo, como nos 

aprofundaremos no capítulo 2. Tal paradoxo, como fica claro depois de Marshall McLuhan e 

Friedrich Kittler, implica num severo questionamento dos poderes da agência humana, 

ocasionado pela ênfase investigativa transferida do sujeito para os meios e mídias que o 

determinam.  

De uma forma ou outra, todos esses aspectos estarão presentes de forma intermitente 

no nosso uso do substantivo “mídia” e seus adjetivos derivados. 

Trataremos a carta como mídia. Dentre outras coisas, isso significará às vezes ignorá-

la tanto como gênero literário, que pressupõe convenções, retóricas e estéticas próprias, quanto 

como mero suporte para a “escrita”. Vamos nos concentrar – mas não sempre – em como a 

carta enquanto objeto e enquanto mídia importava para Kafka. Tudo isso ficará claro mais 

adiante. 

 Com isso, não queremos somente que Kafka seja analisado de um determinado “ponto 

de vista midiático”, mas sim trabalharmos a hipótese de que ele lidava com problemas mediais. 

Não gostaríamos de pressupor uma anterioridade kafkiana que agora seria vista sob novo 

ângulo; o instrumental que trazemos aqui serve para esclarecer aflições e problemas levantados 

e sofridos por Kafka nas cartas, tais como nós o identificaremos.  
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De modo mais geral, supomos que sua relação com Milena, lá de 1920, possa lançar 

luz sobre problemas de 2020, problemas que, como veremos, derivam de um certo excesso de 

comunicação, de um certo vício em mídia em Kafka. 

Por fim, um breve sumário do trajeto deste trabalho. No capítulo 1, identificaremos a 

figura do mensageiro em contos, romances, anotações e aforismos de Kafka para relacioná-lo 

com o ato de transmitir e receber mensagens3. No capítulo 2, analisaremos como Sybille 

Krämer utiliza o tropo do mensageiro para tornar visíveis questões mediais. Krämer diferencia 

o entendimento acerca da comunicação em dois grandes grupos: o sistema postal e o sistema 

erótico, categorias que usaremos na nossa leitura das Cartas a Milena. No capítulo 3, 

entraremos nas Cartas a Milena orientando-nos pelos dois encontros entre Kafka e Milena. 

Seguiremos o pathos da distância e da proximidade, tão marcante nas cartas, para sairmos na 

Gespensterbrief. As cartas de Kafka são dolorosas. Perseguiremos essa dor. No capítulo 4, 

exporemos as teorias de Friedrich Kittler e Bernhard Siegert para identificarmos suas leituras 

das cartas de amor de Kafka como emblemas da mudança discursiva e tecnológica ocorrida no 

começo do século XX a partir da máquina de escrever, em Kittler, e dos correios, em Siegert. 

Na conclusão, uma vez que os problemas midiáticos em Kafka ocorrem a partir de um locus 

de amor e desejo, discorreremos de modo geral e tateante sobre a relação entre mídia e eros. 

 

  

 
3 Salvo engano, até agora não encontrei quem tenha pensado a questão das mensagens e mensageiros junto à teoria 

da mídia na obra de Kafka.    
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1. MENSAGEIROS E MENSAGENS 

 

The messages fly 

But the network is down 

–– Leonard Cohen (2019) 

 

Os mensageiros 

 

 No dia 7 de dezembro de 1917, anota Kafka um dos seus aforismos de Zurau, também 

conhecido como “A fábula dos reis e dos mensageiros”:  

 
Foi-lhes apresentada a opção para se tornarem reis ou mensageiros dos reis. À 

maneira das crianças, todos quiseram ser mensageiros. É por isso que existe 

um bando de mensageiros que correm pelo mundo e, uma vez que não há mais 

reis, bradam uns para os outros as mensagens que perderam o sentido. 

Gostariam de pôr um fim à sua vida miserável, mas não ousam fazê-lo por 

causa do juramento de ofício (KAFKA, 2011b). 

 

 No mesmo ano, Kafka escreve “Uma mensagem imperial” (como parte da novela 

“Durante a construção da muralha da china”, mas publicado primeiro de forma independente 

em Um médico rural), conto que narra a intransmissibilidade da mensagem de um rei morto 

para um súdito anônimo: “O imperador – assim consta – enviou a você, o só, o súdito 

lastimável, a minúscula sombra refugiada na mais remota distância diante do sol imperial, 

exatamente a você o imperador enviou do leito de morte uma mensagem” (KAFKA, 1999, p. 

41). 

Como na fábula, no conto a mensagem não será entregue, e não só porque a distância 

entre rei e súdito é infinita (depois das galerias, há o pátio, há a multidão, e para além do palácio 

há o mundo inteiro entre o mensageiro e o destinatário), mas também porque o rei está morto, 

e, “no centro do mundo”, onde está o destinatário, ninguém penetra, “muito menos com a 

mensagem de um morto”. Em ambos os escritos, a morte dos reis parece matar também o 

sentido da mensagem – mas não a importância do mensageiro. 

 Ao longo do conto, a importância da mensagem parece ir se erodindo na mesma 

proporção em que o mensageiro vai se distanciando do rei. A cada espaço percorrido, a cada 

sala atravessada, o mensageiro se aproxima do destinatário,  “o mais longe da sombra imperial”; 

mas, também a cada passo, o conto parece sugerir uma nova perda semântica, como se a 

mensagem fosse se erodindo.  Ao final do conto, o leitor já está distante do mensageiro que 
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seguiu, já formou uma aliança com o destinatário que espera. Mesmo se este chegasse a receber 

a mensagem, receberia um nada. 

 Apesar disso tudo, o mensageiro “é um homem robusto, infatigável; estendendo ora 

um, ora o outro braço, ele abre caminho na multidão; quando encontra resistência, aponta para 

o peito onde está o símbolo do sol; avança fácil como nenhum outro.” (KAFKA, 2002, p. 41) 

De onde viriam essas qualidades do mensageiro? Apenas do contato com o rei? Morto o rei, , 

esse mensageiro imperial tão importante estaria fazendo alguma coisa que não, como as 

crianças-mensageiras, “correndo pelo mundo, bradando mensagens sem sentido”?   

 Outro mensageiro que emite a mesma aura de diligência e obstinação é Barnabás, o 

mensageiro que leva a K. a carta de Klamm, e que também representa o primeiro contato de K. 

com o Castelo.  

 
Sua roupa [de Barnabás] era quase branca, certamente não era de seda… mas 

tinha a mesma delicadeza e solenidade de uma (…) O sorriso tinha alguma 

coisa incomumente encorajadora; ele passava a mão pelo rosto como se 

quisesse afugentar esse sorriso… quando ele falava, os lábios se abriam e se 

fechavam de uma maneira viril e no entanto suave. (KAFKA, 2008, p. 30).  

 

 

“Viril e no entanto suave”. Se Barnabás delineia-se tão distintamente dos outros ajudantes 

bonachões de K., não seria justamente graças à sua qualidade de mensageiro?, cujas 

características, aliás, são tão estranhas que Barnabás constitui-se, ele próprio, como uma 

mensagem: “Ele era só um mensageiro, não tinha conhecimento do conteúdo das cartas que 

devia entregar, mas seu olhar, seu sorriso, seu andar pareciam também uma mensagem”4 (p. 

35). O mensageiro se confunde com a mensagem, e a mensagem nunca é clara.  

 Apesar de importante, a carta que Barnabás leva a K. foi enviada há muito tempo, há 

tanto quanto foi expedida a ordem para trazer K. à aldeia do Castelo, e não valem mais.  Tudo 

ao redor de K. é atraso. Mas, assim como o destinatário da mensagem imperial, é K. quem se 

prejudica, nunca o mensageiro, que jamais tem sua importância questionada. 

 Poder-se-ia atribuir as fortes impressões que causam os mensageiros kafkianos à 

proximidade com as autoridades do Castelo e de outras instituições de poder. Com os reis, 

portanto. Barnabás seria importante porque tem um contato valoroso com o Castelo, e o 

mensageiro imperial porque carrega a mensagem do rei. Mas se assim o fizéssemos, não 

estaríamos destacando, justamente, o “poder”, em vez de o mensageiro? Ao destacarmos o 

 
4 Assim como em “A ponte”, parece que estamos diante de um “meio como mensagem”, i.e., uma “mensagem” 

kafkiana sobre os meios/mídia. Se um mensageiro parece com uma mensagem, mas essa mesma mensagem não 

aparece, não chega, ou não é clara, não nos causaria ele, no mínimo, um pouco de ansiedade?  
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mensageiro, a proximidade com o poder – o Castelo, os reis, o imperador – revela-se como 

apenas a origem de uma mensagem, a sua “instância de sentido”, aquilo que põe os mensageiros 

a correr pelo mundo. Mas, se entendidos enquanto mensageiros em vez de mensageiros de 

alguém, focamos na pura transmissibilidade, isto é, no mensageiro, no seu correr pelo mundo. 

 Salvo engano, foi Walter Benjamin quem primeiro notou a diferença entre os 

mensageiros e outros personagens kafkianos em sua análise sobre os “ajudantes”, em cuja 

categoria ele os insere. No “mundo das chancelarias e dos arquivos, povoado de pessoas 

subalternas e degradadas”, escreve Benjamin (2012, p. 150), movimentam-se os mensageiros, 

“seres em estado de névoa”, “entes inacabados” que vivem num estado de natureza “ainda não 

terminado”, um estado que exala “um penhor de esperança, ao mesmo tempo consolador e 

absurdo”. Ou seja, se “existe esperança, esperança de sobra, só que não para nós”, como disse 

Kafka em conversa com Max Brod, para os mensageiros parece existir.  

 Para entender esse estado, que nos soa a um estado mítico, lembremos que, para 

Benjamin,  

 
O mundo mítico é incomparavelmente mais jovem que o mundo de Kafka, 

com relação ao qual o mito já representa uma promessa de libertação (…) A 

razão e a astúcia introduziram estratagemas no mito; com isso, os poderes 

míticos deixam de ser invencíveis (BENJAMIN, 2012, p. 153) 

 

 

 Essa passagem parte de um comentário de Benjamin sobre “O silêncio das sereias”, de 

Kafka, conto que começa enunciando como os “meios insuficientes – infantis mesmo – podem 

servir à salvação” (KAFKA, 2002, p. 104). Da mesma forma que diversos contos de Kafka são 

escritos como relatórios científicos só que reportando histórias, situações, teorias e ações que a 

crítica literária costumava chamar de “fantásticas” (tendo o realismo burguês como referência 

universalizada), poderíamos ver a natureza do mensageiro sob a mesma distância entre forma e 

forma conteúdo que rege a estilística kafkiana? Assim como Odisseu pode expressar o 

estratagema que é pensar “miticamente”, a felicidade dos ajudantes, que “instalam-se num canto 

do chão, sobre dois velhos vestidos de mulher, ocupavam um mínimo de espaço, acocoravam-

se uns ao lado dos outros e na penumbra via-se apenas uma grande aglomeração”, (BENJAMIN, 

2012, p. 153) parece também um desses “meios insuficientes”? O que seria o mensageiro senão 

essa insuficiência diligente? Parece haver uma dissociação entre o mensageiro e seu “referente” 

real. Os mensageiros vivem com honra e dignidade, embora seu trabalho seja insuficiente. 

Mesmo assim, constituem um meio para a salvação.  
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As cartas  

 

Inutilidade e salvação: seria isso a carta para Kafka?. 

Quando voltamos os olhos para a relação de Kafka com as cartas, a dignidade do 

mensageiro dá lugar ao desespero.  Troca-se o ponto de vista mítico, a partir do qual o 

mensageiro aparece na literatura, pelo ponto de vista pessoal, corporal, patético com que Kafka 

vive o mundo e a prática epistolográfica. O estado de inocência do mensageiro vira uma dor no 

corpo. 

 Como Kafka espera uma carta?  

 

Um carteiro trazia-me duas cartas registradas, uma em cada mão e estendia-

as a mim com um movimento preciso e maravilhoso que fazia saltar seus 

braços como as bielas de um trem a vapor. “Senhor, são cartas encantadas!”, 

bradou o carteiro. Eu podia tirar tantas folhas quanto eu quisesse, elas jamais 

se esvaziavam. Encontravam-me no meio de uma escada em uma grande sala 

e seu eu quisesse tirar todas as folhas que estavam nos envelopes, era-me 

preciso, desculpe-me, jogar sobre os degraus e sobre os móveis aquelas que 

eu já havia lido… as folhas produziam um barulho suave como a harmonia de 

uma música instrumental. Mas hoje, sol a pino, tive que atrair o carteiro por 

outros meios (KAFKA, 1985, p. 82) 

 

 Atrair o carteiro: como se fosse um ser caprichoso ou uma criatura indomável. Feito o 

mensageiro de “Uma mensagem imperial”. Mas esse carteiro que pode ser atraído não existe 

nem na sua literatura, quem dirá na realidade: faz parte de um sonho que Kafka relatou a Felice 

Bauer. Na realidade e na literatura, os carteiros fazem o que bem entendem. Enquanto isso, 

Kafka espera.  

 

Você [Felice] tinha me prometido uma ou duas cartas para a segunda feira e 

eu não recebi nenhuma; desamparado coloquei-me a andar de um lado para o 

outro no escritório… eu não parecia pensar em nada, exceto no fato de estar 

justamente na hora de passar o segundo malote do correio e na possibilidade 

de não haver nenhuma carta para mim (ibid., p. 85) 

Ou: 

Devo dizer que sei por suas próprias palavras que você recebeu minha última 

carta registrada na sexta-feira pela manhã, ou que no mínimo você sabia da 

existência da mesma, mesmo assim você só me respondeu no sábado. (ibid., 

p. 130)/ 

Ou ainda: 

Se quero continuar a viver não posso ficar, como nestes últimos dias 

intermináveis, a esperar em vão por notícias suas. Por mais que eu queira, não 

tenho mais esperança de recebê-las. (ibid., p. 75) 
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 Etc. Embora a descrição da espera seja virtualmente a mesma que será em sua 

correspondência com Milena Jesenská, anos mais tarde, nesta haverá outros elementos para 

considerarmos. 

 Em certa medida, por óbvio, a angústia da espera por cartas é comum à prática.   Mas 

note-se como Kafka rapidamente torce a mera descrição objetiva da espera (é uma cena da 

chegada de uma carta):  

 

Querida, você notou que incrível harmonia há entre nossas cartas? Uma pede 

alguma coisa e já na manhã seguinte o outro envia-lhe a resposta, assim como 

naquele dia que você quis me fazer dizer que eu te amava e fui levado a te 

escrever a resposta na carta que se cruzou com a tua na noite de Berlim (ibid., 

p. 112) 

 

Há também a fome por cartas: 

 

É exatamente por isso, a doença, que me tira toda a segurança em relação a 

você, que me balança em todos os sentidos e em seguida te arrasta também. É 

por isso sobretudo, e não somente por te amar, que tenho necessidade, mais 

que evidente, de tuas cartas e que as devoro; é por isso também que não acho 

suficiente tuas belas e boas palavras (ibid., p. 116) 

 

 

 Reiner Stach, biógrafo de Kafka, comenta: 

 

Objeto tangível, a carta traz traços de suas origens. Caligrafia, rabiscos 

ordenados da caneta e marcas à lápis transmitem o estado mental do remetente 

como um sismógrafo. Uma impressão digital, um odor fraco ou uma lágrima 

borrada indicam a presença física do remetente (…) Pode-se imaginar receber 

uma carta ainda quente. As cartas se tornam fetiches sexuais. [Kafka] as 

espalha a sua frente, deita o rosto nelas, beija-as, cheira-as (STACH, 2005, p. 

154-155). 

 

Na Gramatologia, Jacques Derrida comenta como o jovem Jean-Jacques Rousseau 

devora os índices e rastros de “Mamãe” espalhadas por toda casa, desde os móveis até ao comer 

a comida cuspida por ela. “Eu só sentia toda a força de minha ligação com ela quando não a 

via” (DERRIDA, 2011, p. 186). De fato, as cartas kafkianas possuem essa característica 

suplementar de presença na ausência que a escrita tem pra Rousseau e que foi tão importante 

para a teorização de Derrida5. Mas, como veremos depois, a teoria da mídia guarda 

significativas diferenças com relação a uma “gramatologia”.  

 
5 Uma discussão mais aprofundada compararia a noção derridiana de “suplemento” com uma certa função 

igualmente “substitutiva”, operadas pelas mídias, as quais, como em Kittler, substituem corpos por textos. 

Contudo, se um corpo é dado em Derrida, em Kittler, como veremos no capítulo 4, são tudo menos naturais.. 
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Em resumo, Kafka confunde deliberadamente mensageiro e mensagem, antecipando 

McLuhan. Mais que isso, o mensageiro é menos humano que mítico, são como daemons, seres 

de pura comunicação e transmissibilidade. Da mesma natureza é a mensagem kafkiana: rastro 

de um remetente que desaparece, ecos de presenças. A abstrações, a teoria da mídia acrescenta 

a discussão da materialidade da transmissibilidade. Nem o mensageiro nem a mensagem podem 

ser entendidos sem a considerarmos em sua materialidade. Antes de estendermos essa leitura 

ao Kafka escritor de cartas, vejamos como o tropo do mensageiro pode servir como imagem da 

mídia. 
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2. SYBILLE KRÄMER E O TROPO DO MENSAGEIRO 

 

Let be be finale of seem 

–– Wallace Stevens (1997, p. 50) 

 

 

Sybille Krämer ocupa um lugar curioso dentro da assim-chamada teoria alemã da mídia. 

Em Medium, messenger, transmission, ela procura pensar a mídia não só como experiência, 

mas também com um nível e abstração e aplicabilidade mais associada a uma 

Medienphilosophie que os autores materialistas.6 Nisso, ela nos dará uma a definição mais 

precisa para a “mídia”.  

 

O princípio postal e o princípio erótico 

 

Krämer distingue duas maneiras de se entender o ato comunicativo: o princípio postal e 

o princípio erótico (KRÄMER, 2015, p. 20). Segundo o princípio postal, para que ocorra uma 

comunicação, um sinal é enviado à distância por meio de um canal material, o qual, contudo, 

gera ruído, que por sua vez precisa ser minimizado para que a mensagem chegue de forma mais 

“pura” possível. Até aí, o princípio postal é idêntico ao modelo canônico de Claude Shannon7, 

estudo que fundou a teoria da informação.  

A novidade de Krämer é a distância posicionada como referência do ato comunicativo. 

O princípio postal entende a distância como o pressuposto de toda comunicação. Nunca se está 

perto o bastante daquele a quem, ou com quem, se comunica. 

O princípio postal fica claro quando comparado com o princípio erótico, o qual Krämer 

conceitua a partir de Habermas (ibid., p. 22). O modelo erótico entende a comunicação como a 

interação entre indivíduos diferentes, com o objetivo de construir significados comuns e, 

portanto, comunidade. 

 
6 Seguindo Müller e Felinto (2008), chamamos de materialista os autores surgidos no despertar de Kittler, 

associados à pós-hermenêutica, à arqueologia foucaultiana e à teoria francesa de modo geral, bem como fundados 

em rupturas e descontinuidades históricas. A isso é comumente associada a “Medientheorie” (MÜLLER, 2009, p. 

109). Já Sybille Krämer não se utiliza do método arqueológico nem traças arcos históricos do impacto de mídias 

específicas; ela procura delinear uma filosofia geral da medialidade de ordem inclusive metafísica. 
7 “Uma teoria matemática da comunicação”, trabalho do matemático Claude Shannon que fundou a ciência da 

informação e que faz parte, junto com a semiótica de Charles Sanders Peirce, do que se chama hoje “teoria 

pragmática da informação”. 
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Se a condição (e também o obstáculo) do princípio postal é a distância, o obstáculo do 

princípio erótico é a “heterogeneidade” das pessoas. Enquanto indivíduos presos em sua 

individualidade, a distância seria intransponível. Portanto, a partir da perspectiva erótica, o 

problema da comunicação seria o de como atingir a intersubjetividade, como fazer com que 

duas pessoas falem a uma só voz. O objetivo final do princípio erótico é a “padronização de 

diferentes indivíduos, o apagamento das diferenças” (KRÄMER, 2015, p. 23). Dessa 

“aproximação” ela deriva o “erótico”, não sem ironia. 

Qual o papel da mídia em cada um desses respectivos modelos comunicacionais? 

Mídias ocupam papel fundamental no princípio postal; já no princípio erótico elas são 

abstraídas. No primeiro, se há uma distância entre os lados da comunicação, é preciso que algo 

estabeleça a conexão entre as partes. Essa distância jamais será realmente abolida, no máximo 

atravessada. Daí o “postal”, para remeter a ideia do mediador que atravessa a distância 

carregando uma mensagem. Já no princípio erótico, o mensageiro não é importante (para a 

comunicação): o que importa é a carta que ele carrega (ou talvez nem a carta, mas seu 

“sentido”).  

Ou seja, no princípio erótico, as mídias são tidas como janela transparente para o 

conteúdo. O entendimento, a compreensão e a formação de sentido, objetivo da comunicação 

sob o princípio erótico, necessitam que a mídia seja excluída da comunicação senão como um 

suporte facilmente abstraível, uma vez que, se visíveis, atrapalhariam a pureza dialógica do 

processo comunicativo. O diálogo, não o envio da mensagem, é o objetivo. Nas palavras de 

Krämer: 

 

Uma vez que a relação dialógica resulta na aniquilação da distância, e também 

na experiência direta do entendimento mútuo, que acontece precisamente 

quando dois indivíduos concordam e convergem nos seus respectivos mundos 

interiores, não há mais espaço para um mediador ou uma mídia. Assim como 

as mídias são percebidas como indispensáveis para o aspecto postal da 

comunicação – já que elas possibilitam a mediação –, elas também são 

percebidas como adjacentes ao imediato do dialógico (KRÄMER, 2015, p. 

23). 

 

 

Com essa esquematização, Krämer objetiva reabilitar o princípio postal e desbancar o 

princípio erótico, o qual significa, para ela, um erro da filosofia acerca de questões midiáticas. 

Acrescentamos: a comunicação entendida sob o princípio erótico enfatiza a invisibilidade em 

que são envoltos os processos midiáticos e as mídias, enquanto o princípio postal, ao contrário, 

procura “fazer aparecer” a distância e a mídia que permitem a comunicação. 



 25 

Podemos imaginar essa diferença como a dos pontos de vista do Estado e do indivíduo 

com relação à comunicabilidade: o indivíduo quer mandar uma carta para seu amante para 

comunicar seu amor. Embora não ame, o Estado (ou qualquer outra instituição) vai entregar a 

carta, mas precisa se assegurar que existam telégrafos, correios e provedores de Internet 

funcionando. Um age sob o princípio erótico, uma vez que lhe importa apenas que os correios 

estejam funcionando ou que a internet não caia; já o outro é obrigado a pensar de acordo com 

problemas técnicos do princípio postal, e pouco lhe importa o conteúdo desta ou daquela carta 

ou mensagem. 

O destinatário que vive sob o princípio erótico, no afã de receber um conteúdo, não vê 

a mídia. Para explicar a invisibilidade da mídia, a qual já aludimos na introdução, Krämer 

compara a noção de mídia à noção de “signo”.  

Na semiologia clássica saussuriana, um signo é composto por uma parte sensível, 

apreensível aos sentidos, o significante, mais o significado, a parte abstrata ou mental que se 

esconde “por trás” do significante, inacessível aos sentidos humanos. Com as mídias ocorre o 

contrário. O significado (o conteúdo do signo) é o que se revela de imediato, enquanto a mídia 

que o transmitiu desaparece. Portanto, para Krämer, “uma metafísica da mídia equivaleria a 

uma física da mídia” (KRÄMER, 2015, p. 35).  

Entender essa medialidade é entender o desaparecimento da mídia em seu conteúdo, o 

que, para Krämer, constitui a experiência midiática: 

 

Não escutamos vibrações no ar, mas a chaleira apitando; não enxergamos 

ondas de luz do espectro amarelo, mas um canário; não escutamos um CD, e 

sim música; e a tela de cinema desaparece tão logo o filme nos pega. Quanto 

mais as mídias funcionam, mais elas permanecem abaixo do limite de nossa 

percepção. Mídias tornam algo legível, audível, visível, perceptível, ao mesmo 

tempo em que apagam a si próprias nessa sensualidade, tornando-se 

imperceptíveis, anestésicas. Ao mesmo tempo em que as mídias trazem algo 

à luz, elas mesmos se recolhem para o plano de fundo; mídias permitem que 

algo seja visualizado, enquanto simultaneamente permanecem invisíveis. E 

vice-versa: apenas o ruído, a disfunção e o distúrbio tornam perceptíveis as 

mídias (KRÄMER, 2015 p. 31). 

 

 

O mensageiro 

 

O mensageiro que morre no momento em que entrega sua mensagem. Para Krämer, essa 

é a imagem da mídia. A morte do mensageiro não constituiu um “acidente de trabalho”; é na 

verdade um aspecto fundamental da sua função. Ao morrer, não sobra nada para o receptor a 

não ser a mensagem. 
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Dessa perspectiva, o mensageiro seria considerado um “ruído”. O que é isso? 

Desde Shannon, sabe-se que “a comunicação requer um canal técnico-simbólico” 

(KRÄMER, 2015, p. 57) que possa articular símbolos de forma eficiente. Por ser material, o 

canal impõe ruído (e.g., uma madeira dura demais, um espaço barulhento demais). O ruído 

constitui-se de “características especiais que ficam visíveis e operam como traços das condições 

especiais de criação [do material]” (ibid., p. 58). Se o ruído é natural ao material, ele contudo 

impede a mensagem de chegar da maneira como foi pretendida, “independente se devido à 

psique individual ou da região cultural, ou por inaptidão ou paixão. A forma comunicacional 

só se revela a partir do ruído que gera” (ibidem). Deste modo, o ruído é essencial para a 

comunicação e não pode ser eliminado; ele é inclusive o que revela a mídia, que do contrário 

desapareceria em êxtases de sentidos e imagens. 

O mensageiro pode ser melhor entendido pela figura do anjo. Os anjos transmitem, mas 

não criam o que comunicam. Anjos são invisíveis, pois o livre acesso à mensagem depende do 

seu desaparecimento. Se aparecem, é justamente sob a forma da palavra de Deus que buscam 

transmitir, como quando Maria ouve-a transmitida pelo Arcanjo Gabriel. É dessa forma que o 

anjo como mensageiro avança uma intransponível distância – entre Deus e os mortais – para 

transmitir uma mensagem. 

Ao propor a figura arcaica e primordial, do mensageiro, Krämer quer criticar a 

primordialidade do diálogo como imagem da comunicação e substituí-lo pela distância. Assim, 

o tropo do mensageiro pressupõe uma distância que precisa sempre ser vencida, bem como 

acentua a unilateralidade da comunicação: duas pessoas intercalando as transmissões de suas 

respectivas mensagens. Substituir o diálogo pela transmissão de mensagens é substituir a 

presença de um interlocutor pela do mensageiro como referencial da comunicação, o qual 

entende-a como originando-se da distância.  

Enquanto argumento pela supremacia da distância, Krämer nota ainda que a etimologia 

de anjo e angelia (mensagem/anunciação) derivam da linguagem da vida pública e de 

hierarquias técnico-burocráticas, antes que do misticismo e da religião, apontando para uma 

anterioridade material que foi de alguma maneira perdida durante e deu no entendimento falho 

acerca da comunicação. 

 

Os anjos não estão simplesmente ali, mas sim ativos, como nota Augustinho: 

‘angelum enim officii nomen est, non natura’. O ‘anjo’ é portanto o nome de 

um ofício, uma função. A palavra grega ‘angelos’, a hebraica ‘malakh’, a 

arábica ‘malak’, e a persa ‘fereshteh’, todas denotam ‘embaixadores’. O 

primeiro dever dos anjos é, logo, servirem como mensageiros sagrados. Além 

disso – como aponta Siegert – a palavra grega ‘angeloi’ deriva de ‘angareion’, 
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os serviçais do sistema de correios persa. Como nota Horst Wenzel 

laconicamente, ‘o estabelecimento do sistema postal precedeu o mensageiro 

dos céus’ (KRÄMER, 2015, p. 88). 

 

Outro aspecto midiático importante que Krämer encontra no mensageiro é sua 

heteronomia: o fato de ele nunca falar com voz própria, mas sim com a voz da autoridade 

emissora. Eis um perigo da mídia: o mensageiro é um Outro que, do ponto de vista do senso 

comum ou da esperança de erotismo, sempre ameaça omitir ou distorcer a mensagem original, 

a se intrometer na pureza que se espera da comunicação.  

Contudo, também há uma aflição nessa indiferença do mensageiro em relação às suas 

mensagens, uma que o leitor de Kafka conhece bem. 

 

Quando mensagens são enviadas, elas normalmente envolvem comunicações 

importantes. Mensagens são emocionalmente impactantes, surpreendentes, 

elas trazem felicidade ou tristeza aos destinatários. Porém, o mensageiro se 

comporta com indiferença em relação ao conteúdo de sua mensagem. Ele 

permanece apático diante do que diz. Afinal, ele carrega um signo. 

Precisamente por ser alheio ao significado do signo que ele carrega é que ele 

é capaz de lembrar tão bem do significante, uma vez que lhe é permitido 

esquecer-se do significado (KRÄMER, 2015, p. 83). 

 

A mídia fala o significante. Não lhe interessa significado nem sentido. A impessoalidade 

da fala do mensageiro, para Krämer, soa aos “pássaros falantes” de Descartes, que falam “sem 

entender o que dizem”.  

 

Descartes escreve: “Observamos que magpies e papagaios são capazes de 

enunciar palavras assim como nós, e no entanto são incapazes de falar como 

nós, isto é, de modo a demonstrar que entendem o que dizem.” O discurso do 

mensageiro não lembra o discurso parecido ao de um autômato dos pássaros 

falantes de Descartes? (KRÄMER, 2015, p. 85). 

 

 

Por essa razão o mensageiro é substituível por aparatos técnicos. Sua tarefa é maquínica. 

Um vazio dentro dele o permite desempenhar tão bem sua função. 

Com tantas complicações, como pode sequer ocorrer qualquer comunicação? Krämer 

formula essa pergunta da seguinte maneira: “mas como a distância pode virar proximidade ou 

[ao menos] uma ponte entre pontos distantes, se ela permanece ‘insuperável’”? (KRÄMER, 

2015. p. 93). Voltamos a nossa questão sobre a ponte: não enviamos mensagens dia e noite e 

continuamos com nossas vidas?  

Essa questão, para Krämer, é estética. Se a distância permanece insuperável, comunicar-

se talvez nunca tenha passado de um formar imagens do que está distante, única maneira de se 
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lidar com a distância e a diferença. No exemplo dos anjos, se é preciso sempre manter a 

distância entre o divino e o mortal, então que do emissor divino nada aparece senão sua imagem 

na distância. 

Para resumir e recapitular, o modelo do mensageiro serve  a quatro objetivos: 

 

 

1) [Toda] transmissão pressupõe uma diferença que não é reduzível a 

distâncias espaciais ou temporais. 2) O papel do mediador não é sempre o de 

encurtar e nivelar essa diferença, mas também o de mantê-la. Mídias – vistas 

pela lógica funcional do mensageiro – fazem ser possível lidar com a 

diferença. 3) A função do mensageiro é tornar algo perceptível. A estetização, 

logo, constitui o núcleo de todos os processos de transmissão, e a transmissão 

pode ser reconstruída como uma forma de display, de amostragem, de 

interface. 4) Isso é possível através de uma transformação que manifesta a 

diferença ao neutralizar o que é singular em cada caso. A mediação midiática, 

portanto, cria a impressão de imediaticidade (KRÄMER, 2015, p. 165). 

 

No fim das contas, o objetivo de Krämer era chegar à ideia de “estetização”, que ela 

toma cuidado para não confundir com uma forma de percepção ligada à filosofia da arte. A 

estetização (midiática) é a mediação que (a)parece não-mediada.  

 

Krämer, Kafka e o pathos da distância  

 

Como se vê, a teoria da mídia de Krämer traz muitas questões. Por enquanto, importante 

é destacar esse universo de problemas que vão sob a alcunha de medialidade, transmissão e 

comunicabilidade. 

Para nossos propósitos específicos – Kafka e as cartas –, podemos aproveitar algumas 

ideias gerais: a distância, a mediação, a própria figura do mensageiro, sua heteronomia, sua 

morte necessária e as distâncias instransponíveis que surgem quando o colocamos em questão, 

sua imprescindibilidade para o manuseio de diferenças e distâncias, a aflição que sentem o 

emissor e o receptor com a possibilidade que ele intervenha na pureza da mensagem. 

Principalmente, aproveitemos o conflito entre o sistema postal e o sistema erótico, i.e., 

entre a materialidade, as questões técnicas de cabeamento e transmissão de diferenças, e a 

“vontade humana” de comunicar, de se aproximar, de transpor distâncias.  

Com relação à Gespensterbrief, fica difícil não pensarmos nos humanos inventores de 

trens e aviões como dedicados ao erotismo, enquanto os fantasmas ocupam-se da manutenção 

do princípio postal.   
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Em “Uma mensagem imperial”, por exemplo, o mensageiro precisa se confrontar com 

uma distância insuperável. Ele nunca conseguirá levar sua mensagem, mesmo imbuído de 

autoridade e poder ilimitados. Entre A e B, a distância se desdobra infinita e exponencialmente. 

Se considerarmos esse mensageiro como uma das crianças mensageiras, somos lembrados que, 

de todo modo, a mensagem já perdeu o sentido. O destinatário espera para sempre. O mesmo 

ocorre com as figuras-K dos romances.  

Com isso, Kafka parece encenar e fazer ver o mesmo que tenta Krämer: o conflito entre 

a espera por uma mensagem e os meios de transmiti-la. Se considerarmos o conto como  

inteiramente sendo sobre a desesperança do destinatário, para cuja maximização de efeito ele 

só é apresentado no final, então começamos a vislumbrar o que chamaremos de pathos do 

Kafka-epistológrafo: uma dor de espera que se confunde com a o registro do uso de uma mídia. 

Com Krämer, abrem-se dois caminhos os quais investigar nas Cartas a Milena: 1) a 

comunicação entre Kafka e Milena enquanto dificuldade de transmissibilidade de conteúdos 

específicos entre dois corpos/almas, perspectiva que abordaria os desentendimentos frequentes 

entre os dois, e 2) tomar as cartas num contexto mais amplo, levando em conta o conhecimento 

de que dispomos, a partir da arqueologia da mídia, da determinação técnica dos correios, trens 

e telégrafos na assim-chamada literatura.  Ao longo desta dissertação, porém, não nos ateremos 

a nenhuma possibilidade única, preferindo deslizar entre elas para atingirmos o que vamos tratar 

sob a alcunha de pathos. 

Como assim? Um problema se coloca na comparação entre Krämer e Kafka: ao tratar a 

medialidade como aspecto normal da vida humana, a teoria de Krämer falha em pensá-la na 

dimensão viciante e dolorosa que encontramos nas cartas de Kafka. Pois elas são isso: 

dolorosas, viciadas, desesperadas. Por razões midiáticas, julgamos. Como Kafka brinca com as 

distâncias de que sofre? 

 

Distâncias  

 

Se imaginarmos a vastidão do território chinês como uma ferida pulsante na mente do 

escritor de cartas Franz Kafka, podemos imaginar seu conto Durante a construção da muralha 

da China como literatura feita sob os moldes do princípio postal, a partir do qual veríamos 

nítidas relações com as questões de distância e dor que trabalharemos nas Cartas a Milena. 
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O conto ou novela pode ser visto como sendo inteiramente sobre problemas de cobertura 

de comunicação. Não há exotismo na China de Kafka; há só poucos elementos discretos: 

império, aldeia, mensageiros. 

Na história, a extensão espacial e subsequente demora das notícias que vem da capital 

se reflete num isolamento temporal: as aldeais espalhadas pela China vivem isolados no 

passado. Desaparece toda nivelação nacional e oficial. As notícias chegam com muito atraso da 

capital, o imperador que se anuncia por meio de um funcionário já está morto, as guerras sobre 

as quais correm notícias na aldeia vizinha já terminaram há milênios. Para os aldeões, o além-

vida é menos misterioso que Pequim. Mas o povo não está encolhido, abandonado num canto; 

esse mundo suspenso dá lugar a lendas e piadas cotidianas sobre o poder central. A política e a 

cultura do império, como as oficialidades que deveriam ser, não tem a força necessária para se 

intrometerem no dia a dia dos aldeões, inteiramente feito nas adjacência políticas, temporais e 

culturais do império, enquanto na sala do Alto Comando do Império, as decisões 

administrativas giram em direção contrária às suas realizações e um projeto antigo começa a 

ser executado milênios depois. 

A narração consiste do relatório de um arquiteto que, para explicar os métodos da 

construção da Muralha da China – começando num trecho e depois abandonando-o e passando 

a outro, de modo que a muralha sempre possuirá buracos – acaba se dedicando ao relatório de 

outra área de estudos, a “Volksgeschichte”, a história do povo. Essa história do povo é 

inteiramente fundada na incapacidade do império de se conectar8.  Podemos dizer então que a 

desconexão do povo com império cria um modo de vida que torna visível, pela sua ausência, 

como um fantasma, o princípio postal. É como se o método de Kafka fosse o de retirar um 

elemento-chave da civilização contemporânea, no caso os eficientes trens e correios que 

conectam o Império Áustro-Húngaro e, portanto, conectam Kafka aos correios, à Milena. 

  

 
8 Mais sobre império e conexão (postal) no capítulo 4 



 31 

3. VERKEHR MIT GESPENSTERN / RELAÇÃO COM FANTASMAS 

 

 

And I’m neither left nor right 

I’m just staying home tonight 

Getting lost in that hopeless little screen 

– Leonard Cohen (1992) 

 

Cabeamento 

 

Em 1912, em viagem a Jungborn, sob o signo da casa de Goethe, o Ur-Briefschreiber, 

escreve Kafka a Max Brod: “e se fosse verdade que se pode prender [binden] garotas por meio 

da escrita?” (HESPER, 1994, p. 148).   

Concentremo-nos no verbo “binden” (ligar, amarrar, prender, conectar), e em como 

Kafka já o havia empregado em carta a seu amigo Oskar Pollok onze anos antes, em 1903. 

Notem as cordas, as amarras. 

 

Quando uma pessoa escreve para a outra, é como se elas estivessem 

conectadas por uma corda; interrompe-se a escrita, a corda se rompe feito um 

barbante, por isso eu quero atar firme os nós. Só na medida em que as pessoas 

usarem todas as suas forças e ajudarem uns aos outros é que elas poderão se 

manter a uma altura considerável das profundezas infernais que desejam. 

Suponho que as mulheres são quem nos mantém suspensos, por serem tão 

leves (apud HESPER, 1994, p. 148-149). 

 

A prática epistolográfica é uma rede que mantém a todos a salvo – desde que nunca se 

pare de escrever9. A relação entre esse cabeamento kafkiano e a mulher costuma aparecer na 

crítica kafkiana como interligados: 

 

As cartas, nesse sentido, só poderiam valer como medium significativo na 

medida em que, no mínimo, existisse uma vida vivida. A mulher é e 

permanece o ponto de cristalização dos desejos sexuais como componente da 

vida vivida de forma imediata… Esse desejo não poderá ser reclamado por 

Kafka na realidade, apenas na mídia da escrita. A sexualidade não é só uma 

metáfora para a escrita, mas sim seu elemento próprio (JAHRAUS et al, 2008, 

p. 83)  

 
9 Nessa rede, a mulher tem posição privilegiada.  Muito já foi dito sobre a mulher tanto como condição da literatura 

epistolar no século 18 19 (cf. KREMER, 1989; AUERORCHS, 2010). Veremos mais sobre isso em Kittler no fim 

deste capítulo e no seguinte. 
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O cabeamento portanto substitui a realidade pela mídia em troca de uma promessa de 

conexão, pela necessidade de aproximação. Na filologia e na crítica, essa mídia é sempre a 

escrita. Mas como mostra Liesen (2020), toda mídia tem um papel a um só tempo passivo e 

ativo: quem a usa é por ela utilizado. Investigaremos como Kafka e Milena sofrem com o 

cabeamento. 

 

Introdução à Milena 

 

Milena Jesenská, tradutora tcheca, jornalista, comunista, carregadora de malas em 

estações de trem, viciada em drogas e frequentemente faminta, era tudo, menos “leve”.  

 

Na época em que escreveu a Kafka, ela tinha vinte e quatro anos. Suas 

experiências iam muito além dos rumores de Praga e não podiam ser 

reconciliadas nem mesmo com a vaga ideia de libertinismo boêmio. Dois 

abortos. Duas tentativas de suicídio. Roubo e documentos forjados. Uma 

relação lésbica. Abuso de drogas. Trabalho de carregar bagagens. Coabitação 

com a amante de seu marido. (STACH, 2013, p. 320). 

 

Kafka conhece Milena num café de Praga no outono de 1917. Milena era casada com 

Oskar Pollak, com quem mantinha uma relação aberta. Milena sofria de ciúmes pelas idas e 

vindas das amantes de seu marido à sua casa (BINDER, 1979a, p. 549), além de com falta de 

dinheiro. Pollak gastava seus dias nos cafés literários. Foi nessa situação que Milena entrou em 

contato com Kafka. Jahraus (et al, 2008, p. 81-82) especula que o fato de Milena ser casada, 

somado ao de Kafka ter sido diagnosticado com tuberculose, significou que o escritor se sentiu 

livre para arriscar uma relação epistolar mais ousada. 

Se, desde o trauma dos noivados fracassados com Felice, a distância entre Kafka e seu 

objeto de desejo precisava ser mantida intacta, então as cartas não podiam ter fim. Com Milena, 

o receio de Kafka, somada à memória do processo com Felice, seria convertida, ao longo do 

cabeamento, numa sede de cartas. 

Reiner Stach pinta Milena como uma feminista avant la lettre, um espírito jovial e 

selvagem que empalidecia a personalidade fraca de Kafka. Margarete Buber-Neumann (1963), 

que se aproximou de Milena no campo de concentração de Ravensbrück, e a filha de Milena, 

Jena Cerná (1985), pintam outro retrato: uma mulher forte e heroica, que, em Ravensbrück, 
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onde faleceria, salvou diversas companheiras10. Criticando leituras que tentam diminuir a 

importância de Kafka em sua vida para catapultá-la na autonomia, Jena destaca que, mesmo em 

Ravensbrück, vinte anos depois da morte de Kafka, ele permanecia como uma lembrança 

querida na vida da mãe. 

Kafka e Milena já se conheciam de nome e de vista por ambos fazerem parte dos círculos 

literários de Praga. Mas, impulsionada pela necessidade de dinheiro e pela miséria em que era 

mantida por seu marido, Milena começou a trabalhar como jornalista e tradutora e pediu 

permissão para Kafka para traduzir O Foguista para o tcheco. “Os dias como carregadora de 

malas em estações de trem se acabaram”, diz Stach (2013, p. 331).  

Se as cartas escritas por Milena houvessem sobrevivido, talvez, além da substituição do 

título Cartas a Milena por algo mais bilateral, hoje provavelmente veríamos com maior clareza 

o aspecto sedutor e erótico das cartas enviadas por Milena: “she was not being coquettish when 

she spoke about her body (which was tubercular) after just a a few letters” (STACH, 2013, p. 

333). Ao que tudo indica, Milena, que também “cobria o amado com cartas e telegramas” 

(BUBER-NEUMANN, 1963, p. 99), também se valia das cartas para a sedução, não só Kafka. 

De modo questionável, Stach representa o começo da relação entre os dois posicionando 

Milena como representante da realidade e Kafka como da fantasia. Milena, com seus 24 anos, 

já teria passado da fase das cartas de amor e vivia a vida muito profundamente para se deixar 

levar pelo simulacro de realidade que Kafka lhe oferecia. “That was not enough for her. In her 

experience, loneliness would not go away by listening to a disembodied voice.” (STACH, 2013, 

p. 335). Stach não indica as fontes que o permitem afirmar tão categoricamente que o mundo 

kafkiano projetado nas Cartas a Milena — um mundo onde doenças de pulmão são 

epistolarmente transmissíveis, em que fantasmas bebem os beijos no caminho, em que as altas 

esferas administrativas enviam flores de admiradores secretos para Milena em retaliação à 

felicidade de Kafka ao receber um telegrama, em que Milena envia espiãs judias para a 

alfândega para ajuda-lo — não interessava a Milena. Talvez Stach ignore o aspecto sedutor das 

palavras de Kafka, que, afinal, havia aprendido a “prender mulheres com a escrita”.  

 

 
10 Milena sabotava Ravensbrück: “O trabalho de Milena Jesenská era manter a lista [das prisioneiras] que tinham 

doenças venéreas. Cada vez que chegava uma nova prisioneira com suspeita de infecção, extraíam uma amostra 

de sangue e a enviavam ao laboratório de Berlim. Milena devia transcrever os resultados e, sabendo das ‘curas 

bárbaras’ de Sonntag [médico sádico de Ravensbrück], como as chamava, sempre que possível tentava forjar os 

resultados ou os perdia” (HELM, 2017, p. 163). Gostaríamos de dispor de tempo para nos demorarmos mais na 

vida de Milena. 
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Angst und Sehnsucht / Medo e desejo 

 

Passemos às cartas. Kleinwort (2004, p. 150) nota que as Cartas a Milena podem ser 

divididas em três fases: o começo, quando Kafka se recuperava num sanatório em Meran, de 

abril a julho de 1920. O meio, de julho a agosto, em Praga. E o final, de agosto de 1920 até 

março de 1922, quando as cartas começam a cessar. O que marca essas divisões?  

Os encontros entre os dois. Quatro dias em Viena, 1 a 4 de julho; um dia em Gmünd, na 

fronteira entre com a Áustria, em 14 de agosto; e a Gespensterbrief.  Ou seja, os encontros 

representam não só a interrupção do influxo de cartas como também, naturalmente, a presença 

física, a conquista sobre as distâncias.  

Como vimos em Krämer, a distância é o métier do mensageiro. Dela emerge um pathos 

particular que registra o funcionamento da mídia. Esse pathos é paradoxal: visibilidade x 

invisibilidade, distância x aproximação, etc. Buscaremos como esse pathos ressoa nas 

peculiaridades da relação epistolar com Milena. Nossa leitura girará em torno dos termos Angst 

e Sehnsucht, utilizados por Kafka (como veremos) para se referir à escrita, ao envio e 

recebimento de cartas, bem como à aproximação e à distância e por fim à própria Milena. O 

pathos do medo e do desejo permitirão ler as Cartas a Milena como traços de uma situação 

midiática intensa11. 

 

A caminho (abril a julho de 1920) 

 

A correspondência começa em abril de 1920, e em maio Kafka já está sedento por 

cartas12. Ao mesmo tempo, convidado por Milena a ir à Viena, prefere manter a distância13. 

Assim Kafka “brinca com um ser humano que está vivo”14: mantendo a distância física e, ao 

 
11 Essa leitura, evidentemente limitada, exclui muitas das questões presentes nas cartas, como o judaísmo, questões 

de tradução, questões literárias etc, e tenta destacar apenas situações que poderíamos chamar de meta-epistolares, 

tematizações das cartas por meio de cartas.  
12  “O que acha? Ainda poderei receber uma carta antes de domingo? Possível, é. Mas é insensata, esta vontade de 

receber cartas. Não basta uma única, não basta saber? Claro que basta, mas, mesmo assim, uma pessoa estende-se 

toda para trás e bebe as cartas e a única coisa que sabe é que não quer acabar de beber. Explique isso, Milena, 

Professora!” (KAFKA, 2018, p. 35)  
13 “Não quero (Milena, ajude-me! Compreenda mais do que eu digo!), não quero (isto não é gaguez) ir a Viena, 

porque não aguentaria mentalmente o esforço. Eu tenho uma doença psíquica, a doença dos pulmões é só um sair-

das-margens [Aus-den-Ufern-treten, no sentido de alagamento, transbordamento] da doença psíquica” (KAFKA, 

2018, p. 32). 
14 Desde 1919, Kafka estava noivo de Julie Wohryzek (AUEROCHS et al, 2010, p. 21), que seria cancelado em 

breve pela influência do recém-travado contato com Milena. “Brincar com um ser humano vivo” se referiria, 

portanto, aos constantes cancelamento de noivados que Kafka inclusive confessa a Milena e do qual se assume 

inteiramente culpado. Substituindo casamentos tem-se um influxo incessante de cartas. 
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mesmo tempo, desejando cada vez mais cartas, “este papel branco que não chega nunca ao fim 

e faz arder os olhos e é por isso que uma pessoa escreve” (KAFKA, 2018, p. 34). 

Na mesma época, Kafka lê um livro sobre um povoado na fronteira com o Tibete, lugar 

tão longe de Viena e de Milena que parece abandonado. Quanto mais longe de Milena, mais 

vazio. Porém, escreve Kafka: “não há dúvida de que uma pessoa é um prodígio de estupidez 

(...) Ao que estou a chamar estúpida é à ideia de que o Tibete é longe de Viena. Será que é 

longe?” (KAFKA, 2018, p. 36). Em outras palavras: como poderia o Tibete estar longe se, de 

Viena, chegam cartas que aproximam Milena de qualquer lugar no mundo? As cartas 

domesticam a distância, os mensageiros parecem trabalhar bem. 

E mesmo que ele fosse até Viena, não seria o Kafka das cartas que iria: “vai aparecer 

ali uma pessoa alta e magra, sorrir amavelmente (...) e vai então sentar-se onde lhe mandarem” 

(KAFKA, 2018, p. 44). Nas cartas, Kafka se dissocia entre um Kafka que se transmite por trem 

e um Kafka que se transmite por cartas – segundo o Kafka das cartas. 

Na mesma carta, ele encena uma conversa confusa consigo mesmo onde enumera 

diversas razões para explicar seu medo de encontrar Milena. Dentre algumas “exteriores”, por 

exemplo o marido de Milena e o noivado de Kafka, destacamos as  razões “interiores”, que, 

embora confundam mais que expliquem, refletem o medo. 

 

Bem, e agora Milena chama-te com uma voz que te penetra na razão e no 

coração com a mesma força. É claro que Milena não te conhece, algumas 

histórias e cartas ofuscaram-na (...). Ela não te conhece e talvez seja por 

pressentir a verdade que quer que vás. Do que podes ter a certeza é de que a 

tua presença real já não vai ofusca-la. No fim das contas, não será que tu, alma 

delicada, não queres ir porque é justamente disso que tens medo? (KAFKA, 

2018, p. 43) 

 

Vejamos como medo e meio se relacionam nas cartas. 

Kafka foi um escritor de cartas do começo do século 20, momento em que tecnologias 

como o telégrafo e o telefone começavam a torná-las obsoletas em termos de velocidade de 

comunicação (tarefa que seria finalizada pelo computador digital). Contudo, ainda havia uma 

Briefkultur (cultura da escrita de cartas) de que ele participava como escritor, mesmo que, 

segundo Auerochs et al (2010, p. 390-391), essa cultura, que floresceu no século 18, já estivesse 

em decadência. Se essa Briefkultur se apresentava como um “oásis da subjetividade”, um “local 

de refúgio do Eu” (ibidem) para os escritores, esse oásis parecia seco para o escritor Kafka. Seu 

medo é complexo. Diferentemente de referências à subjetividade dos escritores românticos, 
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Kafka comunicava seu medo por parábolas, alegorias e histórias e sempre o relacionando às 

próprias cartas15.  

É como se, da mesma maneira que no vilarejo das adjacências do Castelo vive-se de 

contar histórias sobre o Castelo, as histórias e parábolas explicativas que Kafka remete à Milena 

fossem lendas contraditórias e conflitantes que fluíam nas adjacências da subjetividade 

romântica. Veremos algumas delas mais adiante. 

O medo de Kafka é remetido à Milena por correio. De um ponto de vista midiático, 

ele pode ser visto como um tipo de redundância16, i.e., uma mensagem que, pela repetição, 

busca sanar a instabilidade da comunicação. Mas a insistência de Milena para que 

(presumidamente) Kafka falasse com clareza, e o crescente desespero de Kafka, indicam que 

essas mensagens não satisfaziam Milena, fato este que, por sua vez, produzia mais mensagens 

redundantes – na visão de Milena. Já na de Kafka, estas eram justamente as cartas mais eróticas 

(sensu Krämer), as que tornavam Kafka e Milena uma pessoa. 

 

Há equívocos torturantes que nascem daí, Milena, a senhora queixa-se de 

muitas cartas, uma pessoa vira-as em todas as direções e não cai nada, mas a 

verdade é que essas, se não estou enganado, são justamente aquelas em que 

estive tão próximo de si, com o sangue tão controlado, a controlar tanto o seu, 

tão dentro da floresta, tão descansado no descanso, que, verdadeiramente, uma 

pessoa não quer dizer senão, por exemplo, que se vê o céu lá em cima através 

das árvores (KAFKA, 2018, p. 46) 

 

Assim, por meio das cartas, Kafka mantém a distância – tanto de compreensão e 

comunicabilidade quanto de espaço físico – ao passo que se sente um com Milena. Não seria 

esse o conflito entre a noção de mídia entendida ora sob o princípio postal e ora sob o princípio 

erótico?  Ora Kafka via Milena através das cartas, ora só via cartas. E quando Milena aparecia 

através das cartas, era justamente isso: uma aparição, uma magia:   

 
15 “Acho que temos uma característica comum, Milena: somos tão tímidos e ansiosos que quase todas as cartas são 

diferentes, quase todas se assustam com a anterior e, mais ainda, com a carta de resposta. Milena não é assim 

por natureza, é fácil de ver, e eu, talvez mesmo eu não o seja por natureza, mas já quase se transformou em natureza, 

só passa com o desespero e, no máximo, também com a ira, e não esqueçamos: com o medo” (KAFKA, 2018, p. 

45) – grifo nosso. 
16 Na teoria da informação, desenvolvida pelo matemático Claude Shannon, a noção de “redundância” é 

fundamental para quantificar, e, portanto, tornar materialmente transmissível, a informação. Ela pode significar 

duas coisas: repetição, mais do mesmo: “Se uma letra pode ser adivinhada a partir da que vem antes, ela é 

redundante; na medida em que é redundante, ela não fornece nenhuma informação”. Por outro lado, adicionar 

redundância pode significar assegurar-se que a mensagem chegará: a redundância pode ajudar a diminuir a 

probabilidade de erro e aumentar a precisão: “O emissor talvez precise dedicar mais e mais bits [unidade de 

informação] para corrigir erros, tornando a transmissão mais lenta, mas a mensagem chegará (...) Seja removendo 

a redundância para aumentar a eficiência ou adicionando redundância para permitir correção de erros (...)” 

(GLEICK, 2011, p. 230-231) – tradução nossa. Parece-nos que Kafka pratica a redundância em sua ambiguidade 

informacional. 
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Mas seria mentira se eu dissesse que sinto a sua falta, é a magia mais completa, 

mais dolorosa, a Milena está aqui, exatamente como eu e com mais 

intensidade; onde eu estou, está Milena como eu e com mais intensidade. Não 

é brincadeira, às vezes imagino que a Milena, que, evidentemente, está aqui, 

sente a minha falta aqui e pergunta: “Mas onde é que ele está? Ele não 

escreveu a dizer que estava em Merano?” (KAFKA, 2018, p. 39-40) 

 

 

A “magia” da aparição de Milena nos mostra as cartas, entendidas como mídia, em seu 

pleno funcionamento: de materialidade invisível e efeito erótico. Erótico no sentido de que, 

pelo uso, Kafka sentia-se um com Milena à distância. Chamemos a essa sensação de pathos 

midiático e continuemos a buscá-la. 

O pathos registra a consciência de Kafka da materialidade da mídia no momento em que 

se vale dela mais intensamente. Tal pathos é, no nosso entender, a principal características das 

Cartas a Milena, e pode ser encontrado praticamente abrindo-se o volume à esmo. Em termos 

de conteúdo, são como tematizações meta-epistolares, cartas discursando sobre cartas. Mas, do 

ponto de vista da teoria da mídia, são evidências de que Kafka estava atento a problemas de 

materialidade e comunicação.    

Numa outra carta, Kafka divide as cartas de Milena em duas categorias: as que trazem 

paz e as que aprofundam o medo17. Fora estar associado à distância e às próprias cartas, o medo 

não parece ter objeto definido. Ao contrário, em toda a sua polissemia, ele parece a força motriz 

das cartas. Pode-se intuir que as cartas que trazem paz são as nas quais Milena nunca o questiona 

sobre o medo, nunca tenta alcançá-lo à distância, trazê-lo para perto, para uma proximidade 

que, novamente, ele hesita em aceitar. Milena o puxa, ele sente medo, o qual ele transforma em 

carta e remete a Milena. 

Mas, apesar do medo, o mês de junho prossegue em direção ao encontro em Viena 

(perspectiva privilegiada dos leitores de literatura, a de ver, do alto, a inefabilidade do 

encontro). Com a, diga-se, proximidade da proximidade, aumentam as fantasias postais. No dia 

14 de junho, Kafka sonha com a cidade de Viena disposta unicamente para sua chegada de 

trem: “nesses sonhos, Viena consiste unicamente numa pracinha tranquila, um dos lados é a tua 

casa, em frente fica o hotel onde me vou alojar, à esquerda fica a Estação do Oeste onde é a 

chegada, à esquerda a Estação de Franz Joseph, de onde vou partir” (KAFKA, 2018, p. 56).  

 
17 “Tu escreves duas espécies de cartas, não estou a referir-me às cartas a caneta e às cartas a lápis (...) [mas] as 

que me fazem felizes (...) são as cartas pacíficas, eu era capaz de ficar sentado, desmedidamente feliz, aos pés 

dessas cartas, é como chuva sobre uma cabeça em brasa. Mas quando chegam aquelas outras cartas, Milena, mesmo 

que, pela sua natureza, sejam mais auspiciosas do que as primeiras (...), as cartas que começam com pontos de 

exclamação (e eu estão tão longe)...” (KAFKA, 2018, p. 54)  
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Seria extrapolar demais o sonho se, à semelhança dos seus desenhinhos de tortura, 

imaginarmos cada perna e braço do corpo de Kafka num desses lugares, uma perna na estação 

de chegada, outra na de partida, os trens prestes a entrarem em movimento, como nas antigas 

penas de morte nas quais se amarrava cada membro a um cavalo que, em seguida, com um 

estalo do carrasco, ia cada um para um lado, estilhaçando o corpo da vítima? A resposta seria 

não, se considerarmos que, como mostra Burkhardt Wolf (2016) num artigo sobre “mitos e 

efeitos da burocracia” de Praga no começo do século 20, a máquina de tortura18 da colônia penal 

kafkiana foi pensada a partir de uma novidade surgida, justamente, no universo das tecnologias 

de informação: uma máquina de calcular que perfurava papéis.  

De todo modo, no sonho, Kafka “tinha vindo repentinamente para Viena, tinha-me 

antecipado às minhas próprias cartas, que ainda estavam a caminho para ti (mais tarde, foi isso 

o que mais me doeu)” (KAFKA, 2018, p. 56).  A proximidade do encontro aumenta as fantasias 

postais; a chegada das cartas importa mais que a chegada de Kafka19, segundo o Kafka das 

cartas. 

Mas notemos como o tom muda uns dias depois: “Desembarcaria na Estação do Sul, 

ainda não sei de onde partirei, alojar-me-ia, assim, na zona da Estação do Sul; é pena não saber 

onde é que dás as tuas aulas, se soubesse, podia esperar aí às cinco horas” (KAFKA, 2018, p. 

65) – grifo nosso. Seguem-se mais uns dias de negociação, i.e., palavras saídas de um “conto 

fantástico” (ibid.). Para Kafka, a promessa de proximidade é mais onírica que os sonhos.  

Ainda assim, Kafka hesita quase até o último segundo: 25 de junho: “Vou responder-

lhe oralmente, terça-feira, se não acontecer nada inesperado interna ou exteriormente, estarei 

em Viena” (KAFKA, 2018, p. 68). E entre o dia 29 de junho e 03 de julho, as cartas cessaram. 

 
18 A tortura é um tópico caro a Kafka, como escreveu ele a Milena: “Sim, a tortura, para mim, é extremamente 

importante, eu não me ocupo com mais nada senão com ser torturado e torturar. Por quê? (…): para saber a maldita 

palavra da maldita boca.” (KAFKA, 2018, p. 206). Detlef Kremer (1989), sob o termo “autoacusação” 

[Selbstbezichtigung], a considera inclusive, a partir das próprias palavras de Kafka, um método de escrita, uma 

vez que o torturado uma hora falará a verdade. 
19 Vale mencionar, com muitas ressalvas, que uma linha freudiana de interpretação da obra de Kafka entende o 

trem como símbolo fálico e a estação como a vagina. É como John Zilcosky (1999) interpreta o referido sonho e 

outras referências a trens nas Cartas a Milena: como parte de uma imaginação sexual masculina surgida com o 

advento das estradas de ferro (e, não coincidentemente, da obra de Sigmund Freud, poderíamos adicionar). Mas 

Zilcosky vai além. Baseando-se na arqueologia da mídia de Friedrich Kittler e Bernhard Siegert, bem como na 

ambiguidade da palavra Verkehr, que no seu universo semântico contém sugestões sexuais (e.g., 

Geschlechtverkehr), ele afirma que a inserção de trens não só representava um gozo sexual de Kafka como também 

o contra-ataque kafkiano contra a presença-física: “Se o sistema de trens ameaçar transportar seu corpo, Kafka vai 

retaliar: ele transporá essa rede inteira numa ordenação de signos, num trânsito infinito de cartas. Podemos 

imaginar Kafka sentado em sua mesa vigorosamente repelindo o tráfego ferroviário [Eisenbahnverkehr, entendido 

como símbolo da penetração sexual] ao copiar os horários de trens nas suas cartas” (ZILCOSKY, 1999, p. 368). 

É mesmo difícil negar a conotação sexual nessa proliferação de trens entrando e saindo de estações vienenses 

“escuras e húmidas” (palavras de Kafka). Contudo, melhor que colocarmos Kafka num divã é ficarmos à nível do 

nosso pathos midiático, em que as sugestões sexuais indicam apenas o uso intensivo, erótico e paradoxal com que 

agem as mídias. 
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Ferida (julho a agosto de 1920) 

 

Kafka e Milena passam quatro dias em Viena. Essa proximidade também vai se deixar 

registrar como dor, como pathos, nas cartas. 

Mas um pathos que, na primeira carta após o encontro, ainda traz paz. Essa carta, 

enviada por Kafka já de volta a Praga, é uma carta que abre nuvens, uma carta descansada e 

viva, isto é, cheia de rastros da proximidade. 

 

Hoje, Milena, Milena, Milena – não consigo escrever outra coisa. Mas sim. 

Hoje, portanto, Milena, só à pressa, cansaço e não-estar-aqui (isto aliás 

também amanhã). Como é que não se há-de estar cansado, prometem a um 

homem doente um trimestre de licença e dão-lhe quatro dias e da terça-feira e 

do domingo só uma parte e ainda cortam nos fins de tarde e manhãs. Não tenho 

razão em dizer que não fiquei inteiramente curado? Não tenho razão? Milena! 

(Dito para o teu ouvido esquerdo enquanto estás deitada aí na pobre cama num 

sono profundo de boa origem [tiefen Schlaf guten Ursprungs] e, devagar, 

inconscientemente, te viras da direita para a esquerda na direção da minha 

boca) (KAFKA, 2018, p. 69). 

 

Não só Milena dormiu profundamente. Em carta a Max Brod (BINDER, 1979a, p. 550), 

ela conta que Kafka “comeu espantosamente, dormiu feito uma pedra, não houve nenhum sinal 

do medo”20. Na filologia kafkiana, parece haver um consenso de que os quatro dias em Viena 

representam o ponto alto do relacionamento entre os dois, e consequentemente também o das 

Cartas a Milena, um momento de felicidade que será muitas vezes evocado e lamentado. Esse 

ponto alto não se encontra no volume Cartas a Milena: constitui-se como tal pois nenhuma 

carta foi escrita. 

A proximidade se registrará como uma ferida. Assim Kafka, de repente sentindo-se 

inseguro, a descreve: “Sinto-me desta maneira por causa da breve proximidade física e da súbita 

separação física” (KAFKA, 2018, p. 79).  

A repetição, a simetria e a sequencialidade temporal entre “breve proximidade física” e 

“súbita separação física”, parecem se encontrar e se separar de modo tão violento quanto Kafka 

 
20 “Es war nicht die geringste Anstrengung nötig, alles war einfach und klar, ich habe ihn über die Hügel hinter 

Wien geschleppt, ich bin vorausgelaufen, da er langsam gegangen ist, er ist hinter mir hergestampft, und wenn ich 

die Augen schließe, sehe ich noch sein weißes Hemd und den abgebrannten Hals und wie er sich anstrengt. Er ist 

den ganzen Tag gelaufen, hinauf, hinunter, er ist in der Sonne gegangen, nicht ein einziges Mal hat er gehustet, er 

hat schrecklich viel gegessen und wie ein Dudelsack geschlafen, er war einfach gesund, und seine Krankheit war 

uns in diesen Tagen etwas wie eine kleine Erkältung“ (BINDER, 1979a, p. 550). 
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encontra e se separara de Milena. Soa como uma casca sendo arrancada e expondo uma ferida, 

que é como se registra o pathos midiático. 

Para desenvolver brevemente este ponto, lembremos da ferida do paciente de “O médico 

rural”. No conto, um dos mais alucinatórios de Kafka, o médico, após se enganar de que o 

doente que o convocou mentia, finalmente encontra a ferida: 

 

No seu lado direito, na região dos quadris, abriu-se uma ferida grande como a 

palma da mão. Cor-de-rosa [Rosa], em vários matizes, escura no fundo, 

tornando-se clara nas bordas, delicadamente granulada, com o sangue 

coagulado de forma irregular, aberta como a boca de uma mina à luz do dia. 

Assim parece à distância. De perto mostra mais uma complicação. Vermes da 

grossura e comprimento do meu dedo mínimo, rosados por natureza e além 

disso salpicados de sangue, reviram-se para a luz (...). Pobre rapaz, não é 

possível ajudá-lo. Descobri sua grande ferida; essa flor no seu flanco vai 

arruiná-lo. (KAFKA, 1999, p. 18-19) 

 

Se, no conto, Kafka descreve “a ferida como fenômeno estético” (AUEROCHS, 2010, 

p. 230), a ferida da distância e da proximidade não se presta tão facilmente à estética, à 

visualidade. Como ver uma distância à distância? Como ver o pathos de uma separação? 

 Não seria esse o problema com que lida Sybille Krämer ao afirmar que a estetização é 

o fenômeno que aparece no horizonte da experiência da medialidade? Se duas pessoas distantes 

uma da outra precisam se conectar, e portanto precisam de um meio, esse meio vai se retrair 

para deixar aparecer o conteúdo da comunicação, promovendo a ilusão de proximidade. As 

pessoas continuam separadas, mas algo surge através, ou na, mídia. A mídia provê, justamente, 

a estetização da distância, que é por sua vez processada, entendida como conexão, comunidade, 

significado, reciprocidade, unidade, erotismo (sensu Krämer), etc.  

Poderíamos ir mais fundo e entendermos a ferida do conto também como uma ferida 

aberta pela conexão à distância entre o médico e a criada abandonada, Rosa. Temos uma pista: 

o fato de, no texto original, Rosa ser tanto a criada abandonada pelo médico quanto a 

caracterização da ferida do doente21. Lembremos que o médico sente que abandonou Rosa, 

deixada para atrás pela distância instransponível da paisagem de neve que o médico teve que 

viajar para atender o paciente.  

 
21 “Essencialmente importante é a conexão entre a ferida e a criada deixada para trás, [ambas] caracterizadas pela 

palavra ‘rosa’” (AUEROCHS, 2010, p. 230) – tradução livre. No entanto, Julia Banks, nesse mesmo volume, 

interpreta a conexão entre a ferida rosa e a criada Rosa, esta última abandonada pelo médico em prol do seu 

trabalho, como evocando “a mulher como ferida” (“Das Wortspiel evoziert gewissermaßen die Vorstellung der 

Frau als Wunde”, p. 230). Cabe questionar, já que estamos falando de distância, se a distância percorrida pelo 

médico e que o separa de Rosa poderia ser tão facilmente ignorada em prol de tornar a ferida apenas “signo” da 

Mulher. Mulher e distância, na verdade, nos parecem conectados. 



 41 

Assim, as constantes e crescentes evocações da presença de Milena através das cartas 

pode ser entendido como a tentativa de curar essa ferida. Em 13 de julho, alguns dias após o 

retorno de Viena (lembremos que Kafka escreve diariamente, até três cartas por dia), depois de 

receber uma carta “cansada” de Milena, ele se sente pela primeira vez “martirizado, sem ter 

dormido nada”, e não tem vontade de nada senão de “sentar-te na poltrona e não sei como hei-

de abraçar a felicidade com palavras, olhos, mãos e o pobre coração, a felicidade de tu estares 

ali (...) E, contudo, não é a ti que eu amo, amo a existência que me foi oferecida por ti. (KAFKA, 

2018, p. 89). 

Nesse momento em que a distância foi reestabelecida e o pathos se prolifera nas cartas,  

Kafka escreve o exato oposto do eque escreverá em março de 1922. Final de julho: as cartas 

“dão forças para suportar o dia” e que “estão pousadas na mesa do átrio não me desmentem de 

maneira nenhuma, só a possibilidade de escrever e de pousar ali estas cartas já era alguma 

coisa” (KAFKA, 2018, p. 108) – grifo nosso –, e “[Entra-se] na sua sala e já lá estão pousadas 

as três cartas e tudo o que tem de fazer é abri-las, recostar-se na cadeira e – não ser capaz de 

acreditar que esta felicidade é a ele que está a acontecer” (ibid., p. 110). A possibilidade de 

escrever cartas será justamente o que, em março de 1922, se revelará como uma tragédia.  

Mas, por enquanto, as cartas – a miragem de Milena –, cobrem a ferida, são um meio 

para a salvação. “Meio para a salvação” são palavras empregadas tanto nas cartas quanto, em 

1917, na abertura do conto “O silêncio das sereias”. Nas cartas, dito de forma lúdica para 

descrever a fantasia de que Milena despachava policiais e agentes alfandegários para ajudar 

Kafka a voltar para Praga após o encontro em Viena: “Os meios são demasiados fracos, Milena! 

Assim não consegues fazer-me passar [pela alfândega]” (KAFKA, 2018, p. 73). No conto, 

referindo-se à famosa estratégia de Odisseu contra o canto das sereias: “Prova de que até meios 

insuficientes – infantis mesmo – podem servir à salvação” (KAFKA, 2002, p. 104)22.  

 O meio é fraco e infantil, mas ainda pode salvar. E, no entanto, no final de julho, 

discutindo a possibilidade de um segundo encontro, Kafka novamente põe em movimento o 

paradoxo da distância e da proximidade. Milena pede-lhe que vá a Viena e Kafka recusa23. Na 

 
22 Tanto nas cartas quanto no conto, Kafka usa a palavra alemã Mittel: “Zu schwache Mittel, Milena. So bringst 

du mich nicht durch” (KAFKA, s/a, p. 36). No conto: “Beweis dessen, daß auch unzulängliche, ja kindische Mittel 

zur Rettung dienen können” (KAFKA, 2011a, p. 13).  
23 Embora o encontro venha acabar acontecendo (não em Viena, em Gmünd), nesse momento Kafka argumenta 

que não pode visitar Milena por não poder mentir para escapar do trabalho. Esse episódio é comentado por Milena 

ela própria numa carta extraordinária a Max Brod: “Perguntas como se explica que o Frank [apelido de Milena 

para Kafka] tenha medo do amor e não tenha medo da vida? Para ele, a vida é uma coisa completamente diferente 

do que é para todas as outras pessoas, sobretudo, para ele, o dinheiro, a Bolsa, a Central de Divisas, uma máquina 

de escrever, são coisas inteiramente místicas (e são-no, de facto, só para nós outros é que não), para ele, essas 
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mesma carta, chama Milena e suas cartas de “salvadora”, característica que ela possui 

simplesmente por existir (Dasein) e mesmo “depois de já me ter salvado pelo facto de existir, 

tenta ainda salvar-me com outros meios, tão incomparavelmente mais pequenos” (KAFKA, 

2018, p. 126). Presume-se que Milena sugeria a Kafka natação e sanatórios para melhorar sua 

saúde, enquanto Kafka rebate: “Por que é que o salvador quer ter a vida assim tão facilitada, 

por que é que não quer continuar sempre a salvar o outro com o fato de existir, a sua presença 

sempre pronta?” (ibid.).   

No original, Kafka escreve: “Warum will er den andern nicht immerfort auch weiterhin 

durch sein Dasein, sein stets bereites Da-sein retten?” (KAFKA, s/a, p. 68). Literalmente: “por 

que o salvador não quer também sempre continuar, por meio do seu existir, sua já pronta 

presença, salvar o outro?” Kafka faz um jogo de palavras, que se perde na tradução, entre existir 

(Dasein) e, aproximadamente, estar presente, estar lá (Da-sein), tornando assim indistinguíveis 

a característica salvadora de Milena da sua presença física.  

E mesmo assim o mês de agosto é marcado pelo medo da proximidade: discutem 

horários de trens, problemas de passaporte, questões alfandegárias, enquanto preparam um 

encontro em Gmünd. 

Milena quer encontrá-lo logo. As cartas, portanto, não são só marcadas pelo pathos do 

medo de Kafka, mas também pelas de Milena, que, de um lado, sofria com o medo de abandonar 

o marido e, de outro, com as hesitações de Kafka. É possível supor, com cuidado, que Kafka 

também aparecia – através das cartas – a Milena como a possibilidade de salvação. 

Decidem-se por Gmünd, aproxima-se o dia, a língua franca dos horários dos trens toma 

conta das cartas. Com essa intensificação da ilusão da presença e da proximidade midiática, 

somada ao sofrimento de Milena com sua da falta de dinheiro, da negligência de seu marido, 

bem como da hesitação absurda de Kafka, o pathos midiático brilha em todo o seu paradoxo: 

“Esse é um dos consolos inerentes ao telegrama, estamos, do ponto de vista da localização, bem 

perto um do outro: em quase vinte e quatro horas posso ter a tua resposta” (KAFKA, 2018, p. 

238), ou, “E esta distância intransponível, junto com a tua doença, é como se eu estivesse no 

quarto e tu mal me reconhecesses” (ibid., p. 140), ou ainda: “Querido e paciente, eu sou isso? 

Não sei se é assim, na realidade, só sei que um telegrama como este faz bem em certa medida 

 
coisas são os enigmas mais estranhos, que encara de uma maneira absolutamente diferente de nós (...) O seu 

constrangimento relativamente ao dinheiro é quase o mesmo que relativamente às mulheres. O seu medo da 

repartição, a mesma coisa. Uma vez mandei-lhe telegramas, telefonei-lhe, supliquei-lhe por Deus que viesse 

visitar-me por um dia. Naquele momento, tinha muita necessidade disso. Amaldiçoei-o de todas as formas e feitios. 

Ele passou noites sem dormir, atormentou-se, escreveu cartas completamente autodestrutivas, mas não veio. Por 

quê? Não foi capaz de pedir uma licença (...). (KAFKA, 2018, p. 231-232). 
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a todo o corpo, isso sei, e, apesar de tudo, é só um telegrama e não uma mão estendida” (ibid., 

p. 142). 

 

Gmünd (agosto de 1920 a março de 1922) 

 

Numa das cartas mais importantes24, Kafka responde “à pergunta do medo – desejo” 

(KAFKA, 2018, p. 146). Nessa carta, ele faz de uma história de sua juventude um mito de 

origem.  

Com vinte anos e “a repelente História do Direito Romano entre os dentes” (ibid.), Kafka 

sente-se impelido a passar uma noite no hotel com uma prostituta. “Tudo aquilo, já antes do 

hotel, era atrativo, excitante e repugnante, e no hotel não foi diferente (...) A felicidade consistia 

em aquilo tudo não ter sido ainda mais repugnante, ainda mais sujo” (ibid., p. 146-147). 

Contudo, a mulher diz uma “pequena obscenidade” que Kafka “soube no preciso momento que 

jamais esqueceria”, ao mesmo tempo que essa obscenidade era “o que me atraíra com uma força 

tão espantosa a este hotel” (ibid.). Kafka afirma que seu medo de Gmünd, e da proximidade de 

Milena, é só um aspecto dessa dialética medo-desejo maior. 

Mas, como adendo à explicação do medo-desejo, a carta seguinte de repente torna-se 

explicitamente erótica: “amo o mundo inteiro e o teu ombro esquerdo está incluído nisso, não, 

primeiro foi o direito e é por isso que o beijo quando me apetece (e tu fazes o favor de afastar 

dali a blusa)” (KAFKA, 2018, p. 149-150). Mas essa felicidade erótica simples é imediatamente 

complexificada por Kafka. O erotismo é assunto “do mundo diurno”, e entre ela e “a meia hora 

na cama de que falaste uma vez como desprezo como sendo coisa de homem, há para mim um 

abismo que não consigo transpor” (ibid.). No mundo erótico da proximidade física, “quem 

manda é a noite. (...) [Imagine,] querer agarrar numa noite por artes mágicas, apressado, sem 

fôlego, impotente, possesso, o que todos os dias dão aos olhos abertos! (ibid.).  

Essas cartas dão o tom do encontro em Gmünd, descrevem o medo-desejo, não explicam 

nada e produzem cartas eróticas – a única maneira de se agarrar a noite para Kafka, poderíamos 

 
24 É curioso que Zilcosky (1999), o único a se focar nas Cartas a Milena inteiramente a partir da noção mídia, 

ignore esta carta. Talvez por ter escolhido apenas um aspecto midiático – sua capacidade de, emulando o sistema 

nervoso central, substituir corpos (MCLUHAN et al, 2008, p.40; prefácio de Optical Media, in KITTLER, 2010). 

Esta carta, contudo, mostra com muita clareza que Kafka desejava corpos, não só mídias, fato que ameaça o 

discurso psicanalizante-midiático. Talvez isso seja compreensível, se considerarmos que, em 1999, a teoria da 

mídia de Kittler ainda estava começando a penetrar no mundo anglófono Era sedutor falar em Kittler-Deutsch 

(WINTHROP-YOUNG, 2011). 
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supor. Se quiséssemos perguntar o que seria o amor erótico para Kafka, talvez a resposta seria: 

proximidade e noite – inatingíveis, porém epistolarmente emuláveis. 

Em 14 de agosto, Kafka e Milena se encontram em Gmünd. A carta seguinte, comparada 

às cartas pós-Viena, não contém rastro de paz e felicidade. Tudo indica que a questão do medo 

de Kafka, bem como a questão da situação conjugal de Milena, fora discutida de maneira pouco 

favorável aos dois.  

Seguem-se cartas de desentendimento. “Estas cartas, tal como estão, não servem para nada 

senão para torturar e, se não torturam, ainda é pior. Não servem para nada, a não ser para 

produzirem um dia em Gmünd, como equívocos, vergonha”. (KAFKA, 2018, p. 188). Kafka, 

“aprendiz de feiticeiro”, tendo apostado a vida em troca da possibilidade de capturar o mundo 

numa rede de escrita (KREMER, 1989, p. 8), vê-se a si próprio capturado nessa rede. Até a 

miragem de Milena, antes surgida tão facilmente, é substituída pelo ruído midiático: “Eu quero 

ver-te com tanta nitidez como pela primeira vez na rua, mas as cartas distraem mais do que toda 

a Lerchenfelderstrasse [rua onde morava Milena] com o seu barulho [Lärm, que também traduz-

se como ruído]” (KAFKA, 2018, p. 188). 

No final de 1920, a incomunicabilidade atinge seu limite.  

 

Procuro constantemente comunicar alguma coisa não-comunicável, explicar 

alguma coisa inexplicável, contar alguma coisa que trago nos ossos e que só 

pode ser vivida nesses ossos. No fundo, não é talvez outra coisa senão aquele 

medo de que já se falou tantas vezes, mas medo alargado a tudo (...). Por outro 

lado, este medo talvez não seja apenas medo, mas também desejo de alguma 

coisa que é mais do que tudo o que prova medo (...). Por isso te peço: deixe-

me ficar calado, nas cartas agora, em Viena, em palavras (KAFKA, 2018, p. 

211-212). 

 

Gespensterbrief / Carta-fantasma (março de 1922) 

 

Rompem a relação. A correspondência retorna só quase dois anos depois, em março de 

1922. Kafka decide escrever à Milena após um amigo, que também sofria de insônia por conta 

da obsessão por cartas, ter escrito a Kafka no dia em que Kafka, por sua vez, havia passado a 

noite em claro compondo mentalmente uma carta ao amigo. Analógica que seja a mídia, o 

cabeamento aqui, numa prefiguração do século 21, funcionou de modo wireless25. 

 
25 Por meio da noção de Aufschreibesysteme de Friedrich Kittler (ver fim deste capítulo) poderíamos apontar para 

uma semelhança entre as redes de discurso do 1800 e 1900 e nossas atuais redes técnicas sem fio, ambas formando 

uma malha de “subconsciência” medial, de que trata aliás o seriado animado Serial Experiments Lain (1998) (ver 

também ZUNIN, 2009, para uma excelente monografia sobre Lain).  Uma semelhança possivelmente interessante 

que não temos espaço senão para sugerir. 
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A carta que se segue, a Gespensterbrief, reúne os elementos que tentamos destacar: o 

paradoxo da distância e da proximidade e o pathos da ferida que permite visualizá-la26. A 

possibilidade de tal leitura das Cartas a Milena se faz possível se entendermos que a 

Gespensterbrief representa (e apresenta) uma teoria kafkiana acerca da ruína da possibilidade 

de se comunicar por cartas, comunicação esta que viemos analisando em seu pleno aparente 

funcionamento, agora, em seu rompimento (nosso horizonte desde o começo).  

“Todas as desgraças da minha vida – com o que não quero queixar-me, mas fazer uma 

observação para proveito e exemplo –, provém, se se quiser, de cartas ou da possibilidade de se 

escrever cartas” (KAFKA, 2018, p. 213), começa Kafka. Mas ele rapidamente despersonaliza 

a desgraça estendendo-a para o mundo inteiro: 

 

A fácil possibilidade de escrever cartas de certeza – de um ponto de vista 

simplesmente teórico – que trouxe ao mundo uma terrível dilaceração das 

almas. É que se trata de uma comunicação [Verkehr] com fantasmas, e não 

apenas com o fantasma do destinatário, mas também com o nosso próprio 

fantasma que, involuntariamente, se desenvolve na carta que se está a escrever 

ou mesmo numa sequência de cartas, em que uma carta confirma a outra e 

pode invocá-la como testemunha. (ibid., p. 214). 

 

De um ponto de vista midiático, podemos entender o fantasma do remetente como 

representando ou efetivando o aspecto autônomo ou demiúrgico das mídias, isto é, aquilo que 

revela a mídia como capaz de interferir nos conteúdos, em oposição a mero aparato de 

transmissão de sentidos estáveis. Os fantasmas que se desenvolvem nas cartas excluem quem 

lhes deu vida e ganham autonomia, vida, falam por si e pelo “autor”, cuja autoria e subjetividade 

desaparecem. 

Detlef Kremer (1989) entende que essa proliferação de fantasmas vale para a escrita 

kafkiana num geral. Em sua leitura psicanalítica, elas representariam o momento de sublimação 

do corpo em texto, pressupondo aí uma oposição entre mundo e escrita: Kafka retrair-se-ia do 

mundo para entrar na escrita (Lebensentzug) e poder continuar vivendo como fantasma (als 

Gespenst weiterleben, p. 135) por meio de sua obra. Podemos nos perguntar: qual o meio que 

 
26 Como visualizar o impacto do uso de uma mídia? “O que permanece das pessoas é [só] aquilo que a mídia é 

capaz de registrar e transmitir. Portanto, o que conta não é a mensagem ou o conteúdo (...), mas sim (em rigor com 

McLuhan), somente os seus circuitos, sobretudo esse esquematismo de perceptibilidade” (KITTLER, 2019, p. 19). 

Nem cartas nem a literatura contém circuitos técnicos, caixas pretas (na expressão de Vilém Flusser) para serem 

abertas e estudadas, mas podem servir como registro testemunhal de seu uso midiático por meio de uma análise 

do pathos que se encontra neste registro: “O  horror [das mídias] operava de modo tão avassalador que a literatura 

o registrava de maneira mais precisa do que no aparente pluralismo midiático atual (...). O que os escritores 

maravilhados punham no papel entre 1880 e 1920 (...) nos oferece um retrato fantasmagórico tanto do nosso 

presente como do futuro (ibid., p. 18). 
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torna visível essa sublimação? Justamente a Gespensterbrief, a cena onde Kafka percebe que 

os fantasmas estavam nas cartas o tempo todo. 

 

Como é que se teve a ideia de que as pessoas podem conviver [verkehren] 

umas com as outras através de cartas? Pode pensar-se numa pessoa que está 

longe e pode compreender-se uma pessoa que está perto, tudo o resto 

ultrapassa as forças humanas. Mas escrever cartas quer dizer desnudar-se 

diante dos fantasmas, coisa de que eles estão avidamente à espera (KAFKA, 

2018, p. 2014). 

 

Se as Cartas a Milena encenam, do começo ao fim, uma convivência27 através de cartas, 

percebe-se agora como a Gespensterbrief as ilumina – ou lança sombras – retroativamente. De 

repente, Kafka percebe que “beijos escritos não chegam ao destino, são bebidos pelos fantasmas 

durante o caminho. É com este alimento abundante que eles se reproduzem de maneira tão 

incrível” (ibid.). O erotismo dá lugar ao princípio postal: o que parecia diálogo, aproximação 

de distâncias, revela-se como materialidade que, como na teoria da informação, possui só 

“frequentemente”28 conteúdo, irrelevante para o mensageiro/mídia que o carrega; a mídia, antes 

uma janela para Milena e o amor, extrapola o papel da mediação do meio; e a distância, antes 

aparentemente domesticada pelos mensageiros, surge em toda sua intransponibilidade (que não 

presencial). É difícil não ler as Cartas a Milena como um panfleto anti-midiático. 

Mas se a teoria kafkiana da comunicação representa uma tentativa de expor os 

fantasmas, é porque os fantasmas já empreendiam antes uma investida contra os humanos: 

 

A humanidade sente isso e luta contra isso, inventou o trem, o automóvel, o 

avião, para eliminar tanto quanto possível o fantasmático entre as pessoas e 

conseguir o trânsito natural, a paz das almas, mas não há remédio, trata-se, 

manifestamente, de invenções a que se chegou já durante a queda, o campo 

oposto é muito mais tranquilo e forte, inventou o telégrafo, o telefone, a 

telegrafia sem fios. Os espíritos não vão morrer de fome, mas nós vamos 

perecer (ibid.) 

 

 
27 Como destacado, tanto o verbo quanto o substantivo que Kafka utiliza para denotar a relação entre humanos 

mediada por fantasmas partem da mesma raiz: verkehren e Verkehr, que podem significar desde “trânsito”, 

“tráfego”, “entrar em trânsito”, até “intercurso” (sexual, inclusive), “relacionar-se”, “entrar em relação com”, etc. 

A tradução para “convivência”, optada por António Ribeiro, destaca o aspecto humano do verkehren, mas perde 

o aspecto técnico-midiático. O ensaio de Zilcosky (1999), “Tecnologias de ‘Verkehr’ nas Cartas a Milena, é inteiro 

baseado na polissemia entre “tráfego” e “relação humana” presente no uso de Kafka de Verkehr. 
28 Claude Shannon, fundador da teoria da informação, não estava tentando ser irônico quando, para chegar numa 

concepção puramente material (portanto tecnicamente transmissível), da comunicação, escreveu: “Mensagens 

frequentemente possuem significado” (SHANNON, 1948, p. 1); estava tentando ser o mais cientificamente preciso 

possível.   
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Essa divisão entre tecnologias basta para justificar o interesse de Kafka pelo que estamos 

chamando de mídia no geral. Agora queremos chamar atenção para o apelo dos fantasmas. 

Kafka se pergunta como Milena não ainda não havia escrito sobre eles antes: “Admira-me que 

a senhora não tenha ainda escrito a este respeito, não porventura para evitar ou conseguir 

alguma coisa, para isso é tarde de mais, mas para ‘lhes’ mostrar pelo menos que foram 

desmascarados” (KAFKA, 2018, p. 214). Ora, se existia alguém nesse canal de comunicação 

que não se deixava enganar pelos fantasmas, que recebia a comunicação, era Milena, 

demandando clareza e ansiando pela presença física de Kafka, ao passo que para Kafka tudo 

era inexplicável e inalcançável, assunto da noite.  

Tentando entender o inexplicável, em carta a Max Brod (KAFKA, 1966, p. 382-387), 

também em 1922, Kafka, sentindo a morte se aproximar, chega à conclusão de que a escrita e 

o escritor não passam de uma miragem projetada pela busca do prazer hedonismo (Genußsucht) 

típica da vida terrena, distanciando-se assim de ilusões acerca de qualquer imortalidade que a 

literatura pudesse ter proporcionado a escritores anteriores29. Lembrando do comentário de 

Kremer (1989, p. 8) de que Kafka havia renunciado o mundo em troca de capturá-lo numa rede 

de escrita e cartas, podemos entender esse hedonismo como o apelo dos fantasmas, isto é, o que 

é dado em troca da vida. 

Entre remetente e destinatário, além da escrita, “há ainda outra mídia: os correios” 

(KREMER, 1989, p. 7), que Kafka precisou controlar para que as cartas fluíssem. Podemos vê-

lo como mestre das cartas e dos correios, como fazem outros teóricos da mídia? Talvez. Mas e 

como mestre dos fantasmas? Certamente não: os fantasmas se aproveitam dele. Daí deduzimos 

que, por mais que Kafka procurasse aprender horários de trens e correios a seu favor, a mídia 

possui algo além de sua materialidade, um Outro que permanece incomunicável: o corpo do 

usuário, o prazer. A Gespesnterbrief seria o momento do secar da miragem midiática revelando 

apenas um uso intenso e erótico de uma materialidade até então oculta. 

Até aí, nada de novo: apenas chegamos à mesma conclusão a que chegaram tantos 

teóricos da mídia: na mídia como inimiga: 

 

Mídias se tornam modelos privilegiados de acordo com as quais é moldado o 

nosso autoentendimento precisamente porque seu objetivo declarado é 

enganar e contornar esse mesmo autoentendimento (...). E se as mídias atacam 

nossos sentidos, está completamente justificado concebê-las como inimigas. 

 
29 “Durante toda a minha vida estive morto e agora vou morrer de verdade. Minha vida foi mais doce que a dos 

outros, minha morte será muito mais terrível. Por óbvio, o escritor em mim vai morrer imediatamente, pois tal 

figura não tem chão, não tem estofo, é feita de nada senão poeira; só se torna rapidamente possível na incrível vida 

terrena, só uma construção do hedonismo. É isso o escritor” (KAFKA, 1966, p. 387). 
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Pois o inimigo, de acordo com Carl Schmitt, é a incorporação da nossa própria 

questão (KITTLER, 2010, p. 35-36). 

 

A brincadeira séria de McLuhan (2008) de que a mídia não é só a mensagem como 

também a massagem, o anestesiar dos sentidos humanos como condição de transmissão de 

conteúdos, permite-nos estender o cabeamento kafkiano de 1920 até hoje30. Mas como 

reconhecer uma mídia se estão tão cobertas de autoengano, se se confundem com o fantasma 

do próprio remetente? Da mesma forma, Kafka se pergunta: como reconhecer os fantasmas? 

Pelo prazer: 

 

Aliás, também é possível reconhecê-“los” pelas exceções, às vezes acontece 

deixarem passar uma carta sem obstáculos e ela chega como uma mão amiga, 

pousa leve e boa na nossa. Bem, provavelmente também isso é só uma 

aparência e esses casos talvez sejam os mais perigosos, dos quais temos de 

proteger-nos mais, mas, se é uma ilusão, é, de qualquer maneira, uma ilusão 

perfeita (KAFKA, 2018, p. 214). 

 

Durante seu pleno funcionamento os fantasmas não são reconhecíveis. Como as mídias, 

os fantasmas operam no limite da perceptibilidade (KITTLER, 1990, p. 395). Quando Kafka 

sente a mão de Milena, é porque os fantasmas a deixaram passar. A “exceção” então seria o 

sucesso da transmissão do não-transmissível: do corpo. O seu efeito, o seu pathos, sob 

condições ideais de funcionamento, é o prazer da comunicação. Não é possível reconhecê-los 

senão no paradoxo entre o prazer, de se comunicar, e a dor de saber-se envolvido com 

materialidade e não com pessoas – daí beijos e toques escritos serem as situações mais 

perigosas: “[Cartas são] ressequidas, vazias e provocadoras, uma alegria de instantes com um 

longo sofrimento a seguir” (KAFKA, 2018, p. 215). 

Esse pathos é o que nos permite retraçar as cartas à noção de mídia, já que, 

diferentemente de uma TV, cartas e textos impressos não possuem planta, placas, terminais, 

caixas pretas que possam ser abertas e estudadas. Não seria a Gespensterbrief tal estudo? 

Depois, Kafka e Milena trocam irregularmente algumas cartas até a morte de Kafka, em 

1924. Nesse período, com os pulmões enfraquecidos, ilumina-se uma vida dedicada à 

 
30 “Verkabelung. O cabeamento da República Federal Alemã avança. Logo, pela primeira vez ou como no fim da 

história, as pessoas vão depender de um canal de comunicação que serve para qualquer mídia. Se filmes e músicas, 

telefonemas e textos chegam às casas por meio de cabos de fibra óptica, as mídias como a TV, o rádio, o telefone 

e o correio, até então separadas, se fundem, padronizadas por frequência de transmissão e formato de bits (...). E 

por um tempo o prazer se torna subproduto: as pessoas podem saltar entre as várias mídias de entretenimento (...). 

Mas já agora, antes do fim, algo chega ao fim. Na digitalização geral de comunicações e canais, desaparecem as 

diferenças entre mídias individuais (...). Em vez de conectar tecnologias a pessoas, o saber absoluto corre em loop 

infinito” (KITTLER, 2019, p. 21-22) – grifo nosso. 
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comunicação à distância: “Há anos que não escrevo a ninguém, neste aspecto andei como 

morto, faltava toda a necessidade de comunicar, era como se não pertencesse a este mundo” e 

“... era como se tivesse estado à escuta a ver se alguém me chamava” (KAFKA, 2018, p. 220). 

Na última carta a Milena, em 1923, os mensageiros respiram um pouco antes de descansar. 

 

Tudo me cansa, cada traço da caneta, tudo o que depois escrevo me parece 

demasiado magnífico, em desproporção com as minhas forças, e, quando 

escrevo “Saudações cordiais”, estas saudações tem mesmo força para chegar 

à ruidosa (...) Lerchenfelderstraße, onde eu e o que é meu não conseguiríamos 

respirar (KAFKA, 2018, p 226). 

 

 

Temos a impressão que essas saudações cordiais não seriam bebidas pelos fantasmas, 

talvez porque, em 1923, já não havia a possibilidade da presença física, de modo que os 

mensageiros se legitimam pela sua necessidade, não são apenas fruto do hedonismo do adicto. 

A pergunta que fizemos na introdução – não mandamos mensagens todos os dias e seguimos 

com nossas vidas? Por que se demorar tanto nisso? – adquire, agora, alguma pertinência. 

Comunicar-se, entrar em relação, conectar-se, são necessidades humanas básicas, asserção esta 

que não precisa de justificativa. Contudo, o século 19 e o começo do 20 inventaram a literatura 

e os correios, técnicas sedutoras de comunicação e mediação. Programadas nessas invenções 

estava também a possibilidade de substituírem o mundo. Kafka sentiu e registrou, como 

ninguém antes ou depois dele, essa possibilidade, deixando entrever, no processo, que basta um 

pequeno desvio, uma fraqueza momentânea, uma insatisfação com os meios ditos naturais para 

alguém se tornar ele próprio meio de outra coisa. 

 

Da semiótica e do discurso à teoria da mídia 

 

Falamos muito de mídia, mas lidamos apenas com texto. Após a leitura das Cartas, 

vamos destacar agora, com atraso, a diferença entre analisar mídia e analisar texto. Faremos 

isso por meio de uma exposição da transição histórica da a chamada teoria do discurso para a 

teoria da mídia, e com isso justificar nosso quadro conceitual, bem como nossas conclusões. 

Começamos por um aviso de Elias Canetti. 

 

Há escritores, bem poucos na verdade, que são tão inteiramente eles mesmos 

que qualquer declaração que se arrisque a seu respeito deve soar como uma 

verdadeira barbárie. Kafka foi um autor desse tipo, e, correndo o risco de 

parecermos pouco independentes, não podemos deixar de ater-nos com 
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máximo rigor às suas próprias declarações (apud CALASSO, 2006, p. 118) 

– grifo nosso. 

 

Não precisamos concordar com o ideal de autoria de Canetti para que a frase grifada 

ressoe no sentido de que intuímos uma própria problematização kafkiana das mídias por meio 

das cartas, e na qual nos fiamos. Note-se que, ao nos atermos ao texto filológico das cartas, não 

pretendíamos retornar a uma espécie de essencialismo do assim-chamado texto literário, e sim 

não afundarmos Kafka em explicações que nada teriam a ver com seus problemas (na medida 

em que nós os identificamos enquanto tais). 

Com problemas análogos se ocupa Roberto Calasso (2006) em seu livro sobre Kafka, o 

qual se constitui de uma leitura cruzada do texto (desde a ficção até as cartas) kafkiano de modo 

a fiar um significado polissêmico para a letra “K.” que atravessa os textos. Lendo uma entrada 

no diário de 1922 em que Kafka descreve um colapso mental (“O tempo externo e o tempo 

interno agora caminham em passo diferente: ‘os relógios já não coincidem, o interno sai à caça 

de modo diabólico ou demoníaco ou mesmo inumano, o externo prossegue seu curso 

costumeiro, compassado’”) (CALASSO, 2006, p. 113), Calasso analisa o que seria a imagem 

kafkiana: “Ao final, todavia, Kafka reconhece que essa caça é ‘apenas uma imagem’. Mas pelo 

que se poderia substituir uma imagem? Tão-somente por outra imagem. 

 

Se há uma passagem que condensa o procedimento peculiar de Kafka, esta é 

a passagem. O conhecimento supõe a invocação de uma imagem, a qual logo 

é reconhecida como ‘apenas uma imagem’ e que será necessário substituir, 

caso se queira ir adiante. O que se fará por meio de uma nova imagem. O 

processo é irrefreável. Não há imagem da qual não se possa dizer que é ‘apenas 

uma imagem’. Mas também não há conhecimento que não seja imagem. 

(CALASSO, 2006, p. 114) – grifo nosso. 

 

 

Se o método de Kafka consiste nesse eterno desdobramento de imagens em 

conhecimento e, em seguida, em mais imagens, e se é preciso prestar atenção às declarações de 

Kafka, então podemos entender as imagens como, de fato, conhecimento codificado.  

O desdobramento imagético remete ao movimento do desdobramento do signo em 

significante e em significado presente na semiótica clássica. Para diferenciá-la do que 

significaria uma análise midiática propriamente dita, vejamos primeiro o que diz Roland 

Barthes sobre o discurso amoroso (tópica em que naturalmente podem ser inseridas as cartas de 

Kafka). 

Para localizar o discurso amoroso numa série de objetos, textos e experiências, Barthes 

avisa que não vai discursar sobre, nem descrever, o discurso amoroso, mas sim encená-lo, 
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simulá-lo (BARTHES, 2003, p. XVII). Como Foucault (2012), ele procura o discursivo no ato 

do seu dizer, e não na sua mensagem, uma vez que o que o discurso faz é dis-correr. As 

circunstâncias objetivas da enunciação são “ínfimas, aleatórias” (p. XVIII); importa só que o 

discurso exista. O discurso é uma figura em movimento, é ação: “só existe porque alguém diz 

‘estou angustiado’” (p. XX), ou seja, não existe no reino abstrato do conceito, mas em plena 

cena (discursiva) e é nela que deve ser capturado.  O discurso, contudo, é dito por alguém, e, 

portanto, para Barthes, remete a um Eu cuja única condição de existência – de enunciação do 

discurso – é estar apaixonado. “Não é uma mensagem, é uma ária” (p. XX-XXI), i.e., não 

significa, mas varia como que musicalmente a cena de enunciação.  

Fragmentos de um discurso amoroso, assim, investiga diversas figuras amorosamente 

discursivas típicas do apaixonado. Vejamos apenas duas, escolhidas na medida em que dizem 

respeito à Kafka: os tropos “Ausência” e “Carta de amor”.  

Ausência: “todo episódio de linguagem que encena a ausência do objeto amado – sejam 

quais forem sua casa e duração – e tende a transformar essa ausência em provação de abandono” 

(BARTHES, 2003, p. 35). Lidar discursivamente com a ausência do objeto amado significa 

pressupor um sujeito desejante onde se forma a ausência enquanto episódio de linguagem: “Ora, 

só existe a ausência do outro: é o outro que parte, sou eu quem fica” (BARTHES, 2003, p. 35). 

Por remeter sempre a uma instância enunciadora – o Eu desejante –, a análise discursiva do 

objeto amoroso parece expressar sempre um solipsismo: só o sujeito ama (só o sujeito existe). 

Barthes se vale da psicanálise para reduzir seus objetos à matriz originária do desejo: a ausência 

performada discursivamente pelo sujeito é “a ausência da mãe” (BARTHES, 2003, p. 37), uma 

ausência que só se pode suportar, e, para ser suportada, vira discurso: “a ausência dura, preciso 

suportá-la. Vou portanto manipulá-la: transformar a distorção do tempo em vai-e-vem, produzir 

ritmo, abrir a cena da linguagem” (p. 39), uma manipulação que, para Barthes, significa uma 

resistência à mundanidade onde é jogado o sujeito apartado do amado, quem por sua vez, por 

meio do discurso, quer produzir um mundo verdadeiro e religioso (p. 40) pelo qual o sujeito 

enamorado anseia. Em resumo: a ausência do objeto amado é uma performance, uma 

brincadeira com palavras que, no mundo da significação e do desejo em que se resfolega o 

sujeito enamorado, adquire importância religiosa.  

De forma parecida com o entendimento do senso comum acerca da tecnologia, a 

semiologia barthesiana entende a linguagem como ontologicamente neutra, só ativável pelo 

sujeito desejante. É o que critica Foucault:  
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Desde que foram excluídos os jogos e o comércio dos sofistas (...), parece que 

o pensamento ocidental tomou cuidado para que o discurso ocupasse o menor 

lugar possível entre o pensamento e a palavra; parece que tomou cuidado para 

que o discurso aparecesse apenas como certo aporte entre pensar e falar; seria 

um pensamento revestido de seus signos e tornado visível pelas palavras, ou, 

inversamente, seriam as estruturas mesmas da língua postas em jogo e 

produzindo um efeito de sentido (...). Seria possível que o tema do sujeito 

fundante permitisse elidir a realidade do discurso. O sujeito fundante, com 

efeito, está encarregado de animar diretamente, com seus atos de visar, as 

formas vazias da língua; é ele que, atravessando a espessura ou a inércia das 

coisas vazias repreende, na intuição, o sentido que aí se encontra ou é 

depositado (FOUCAULT, 2012, p. 43-44) – grifo nosso. 

 

Note-se que a noção de discurso posta em movimento por Foucault objetiva a crítica ao 

sujeito fundante entendido, justamente, como “mediação universal” (p. 44) da experiência, por 

meio da investigação histórica de rupturas que possibilitaram esse estado de coisas, localizando 

o momento em que algo passou a ser dito, pensando, circulado e, assim, invertendo os termos: 

historicamente, seria a linguagem que ativa o sujeito, não o contrário. 

A investigação barthesiana da carta de amor segue a mesma dialética criticada por 

Foucault. Como a linguagem, a carta é um mero objeto aguardando tornar-se a expressão de 

um desejo: “Penso em você” (BARTHES, 2003, p. 45). A carta é um suporte para a expressão 

desse discurso desejante que parece exprimir um pensamento, mas, para Barthes, exprime na 

verdade a dialética entre memória e esquecimento: não pensava em você, lembrei de você, e 

precisei expressar isso (p. 46). 

Barthes baseia-se, justamente, em romances epistolares e cartas do século 18 e 19. Logo, 

cartas românticas, que carregam uma determinada subjetividade romântica. Poderíamos 

hipotetizar, portanto, que a análise discursiva da carta de amor de Barthes é na verdade a análise 

do discurso amoroso romântico, uma vez que o objeto “carta” lhe é desimportante senão como 

suporte. 

A “carta de amor” kafkiana é diferente da típica carta de amor do século anterior. Uma 

comparação com cartas de amor do século anterior mostraria que Kafka não só escreve um novo 

tipo de carta como esse novo tipo de carta mostra-se uma novidade na exata medida em que 

problematiza, justamente, seu status de mero suporte (a carta kafkiana parece apontar um tipo 

de “imediatez” comunicativa que teria mais em comum com nossas atuais mensagens de texto 

do que com a lentidão epistolar, surpreendentemente). 

Contudo, para além da problematização da nulidade ontológica dos “suportes” presente 

em certa crítica pós-estruturalista (e.g. em Jacques Derrida), é na teoria da mídia que o erro de 
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se falar em mero suporto fica claro. Consideremos agora a perspicaz diferenciação que Sybille 

Krämer faz entre signo e mídia. 

Segundo ela (KRÄMER, 2015, p. 34-35), em tradições semiológicas diversas, um signo 

“representa” ou “está no lugar” ou “aponta” para uma outra coisa. O signo realiza essa façanha 

por ser composto de duas partes: uma material, perceptível aos sentidos, e uma não material, 

abstrata, da qual a parte material serve como mensageiro. O significado, a parte abstrata, parece 

sempre necessitar de um material (chamada na semiótica de “imagem acústica”) para ser 

transportada: o significante. Enquanto o significado varia de acordo com o contexto em que é 

lido ou analisado, o significante é entendido como universal e imutável, não se prestando à 

interpretação. Essa parte material é, em seguida, abstraída (ativada pelo sujeito), transformada 

em janela para que o significado seja percebido, comunicado, visto etc. 

Contudo, apesar de parecer, Krämer nega que o significante, ou mesmo o signo, seja 

uma mídia para o significado. Tratam-se de duas perspectivas diferentes: 

 

Um signo precisa ser perceptível, mas o que é perceptível no signo é 

secundário, ao passo que o significado do signo, normalmente assumido como 

invisível, ausente e talvez imaterial, é considerado primário. Quando visto 

como mídia, porém, ele se comporta da maneira exatamente oposta. O que é 

perceptível é normalmente a mensagem, e a mensagem é também o que mais 

importa no evento midiático. A mensagem é portanto considerado primária, 

enquanto a mídia é secundária; a mídia se neutraliza, se invisibiliza e 

desaparece no seu uso (se desprovido de ruído). Na perspectiva semiológica, 

o significado está escondido por trás do sensível; na mediológica, por outro 

lado, o sensível está ‘escondido’ por trás do significado (KRÄMER, 2015, p. 

35). 

 

Se aplicarmos a perspectiva midiática à carta de amor barthesiana, entenderíamos que 

Barthes encontra o “sentido” da carta de amor “por trás” da carta enquanto objeto material. 

Enquanto carta, ela desaparece. Quando aplicamos a mesma perspectiva à carta ela própria, 

então aproximamo-nos da situação kafkiana: sua materialidade qua carta encontra-se escondida 

por trás da profusão de significados de amor que ela transporta.  

Eis aí uma das diferenças entre os problemas semiológicos e os problemas “midiáticos” 

que estamos tratando nesta dissertação. 

Nossa hipótese durante a leitura das Cartas a Milena foi a de que as mídias deixam 

traços sob a forma da inscrição de um pathos doloroso da, e na, atividade postal que Kafka 

empreendia. Esse pathos poderia ser analisado como um discurso, mas aí, ao menos 

barthesianamente, ele remeteria ao homem Kafka enquanto instância de um desejo, e por 

conseguinte à psicanálise. Da maneira como tratamos o pathos, ao contrário, tentamos apenas 
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apontar para as próprias cartas – não procurando como elas são decodificadas em sentido pelas 

partes do canal de comunicação, mas sim tratando-as como um contínuo de materialidade que 

ainda não se transformou em sentido; ainda é informação (KRÄMER, 2015, p. 175). O pathos 

postal, aventamos, é um traço da mídia, ou da utilização de uma mídia. 

Traços e rastros tem um lugar especial na teoria da mídia de Sybille Krämer: 

“Mensageiros e rastros são configurações paradigmáticas da transmissibilidade ela própria, na 

medida em que se relacionam um ao outro figurativamente, como a frente e o verso de uma 

página” (KRÄMER, 2015, p. 175). Se o mensageiro trabalha através da distância para entregar 

uma mensagem, o traço é um mensageiro trabalhando através do tempo, levando uma segunda 

mensagem não para o destinatário original, mas para o teórico da mídia no presente. “Traços 

ocorrem graças à ‘força cega’ dos corpos agindo um sobre os outros no contínuo de relações 

materiais do mundo” (ibid., p. 176). Ou seja, traços aparecem graças à força cega de um humano 

agindo sobre uma tecnologia, e vice-versa.  

Numa passagem especialmente interessante para o entrelaçamento entre teoria da 

literatura e teoria da mídia, Krämer afirma ainda que o traço midiático só é um traço se lido 

enquanto tal, isto é, se esse contato entre mídia e humano for  “interceptado” por um segundo 

receptor como uma mensagem aceca de um evento desconhecido que ele precisa reconstruir. É 

na leitura de traços que Krämer encontra o “poder demiúrgico” das mídias: o de criarem 

conteúdo e mensagens e portanto conseguirem existir autonomamente numa dimensão para 

além da pretendida, transmitida e comunicada pelas partes originais. 

De um ponto de vista medial ou midiático, a leitura puramente semiológica das cartas 

de Kafka, e de cartas de amor em geral, ignora, justamente, os traços. Foram eles que chamamos 

de pathos midiático. 

 

Aufschreibesysteme  

 

Sybille Krämer nos fornece uma possível passagem da filosofia, da teoria do discurso e 

da semiologia para a teoria da mídia. Vejamos agora a mesma passagem em Friedrich Kittler, 

com atenção ao pathos midiático. 

 “Redes de discurso” (Discourse Networks) é como ficou conhecido o termo chave com 

que Kittler, partindo dos estudos literários, desenvolveu a vertente alemã da teoria da mídia 

como se conhece hoje, pós-hermenêutica, pós-humana e arqueológica: Aufschreibesysteme. 
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Traduzido literalmente, o termo significaria “sistemas de inscrição”, “notação”, “transcrição”, 

ou até mesmo “sistemas que se inscrevem a si mesmos”, a depender do contexto.  

Segundo o dicionário dos Irmãos Grimm (DEUTSCHES, 1971), o verbo aufschreiben 

aparece pela primeira vez no século 16 e denota o ato material de inscrever algo no papel, 

enfatizando o stylus perfurando a superfície da folha. No mesmo dicionário também aparece o 

termo Aufschreiber, do latim notare, aquele que anota, de conotação apropriada ao universo 

material e burocrático ao qual Kittler subjuga a literatura.  

Já o neologismo Aufschreibesysteme foi primeiro usado pelo juiz Daniel Paul Schreber 

em suas memórias, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, traduzida entre nós como 

Memórias de um doente dos nervos (1984), livro a partir de cuja análise Sigmund Freud 

desenvolveu sua teoria da paranoia. Vertido por Marilene Carone como “sistema de 

transcrições”, o termo Aufschreibesysteme é utilizado por Schreber para descrever o constante 

anotar, registrar, transcrever e esgotar dos pensamentos de Schreber realizados por médicos e 

pelos raios que se comunicavam com ele. 

 

Mantém-se livros ou outro tipo de anotações, nos quais já há anos são 

transcritos todos os meus pensamentos, todas as minhas expressões de 

linguagem, todos os meus objetos de uso pessoal, todas as coisas que possuo 

ou estão nas minhas proximidades, todas as pessoas com quem me relaciono, 

etc (...) Para o oficio de transcrever, que realizam de modo totalmente 

mecânico, os raios colocam, por assim dizer, de passagem, a pena em sua mão, 

para que os raios que chegam depois possam entender o que foi transcrito. (...) 

Justamente para preencher essas pausas (isto é, para que os raios, mesmo 

durante as pausas, tenham o que falar) é que serve o material de transcrições, 

portanto essencialmente os meus pensamentos anteriores, e ao lado destes só 

uns poucos acréscimos próprios, repetitivos, que consistem em expressões 

ofensivas mais ou menos sem sentido, palavras vulgares, etc. (...) Além disso, 

a transcrição serve para um outro artifício especial, o qual, por sua vez, se 

baseia em um completo desconhecimento do pensamento humano. 

Acreditava-se, com a transcrição, poder esgotar toda a minha reserva de 

pensamentos, de modo que no fim se chegasse a um ponto tal que novos 

pensamentos não pudessem surgir mais em mim (SCHREBER, 1984, p. 95-

98). 

 

Nada que Schreber dizia ou pensava morria no ar; tudo era transcrito automaticamente 

e  usado contra ele31. Como veremos mais adiante, Friedrich Kittler se apropria do caráter 

patológico e opressor do termo para denotar, em sua leitura dos sistemas literários, algo análogo 

ao “discurso” foucaultiano, mas que vai muito além. 

 

 
31 Para uma leitura propriamente midiática do sofrimento de Schreber, ver “Flechsig, Schreber, Freud: An 

Information Network at the Turn of the Century”, em KITTLER, 2014, p. 57.  
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O termo discourse networks ocorre (na forma de uma citação a partir de outra 

língua) nas memórias de Daniel Paul Schreber, onde representa a questão de 

em que lugar, em qual nome e a quem se remete o que é posto no papel (…) 

uma história de práticas cuja inter-relação constitui uma cultura literária. 

Nosso tema, simplesmente, é a fala e a escuta, a leitura e a escrita (KITTLER, 

2017, p. 91) – tradução nossa. 

 

E também: “O termo discourse networks, como foi revelado por Deus à cognição 

paranoica de Daniel Paul Schreber, pode também designar a rede de tecnologias e instituições 

que permitem uma determinada cultura selecionar, armazenar e processar informações 

relevantes” (KITTLER, 1990, p. 369). Em resumo, Kittler procurou aplicar conhecimentos da 

teoria da informação e da cibernética ao que se entende como “sistemas literários”:  

 

A crítica literária pode aprender com a teoria da informação, a qual formalizou 

o estado atual do conhecimento técnico e, portanto, tornou mensurável a 

performance dos limites dos sistemas de informação. Após a destruição do 

monopólio da escrita, torna-se possível relatar seu funcionamento. A crítica 

literária tradicional, provavelmente por ter se originado a partir de uma prática 

particular da escrita, tem investigado tudo a respeito de livros exceto seu 

processamento informacional (KITTLER, 1990, p. 370). 

 

 

A noção de Aufschreibesysteme parte da premissa de Claude Shannon de que a 

informação, do ponto de vista das tecnologias que a processam e transmitem, independem do 

sentido que lhes dará o receptor. Tal abordagem vai diretamente contra uma certa sociologia da 

literatura anterior: “A teoria sociológica contemporânea lê textos como reflexos de relações de 

produção cujo paradigma é a energia ou o trabalho, ao invés de informação. Máquinas à vapor 

e máquinas de tear viraram tópicos, mas máquinas de escrever não” (KITTLER, 1990, p. 370). 

A literatura, em Kittler, é produto das tecnologias e instituições – as mídias – que as transmitem 

pelo período histórico de 1800-1900: o papel, a caligrafia, a máquina de escrever, a educação 

estatal germânica32. 

No sistema kittleriano, o ser humano só é levado em conta na medida em que se encontra 

nas pontas dos canais, adicionando, decodificando e sendo o locus material onde se inscrevem 

discursos33. Vista do ponto de vista desse usuário, contudo, revela-se um aspecto substitutivo 

 
32 Vale notar que, apesar da inspiração foucaultiana e do momento histórico de penetração das teorias francesas, o 

que Kittler alcança por meio da ideia de mídia e de Aufschreibesysteme vai muito além da mera inversão da ordem 

causa-consequência que se costuma associar ao pós-estruturalismo. Kittler não é filósofo: importa-lhe pouco 

afirmar que o humano é um produto e que discursos são os agentes. Ele procura na verdade enfatizar o papel 

esquecido da técnica em todas essas discussões. 
33 Ver a segunda dissertação da Genealogia da moral (NIETZSCHE, 1998, p. 50; 51; 73–76) para a inspiração 

kittleriana no que diz respeito a corpos como locais de inscrição. E.g. “Grava-se algo a fogo, para que fique na 
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das mídias: em sua forma informacional processada  (concordando e indo além de Marshall 

McLuhan), a “literatura ela mesma funciona como extensão ou substituto do sistema nervoso 

central” (KITTLER, 2016, p. 91), tese que será aprofundada e desenvolvida em Optical Media 

e Gramofone, Filme, Typewriter. 

Pode-se ver o quão distante estamos do foco na linguagem da semiótica. Para a teoria 

da mídia kittleriana e no geral, uma vez que seus objetos de estudo são a conectividade, a 

medialidade, a transmissibilidade, e a materialidade dos meios, a linguagem torna-se um 

conteúdo como outro qualquer. 

Mas, em vez de nos aprofundarmos demais na exposição kittleriana, procuremos 

localizar como ele desenha a relação entre usuário e mídia mediada pelo pathos.  

Há em Kittler uma relação, um enredamento (Vernetzung) que liga mãos, olhos e 

ouvidos (KITTLER, 2016, p. 106) na atividade da escrita (a principal mídia analisada em 

Aufschreibesysteme 1800/1900). A escrita na obra kittleriana está longe de ser uma atividade 

privilegiada do intelecto: como outras mídias, ela é uma técnica corporal, e como tal seu produto 

precisa ser analisado não só pelo seu output (o texto literário), mas levando em conta o feedback 

loop que liga input a output, ou seja, fisiologia, semiótica, psicanálise e, depois, engenharia. 

David Welbery chama o foco kittleriano no corpo de “pós-hermenêutico” (in KITTLER, 

1990), entendendo-o sob dois pressupostos: o da exterioridade da linguagem e o do sofrimento 

(p. xvii). A exterioridade se assemelha ao “discurso” foucaultiano: impositivo, vertical, 

discursivo, expressos sob a forma de um léxico exterior (serialidade, eventos, descontinuidades) 

que descreve as condições através das quais um momento histórico determina o que se pensa e 

o que se escreve. 

A exterioridade, e os sentidos e significados resultantes, implica no sofrimento do corpo 

humano. Aufschreibesysteme 1800/1900 é uma análise do sofrimento pelo qual passaram atores 

historicamente estratégicos para o romantismo alemão na mão de mídias e discursos. “A cultura 

é nada senão isso, o regime pelos quais passam os corpos; a redução da aleatoriedade, impulso, 

esquecimento; a domesticação de um animal, como afirmou Nietzsche, ao ponto que ele pode 

fazer, e ater-se, a uma promessa” (KITTLER, 1990, p. xv).  

As redes de discurso, ou sistemas de inscrição, kittlerianas procuram desenhar  a 

diferença entre o que determinada época determina como normalidade e patologia, sentido e 

 
memória: apenas o que não cessa de causar dor fica na memória” (p. 50). Se, para Nietzsche, a memória (e a 

moral, a consciência) se inscreve num corpo por meio da opressão e do controle, Kittler vai ver nessa 

mnemotécnica a marca da mídia. Para uma leitura aprofundada de Nietzsche como teórico da mídia, ver o excelente 

“Nietzsche (1844–1900)” (in KITTLER, 2014, p. 17). 
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absurdez. O corpo que sofre é a matriz de descobrimento dessas distinções. E se a hermenêutica 

procuraria o sentido do sofrimento, o pós-hermenêutico procura as cisuras, inscrições, incisões 

com que o corpo, justamente, deixa de fazer sentido, tratando-o como um Outro, i.e., não-

inteligível, não escrevível. 

 

As vítimas que povoam o livro de Kittler – as Bettinas, os Günderodes, os 

Nietzsches, os Schrebers – falam a verdade da cultura que sofrem. Quem 

procurar os laços de solidariedade que orientam a investigação de Kittler irá 

encontrá-los aqui: a inequívoca compaixão pelo pathos do corpo que sofre 

(KITTLER, 1990, p. xv). 

 

Diferentemente do que se encontra em Foucault, contudo, a palavra-chave em Kittler 

não é discurso; é mídia. Nas palavras do tradutor e estudioso de Kittler, Geoffrey Winthrop-

Young (2011), “o desejo de prover fundamentos históricos concretos para os regimes 

epistêmicos de Foucault e as inscrições psíquicas de Lacan levou Kittler a avaliar em detalhe 

as materialidades da comunicação que caracterizaram o 1800 e 1900 tardios” (p. 58). 

Kittler foi mais Foucault que Foucault. Inclusive, não há predecessor kittleriano que não 

seja por ele submetido a um escrutínio histórico-arqueológico. O resultado é sempre o mesmo: 

ignoraram a materialidade de suas próprias mídias e das mídias utilizadas nos períodos 

históricos por eles estudados.  

Para voltar ao pathos: se Marshall McLuhan via as mídias como extensões do corpo 

humano, Kittler vê nisso uma bias humanista do então crítico literário canadense. Ao contrário, 

Kittler demonstra que as mídias agem a partir do, e sobre, o corpo humano, que 

consequentemente se torna mídia da mídia. .Sofrem e registram sofrimento. Assim é sua leitura 

das cartas de Kafka. 
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4. VÍCIO EM MÍDIA EM 1800 e 1900 

 

 

Se existem autoridades de controle?  

Existem apenas autoridades de controle. 

– Franz Kafka (2008, p. 78-79) 

 

 

Mas antes de adentrarmos na leitura kittleriana das cartas de Kafka, resumamos os dois 

sistemas de transcrição analisados por Kittler, o 1800 e o 1900. Isso será importante para termos 

uma ideia tanto da novidade da carta kafkiana quanto para entendermos como, em Kittler, Kafka 

registra um certo pathos midiático do começo do século XX, que veremos. 

Chamamos esse capítulo de vício em mídia pois é o que nos parece sugerir a ênfase 

kittleriana no contato entre corpo e mídia. Se o século 19 era raramente lido em termos 

tecnológicos, em Kittler fica escancarada sua total “tecnologização” e desnaturalizada sua 

tecnologia principal: livros e escrita. 

 

1800 

 

De modo geral, o sistema de transcrições de 1800 tem como input a mãe e como output 

a poesia34. A mãe, origem de todo discurso, é um ser transcendental inescrevível: no momento 

em que sua fala é simbolizada, escrita, inscrita, ela se perde. Seu aspecto transcendental, 

portanto, é não poder ser dita (KITTLER, 1990, p. 26). Pela boca da mãe, o alfabeto – histórico, 

finito, ontologicamente neutro – é naturalizado na criança por meio do prazer de uma 

alfabetização que se confunde com o prazer da voz da mãe (p. 30). Por esse processo de 

aculturamento, de matriz nietzschiana, “mais tarde, a criança não vê mais letras em livros, mas 

uma voz ‘desejante’” (p. 34). O alfabeto é sublimado na voz, erotizado (p. 52). O corpo humano 

como local de inscrição abre mão de sua violência nietzschiana e dá lugar à erotização da mídia 

escrita, a qual, por um processo de feedback loop, será utilizada mais tarde para expressar o 

mesmo transcendental erótico, o amor, que foi ensinado e esquecido. No sistema de Kittler, a 

função da mulher na rigidez de gêneros instituída pelo 1800 era fazer o homem falar (p. 63). 

 
34 Para uma análise aprofundada dos pressupostos de Kittler, ver: TELLES, 2019; KRÄMER, 2006; WINTHROP-

YOUNG, 2011, fora o já citado Welbery (KITTLER, 1990). 
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Portanto, a mulher era uma instituição do sistema de 1800: primeiro, precisam ser 

educadas para virarem mães, que por sua vez educam e aculturam os futuros membros do 

aparelho estatal germânico. Não coincidentemente, esses burocratas tornam-se também 

escritores. Há uma teoria da autoria em Aufschreibesysteme 1800/1900: o sistema produz 

escritores ao substituírem, por meio da escrita, o ser transcendental pela utilização da mídia, 

uma vez que a natureza não fala, mas pode ser emulada pela escrita do homem. Afinal, este 

aprendeu a erotizar signos materiais até senti-los como transcendentais (KITTLER, 1990, p. 

64-57). Por esse processo erotizante, a escrita, em 1800, torna-se a mídia universal capaz de 

transcendentalizar o mundo inteiro no gargalho da linguagem, desaparecendo enquanto 

materialidade. 

Como a mãe, o amor e o erotismo significam intransmissibilidade e intradutibilidade, 

aquilo que não se deixa transcrever senão pelo Poeta, cujo letramento foi formado pelo erótico 

ele próprio (KITTLER, 1990, p. 73). O ato de transcrever (aufschreiben) o amor em poesia não 

significa, para Kittler, a representação de um espírito abstrato anterior, como significava para 

os poetas e idealistas. Ao contrário, tautológica e materialmente, poesia é só o output da rede 

de discurso de 1800, não muito diferente de como, na ciência da computação, imagens técnicas 

não existem antes do funcionamento simultâneo e coordenado de circuitos eletrônicos e pixels. 

Em termos midiáticos, isso significa que havia um “fora” da mídia, um referencial 

universal à qual apontava a aparente não-referencialidade da escrita romântica. Por meio da 

erotização, o ato de ler e de escrever torna-se alucinação prazerosa (KITTLER, 1990, p. 109). 

Não havendo competição com outras mídias35, a mídia escrita monopolizou o gerenciamento 

psíquico e informacional de toda uma sociedade ao explorar “corpos alfabetizados” e ao “operar 

no limite da resposta cognitiva, onde poderes discursivos desfilam com a inocência de corpos 

e da natureza” (ibid., p. 117).  

Em 1800, contudo, esses corpos alfabetizados explorados eram principalmente o das 

mulheres leitoras, através das quais o sistema de 1800 catapultava o Autor à semi-divindade, 

representada em Kittler por Goethe: “A função da autoria, como toda divindade, é sustentada 

por um certo Real36. Nesse caso, era o prazer da mulher” (KITTLER, 1990, p. 129). 

1900 

O século XX é marcado, diga-se, pela redescoberta da materialidade da escrita que havia 

se erotizado e sublimado. Quem a revela são as pesquisas científicas e, principalmente, seu 

 
35 Havia as artes visuais, depois exploradas arqueologicamente por Kittler em Mídias óticas (2010). 
36 Sentido lacaniano, aquilo que escapa ao simbólico, que não se deixa inscrever em/por símbolos. 
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resultado: a máquina de escrever. Seu mensageiro, na obra de Kittler, é Friedrich Nietzsche, 

que mais tarde afirmaria: “nossos instrumentos de escrita trabalham sobre nossos pensamentos” 

(KITTLER, 2019, p. 287-288).  

 

 

Um silêncio de morte no quarto – só minha pena arranhando o papel – pois eu 

amo pensar escrevendo, já que a máquina que imprimiria nossos pensamentos 

em algum material sem que precisem ser ditos ou escritos ainda não foi 

inventada. Na minha frente a tinta onde posso afogar meu coração negro, um 

par de tesouras para me acostumar à ideia de cortar minha garganta, 

manuscritos para me limpar e um mictório (KITTLER, 1990, p. 181) – 

tradução nossa. 

 

 

Para Kittler, essa cena primal da escrita intransitiva (Urszene intransitiven Schreibens) 

“expõe uma função que nunca havia sido descrita: a escrita em sua materialidade (...) nenhuma 

voz para transcrever, e portanto nenhum dos milagres que em 1800 obscureciam a 

materialidade” (KITTLER, 1990, p. 181). O  pathos da materialidade da mídia é uma espécie 

de escrita de ruído, sem nenhum conteúdo senão a descrição dessa própria situação, 

reconhecimento das condições de transmissibilidade. É como se a função fática da linguagem 

de Roman Jakobson, se tratada midiaticamente, se expressasse não de forma neutra e objetiva 

(como o “alô” ao telefone para testar o canal), mas de modo patético ou patológico. A 

informação, a mensagem, o conteúdo da descrição da materialidade, na análise kittleriana, 

constitui-se de um discurso sobre o pathos do corpo. Transcrever sem ter o que transcrever não 

poderia, dessa forma, constituir-se também como vício em mídia? 

A máquina de escrever representará a contraparte técnica dessa descoberta, bem como 

a mídia definidora do sistema de 1900. Ela perturba a passagem suave da natureza para a 

cultura37 (KITTLER, 1990, p. 194), no que se constituía a escrita romântica, ao dispor o alfabeto 

em tipos ativáveis mecanicamente, expondo-os em sua materialidade brutal na forma de 

perfurações barulhentas e violentas sobre o papel. Kittler vê nela o mesmo pathos da 

“aculturação pela dor” da Genealogia da moral. Se só o que “não deixa de causar dor pode ficar 

na memória” (ibid, p. 196), a máquina de escrever expõe uma técnica cultural em que “a 

passagem da natureza para a cultura se torna um choque, em vez de um continuum” e “o 

significante material se inscreve por estocadas” (ibid.). 

Assim, Kittler vê nos Ditirambos de Dionísio de Nietzsche um mito da máquina de 

escrever. Em “O lamento de Ariadne”, Ariadne clama para que Dionísio, escondido por trás das 

 
37 Ver também WINTHROP-YOUNG, 2011, p. 63. 
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estocadas como o autor se esconde por trás das palavras, a perfure mais: “Perfure mais / espinho 

cruel!” (KITTLER, 1990, p. 197). A poesia, em 1900, vira tortura. Sob novas condições 

tecnológicas, só uma dor que não cessa fica na memória e só a dor pode transmitir o que outrora, 

sob condições técnicas obsoletas, era chamado de amor. Metáforas tornam-se registros 

denotativos e objetivos da nova relação entre humano e tecnologia, um sofrimento que não se 

abre à hermenêutica, que não remete a sentidos e significados que o transportem às alturas do 

pensamento e do espírito, longes de seu local material de inscrição; só dói. 

Importante para entender o Aufschreibesystem 1900 é também o contexto científico da 

época. O 1900 foi marcado pela possibilidade da inscrição do Real na escala inumana dos 

milissegundos a partir da invenção do gramofone e da película cinematográfica, que tornaram 

a luz e o som manipuláveis e reproduzíveis. A mesma coisa, segundo Kittler, procurava ser feita 

com a “alma” a partir do casamento da psicofísica e da psicanálise (KITTLER, 1990, p. 247). 

Diante dessa competição, restava à literatura encontrar técnicas próprias que mídia nenhuma 

pudesse imitar. Em outras palavras, o 1900 forçou os poetas e escritores a confrontarem a 

materialidade ruidosa de seu material outrora tão etéreo e erótico. 

Como consta no “Lamento de Ariadne”,  não é que o erotismo tenha acabado; ele só não 

remetia mais à unidade singular da Mulher fonte do sentido transcendental da poesia. O sistema 

de 1900 como que subatomizou a ideia de Mulher, a um só tempo Mãe e Natureza, em mulheres 

no singular. Que mulheres pudessem ser indivíduos parece ter sido uma descoberta terrível para 

os escritores38. Depois que o sistema literário deixou de ter os olhos diligentes das leitoras39 

como dado, os escritores agora precisavam trabalhar. E uma vez que era o prazer da Mulher 

que alimentava a idolatria do autor, também a noção de autoria se tornou difusa. 

 

Kafka e a escrita como mídia 

 

É nessa chave que Kittler entende a “Parábola dos reis e dos mensageiros”, de Kafka. 

“Quando mensageiros sem reis e funcionárias do discurso sem burocratas transportam 

mensagens de mídia para mídia, mensagens contendo significado ou amor não chegam” 

(KITTLER, 1990, p. 359). Para Kittler, os reis, alegoria histórica do apriori de 1800 – o espírito 

 
38 Ver a “A lira e a máquina de escrever”, em KITTLER, 2019, p. 248, para uma paródia do ressentimento 

masculino diante da entrada das mulheres no circuito de produção literária por meio do emergente mercado de 

datilografia. É hilário. 
39 Esse me parece o elemento crucial ignorado por quem acusa Kittler de imitar a misoginia de Nietzsche acerca 

da rigidez de gênero, função e trabalho que o sistema de 1800 reservava à mulher. 
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transcendental, o amor, a mãe –, funcionava como uma espécie de emissor central, depois 

destituído pela chegada das mídias analógicas, as quais, na falta de reis, só transmitem ruídos 

intransitivos e autorreferenciais, como em Nietzsche. 

 Essa mudança histórica, na análise kittleriana, é também performada na 

correspondência de amor de Kafka. Se em 1800 a poesia era a mídia universal que transformava 

tudo em amor e sentido, em 1900 as cartas de amor de Kafka crescem exponencialmente para 

compensar a quebra do monopólio midiático da poesia. Em 1900, com a entrada das mulheres 

no mercado de datilografia e portanto no sistema literário como produtoras, fica difícil haver 

“leitoras femininas que um dia, de vontade própria, foram todas olhos e ouvidos (...). Não há 

chance em nenhum dos lados da correspondência Kafka-Bauer de que palavras alcancem uma 

alma” (KITTLER, 1990, p. 363). Tanto em Aufschreibesysteme 1800/1900 quanto em 

Gramofone, filme, typewriter40, Kittler encontra em Kafka a substituição de corpos e almas por 

mídias.  

Há alguns problemas na leitura de Kittler. Primeiro, ela parece sublinhada por um 

saudosismo. Por mais que o 1800 tenha sustentado um sistema violento e viciado, ao que tudo 

indica Kittler sugere que esse foi o sistema que nos deu o amor (como o entendemos), o qual 

Kafka tentava emular midiaticamente. O amor, produto da mídia universal do 1800, não tinha 

escolha a não ser perder-se na intransitividade ruidosa da escrita no papel e da máquina de 

escrever do 1900. Poderíamos questionar: ele desapareceu, ou apenas se transformou? 

Outro problema: Kittler não analisa as cartas como mídia de comunicação ou conexão. 

Preocupado “com o fantasma do próprio remetente”, ele ignora o fantasma do destinatário. A 

carta aparece só como mídia para a escrita autoral. 

 

Kafka e a carta como mídia 

 

Já Bernhard Siegert (1999), discípulo de Kittler, procura realizar uma arqueologia dos 

correios e das cartas justamente como mídia de comunicação. Nisso ele produz uma leitura 

diferente das cartas de amor de Kafka. Partindo da Gespensterbrief, Siegert lê a história do 

sistema postal em diálogo com a filosofia da linguagem de John Locke e o racionalismo de 

 
40 Gramofone, filme typewriter, diferentemente de Aufschreibesysteme 1800/1900, conta só a história de 1900. É 

a história da separação entre o fluxo textual, visual e acústico, ocorrido na quebra do monopólio da escrita como 

mídia universal e analisada no contexto científico da invenção das mídias analógicas. Ao fim, todas se encontram 

na invenção do computador digital, que as reúne novamente.   
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Leibniz, de modo a entender como veio a ser que – ele recupera as palavras de Kafka – “foi 

possível se comunicar por cartas”. 

Era tido que a linguagem representava ideias, e a comunicação dessas ideias levava ao 

entendimento mútuo e criava sociedade (o princípio erótico) sem esforço material algum. A 

razão era “postada” [zugestellt] aos sujeitos, Deus sendo o “emissor central”. Esta hipótese, 

para Siegert, significa que a filosofia havia naturalizado toda a estrutura tecno-midiática do 

sistema postal, uma naturalização que, em si, havia permitido a ilusão de uma comunicação 

desprovida de todo ruído, vertical e impositiva (SIEGERT, 1999, p. 1-2). Para entendermos 

isso nos termos de Sybille Krämer: a efetividade e disseminação do princípio erótico era 

determinado pelo recalque do princípio postal, e, assim, da materialidade técnica da 

comunicação de modo geral. 

Contudo, os correios eram um braço do império, e serviam unicamente para enviar 

“mensagens imperiais”. A “paz postal” (SIEGERT, 1999, p. 2-3) da filosofia racionalista, 

portanto, necessitava que os canais dos correios estivessem limpos (os filósofos eram os 

encanadores) para que a cadeia de comando imperial, postando suas mensagens, pudesse postar 

a si mesma.  

Para Siegert, a primeira teoria dosistema postal que não recalcou sua materialidade foi, 

justamente, a Gespensterbrief de Kafka. Depois que Kafka “empilhou aflição em cima de 

aflição”, depois de “uma vida inteira escrevendo cartas” (SIEGERT, 1999, p. 4), foi no 

momento em que cessaram as cartas de amor que ele pode propor uma teoria dos correios a 

partir de sua materialidade. Já o fato de a teoria ela própria ter sido enviada pelo correio e 

entregue à Milena por um carteiro revela o a priori midiático cujo esquecimento constitui o 

princípio erótico da comunicação sob o qual vivia Kafka até a Gespensterbrief. 

Da mesma forma que, no contexto científico, estudava-se desvios e patologias tais como 

a afasia para se compreender a normalidade da comunicação, a comunicação má sucedida em 

que consistem as Cartas a Milena é o que produz conhecimento sobre a normalidade dos 

correios como forma de comunicação civil. Ou seja, há na arqueologia da mídia o que pode-se 

chamar de patologia da comunicação. 

Nem sempre foi fácil ou sequer possível se comunicar por cartas. Mostra Siegert (1999, 

p.5) que, antes do estabelecimento dos correios modernos, sistemas postais postavam apenas o 

poder do imperador como forma de expansão territorial do império. Mensagens em tábuas de 

argila sumérias e egípcias não revelavam uma “Verkehr” entre pessoas, mas sim a verticalidade 

do poder imperial. “Como o poder da escrita existia como função do poder, o que era ‘postado’ 

era o poder de uma pessoa”.  (SIEGERT, 1999, p. 6). Mesmo no século 6, com a transição para 
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o papiro e a escrita aramaica e portanto para uma comunicação mais veloz, essa velocidade 

ainda era prerrogativa do império, que enviava comandos e ordens a partir da Capital. O sistema 

postal era um sistema de controle: “o império era postado como uma palavra real” que 

transcendia distâncias, mas “as pessoas não se comunicavam41 através do sistema postal; o 

sistema postal é que se comunicava através das pessoas” (SIEGERT, 1999, p. 7). O uso privado 

dos correios era inclusive passível de pena de morte. 

No século 17 surgiram as cartas privadas mediante cobrança de taxas, “legitimando de 

forma estatal um antigo abuso do sistema postal” (SIEGERT, 1999, p. 8). O surgimento das 

cartas privadas coincide historicamente com o projeto imperial de formação de súditos, i.e., 

sujeitos detentores de um endereço postal baseado em ranking social. Por meio do endereço 

postal, o império conectava sujeitos ao Estado detentor dos registros dos assuntos privados que 

passavam pelo correio. Não se falava sobre si mesmo nem se remetia privacidade postalmente 

sem passar pelo Estado. Mesmo assim, o sistema postal virou mídia, naturalizou-se, e tornou-

se normal se comunicar por cartas. 

Começado então no século 17, o arco da normalidade da comunicação postal civil 

termina com a Gespensterbrief de Kafka, no começo do 20. Para teóricos da mídia como Siegert 

e Kittler, Kafka descreve o limite dessa normalidade, e o questionamento kafkiano desse limite 

torna-se conhecimento histórico. Para Siegert, a Gespensterbrief representa o momento em que 

o monopólio do Estado sobre a comunicação civil à distância se escancara: 

 

A possibilidade do sistema postal foi meramente a configuração de sua 

impossibilidade, no sentido de que sujeitos que se imaginam em comunicação 

com outros nunca passaram de agentes inconscientes de poderes políticos 

(SIEGERT, 1999, p. 9). 

 

(Não concordamos inteiramente com essa afirmação. É possível se comunicar, ou 

mesmo viver, fora de regimes de privação e compressão os mais diversos?) 

De todo modo, Kafka aparece para Siegert como uma espécie de súdito fiel, atingindo 

a consciência de sua sujeição ao sistema postal ao reconhecer os significados historicamente 

específicos do poder, que agora perde sua solidez e se desconfigura, se desnaturaliza. Para ele, 

os fantasmas que bebem beijos e criam tecnologias de comunicação à distância representam a 

opressão estatal em sua estrutura até então oculta. 

 
41 A edição inglesa traduz o verbo “verkehren”, tomado de Kafka, como “comunicar”.  
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A partir dessa questão midiática-histórica dos correios, Siegert propõe uma teoria da 

subjetividade. Os correios e o Estado, ao perderem sua característica histórico-material e se 

universalizarem e se naturalizarem, produzem a metafísica do direito à privacidade. A 

confidencialidade das cartas dá origem à literatura. O estado some junto com a mídia, ao passo 

que os homens de letras estabelecem a ideia de que “é possível se comunicar por cartas”. 

Enquanto isso, os “arquitetos desse espaço – políticos, engenheiros, técnicos –, que propuseram 

a razão do Estado, são esquecidos na modernidade romântica do século 18 e 19 (SIEGERT, 

1999, p. 14). Seriam essas as condições para o envio de cartas de amor. 

De uma perspectiva informacional, o conflito entre a comunicação técnica e a 

comunicação humana, representada pela luta entre os fantasmas e os humanos na 

Gespensterbrief, é tratada por Siegert (1990, p. 15 – 16) como a ruptura entre o transporte de 

humanos feito por trens, e o de informação por carruagens, no final do século 19. A 

Gespensterbiref corresponderia a esse estado de coisas de 1871. Se, antes, o transporte de 

humanos e cartas era realizado por carruagens, coma chegada da estrada de ferro, símbolos e 

corpos começaram a ser transportados separadamente, e, portanto cartas puderam começar a 

ser imaginadas como substitutos para corpos. Trens viraram mídias de humano; carruagens, de 

símbolos – informação, ou seja, fantasmas. 

Portanto, a naturalidade da comunicação humana imediata não teria como disputar com 

a velocidade técnica do telefone, do telégrafo e dos correios de 1900, de onde Kafka escreve. 

Daí, para Siegert, a subjetividade romântica e a hermenêutica idealista do 1800 serem 

substituídas pela teoria dos correios de Kafka. 

Encontramos novamente o aspecto substitutivo das mídias. Não por outra razão Kafka 

teria povoado sua carta de fantasmas senão a de que ele precisava de algo tão inumano quanto 

o progresso tecnológico para tornar amor e almas coisas postalmente transmissíveis. Para que 

o amor pudesse ser transmitido, precisava converter-se em símbolos, receber um carimbo e 

embarcar em trens regidos por horários e hierarquias rígidas, tudo com o financiamento do 

Estado. Tudo isso seria menos verossímil que a existência de fantasmas. 
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CONCLUSÃO: MÍDIA E EROS 

 

Com quantos gigabytes  

Se faz uma jangada  

Um barco que veleje 

– Gilberto Gil (1998) 

 

Agora é terabyte 

Que não acaba mais  

Por mais que se deseje 

– Gilberto Gil (2018) 

 

O que Kittler e Siegert podem trazer para a nossa leitura das Cartas a Milena?  

Kafka escrevia a partir de um momento de mudança discursiva-cultural que significou 

não só um novo modo de escrever – não só uma nova literatura –, mas um novo modo de se 

relacionar com a escrita, o qual, por sua vez, significa um novo modo se relacionar consigo 

mesmo: enquanto remetente fantasma.  A máquina de escrever confronta Kafka com a “des-

erotização” da sua mídia, enquanto os correios, iminentemente eróticos e de comunicação 

supostamente instantânea, o confrontam com o cansaço advindo de um uso tão intenso da mídia 

que o remetente desaparece fantasmaticamente. Esse Kafka-fantasma não se contentava em 

performar o romantismo literário-epistolar ocasionado pela implementação dos correios nos 

séculos anteriores, mas procurava algo mais imediato. O cabeamento kafkiano ainda não 

parecia suficiente.  

Como toda análise histórica, isso lança suspeições sobre nosso próprio presente. 

 

*** 

Há em Kafka uma ânsia por caminhos e trajetos, por saber como uma coisa chega à a 

outra a que chamamos de conectividade. Como ele mesmo diagnostica sua obsessão epistolar 

(com a clareza retrospectiva do momento de desastre), “era como se, ao longo dos anos todos, 

eu só tivesse feito distraidamente tudo o que era exigido e, na realidade, só tivesse estado à 

escuta a ver se alguém me chamava” (KAFKA, 2018, p. 220).  

Uma maneira de entender as Cartas a Milena portanto seria como tentativa de conexão. 

Isso significaria afastar-nos demais dos estudos literários? Tal pesquisa procuraria ver como a 

literatura, ou o que é lido como tal, é determinada pela situação midiática. Por outro lado, 
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acreditamos que nos afastamos dos estudos midiáticos ao inscrever a mídia no estrito limite das 

figuras kafkianas: mensageiros, carteiros, fantasmas, assim evitando o determinismo excessivo. 

Portanto, esta dissertação falha em distinguir mística, metáfora, mídia e meios.  

Porém, também procuramos “explicar” a Gespensterbrief, isto é, produzir um discurso 

paralelo ao de Kafka, ainda que com a pretensão de encontrá-lo no final. Sugerimos que os 

fantasmas representam o ruído das mídias. A tentativa de suplantar esse ruído e alcançar Milena 

significaria, para nós, que Kafka não podia deixar de ouvi-lo, assim como sua ponte não pode 

deixar de virar para ver o que transportava sem desabar.  

Mas se Milena só lhe veio à distância, foi senão graças ao ruído dos fantasmas, graças 

às exceções dos fantasmas. Estamos presos num círculo vicioso. 

Para ensaiarmos um retorno à literatura, podemos nos perguntar: como chegamos a essa 

interpretação? A partir das palavras escritas por Kafka. A banalidade dessa resposta se desfaz 

se consideramos que nós também temos que ver a nossa mídia. A isso chamamos pathos 

midiático: as cartas de Kafka para Milena estão repletas de traços. É a nossa mídia para a mídia.  

Mas certamente há de haver alguma outra coisa a que possamos apontar que não a 

reiteração cansada da materialidade. Por isso, gostaria de concluir propondo variações sobre a 

interconectividade entre mídias, eros e vício. Existe um aspecto inerentemente erótico das 

mídias após o romantismo?  Como eros farfalha suas asas na nossa comunicação?  

Desde Platão, o erótico está diretamente ligado à comunicação e à distância. 

Recuperando o dualismo da comunicação midiática – ponte e muro a um só tempo –, John 

Durham Peters (2000) comenta que, depois do Fedro, ou seja, sob o monopólio da escrita em 

detrimento do diálogo oral como comunicação e conhecimento, “problemas de relacionamento 

interpessoal se tornam problemas de afinação ou redução de ruído” (p.18). Para ele, Kafka foi 

o primeiro a mostrar que, se criam-se mídias para melhorar a comunicação entre humanos, os 

problemas que vem junto – os fantasmas, o ruído, a autonomia –, os superam em larga medida. 

Tanto para Peters quanto para Kittler (2014, p. 251), eros se iguala à transmissibilidade 

e à distância. Para ele, não há ruído. Sendo um daemon, nem deus nem mortal mas o meio entre 

ambos, “eros procura sobrepujar milhas, entrar na cova, cobrir todos os obstáculos. É o 

princípio que procura transcender as limitações dos nossos modos normais de contato um com 

o outro, tanto na palavra quanto na carne” (PETERS, 2000, p. 238-239).   

A relação entre eros e comunicação à distância explicaria o apelo das novas mídias: 

“Novas mídias, ao destruir antigos obstáculos ao intercurso, costumeiramente alargam o 

império de Eros e perturbam sua forma tradicional, daí elas serem entendidas como sexy, 

perversas ou ambas” (ibid.). O princípio erótico é alargado pelo princípio postal.  
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O deus grego Hermes, o mensageiro dos deuses, é a divindade geralmente associada à 

comunicabilidade e à transmissibilidade. De sua criatividade, esperteza e malandragem derivam 

as palavras hermenêutica e hermetismo, a arte da interpretação e do conhecimento místico. Mas, 

propomos, é com eros que a distância – a mídia do mensageiro – ganhar poder.  

No Fedro, como investigado por Eric Havelock (1986), por Peters e tantos outros, lemos 

que a então crescente implementação da escrita dá ao autor o poder de se fazer presente na 

ausência, e assim é criticada por Platão em favor da presença física do orador, pressupondo o 

diálogo como forma de comunicação da verdade e do erótico. A citação é conhecida: 

 

Pois há algo de terrível na escrita, Fedro. Os produtos destas estão postos como 

seres vivos, mas, ao interrogá-los sobre algo, mantém-se em silêncio solene e, 

quando interrogados, indicam sempre uma única e mesma coisa. E uma vez 

escrito, todo discurso roda por toda parte do mesmo modo (PLATÃO, 2016, 

p. 137-138).  

 

Não só haveria uma espécie de mono-significado na escrita como esse mono-significado 

estaria sujeito a quantos olhos houvesse para ler. 

A crítica platônica à escrita pode ser lida como diagnóstico dos perigos da mídia. Mídias 

fornecem o risco da sedução e da atração, sem as recompensas eróticas que só o diálogo, a troca 

direta imediata entre almas, poderia fornecer. Imediata, claro, no sentido de objetos e suportes 

materiais (pois, se dispuséssemos de tempo, a maiêutica platônica poderia ser investigada como 

mídia).  

Os caminhos que levam da loucura divina do amor à atividade intelectual de 

diferenciação e identificação, em Platão, são complicados de descrever. Queremos destacar 

apenas um certo prazer da comunicação, um prazer erótico e pedagógico. Em Platão, a alma é 

a mídia onde se escreve o conhecimento dialógico e interpessoal, enquanto o texto é como um 

amado enganoso e ardiloso. Se, como Platão, um símbolo só diz a mesma coisa sempre e não 

se transforma de acordo com o observador, então entramos no reino da ansiedade kafkiana: 

muita técnica, muito material, muito significante, e raramente significado, raramente 

comunicação, raramente erotismo. 

Contra o ideal de imortalidade literária romântica, como vimos, Kafka estabelece o 

prazer da comunicação como Genußsucht [hedonismo] típico da vida terrena e fugidia. O 

erotismo transcendental do romantismo se revela, no começo do século 20, hedonismo 

momentâneo e fugaz, privilégio dos vivos. Não existe imortalidade literária.  

É significativo que, ao fim das cartas a Milena, o prazer da comunicação seja atribuído 

à “exceção”, aos fantasmas que decidem deixar passar uma mão estendida e a relação pessoal 
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suplanta o ruído técnico e eros flui. Para Kafka, esse é o engano mais perigoso. Devemos, 

porém, lembrar que Kafka viveu nesse engano de modo mais intenso que qualquer outro. 

Mas a relação entre eros, mídia e distância pode ser aprofundada. Em fragmentos 

intitulados “Distância e proximidade” [Ferne und Nähe], Benjamin (1991) tenta entender a 

relação entre amor e distância em diálogo com Platão. Distância e proximidade “devem estar 

na constituição e na vida do corpo do mesmo modo que outras construções espaciais (cima e 

baixo, direita e esquerda etc). Elas emergem na vida de Eros e da sexualidade. A vida de eros 

se acende na distância” (p. 83). 

 Jeanne Marie Gagnebin (2014) esclarece que a palavra alemã Fern, raiz do substantivo 

Ferne, mais a que distância meramente física, denota uma distância abstrata e intransponível, 

transformando assim “o longínquo em símbolo do sagrado” (p. 133). O desequilíbrio entre 

distância e proximidade determinaria as flutuações do desejo erótico. Beatriz Portinari, tal como 

escrita por Dante, incorporaria de forma exemplar a distância sagrada: “A Commedia não é 

nada mais que a aura em torno do nome Beatriz; a mais poderosa demonstração do fato de que 

as forças e forma do cosmos emanam do nome intacto emerso do amor” (BENJAMIN, 1987, 

p. 197). Vemos então a relação benjaminina entre aura e amor platônico:  

 

(...) No destino do nome, não no do corpo, está o amor platônico em seu único 

genuíno e único relevante sentido: como o amor que não expia seu desejo 

carnal no nome, mas que ama a amada no nome, a possui no nome e faz tudo 

por ela. Que ele guarde e proteja intocado o nome, o prenome da amada, 

apenas isso é a verdadeira expressão da tensão, da propensão ao 

distanciamento, a que chamamos amor platônico (ibid. p. 196-197). 

 

 

O erótico na distância eleva o nome ao sagrado, o nome a protege dos enganos do corpo 

e das ações do tempo. Isso tem consequências evidentes para a noção de aura benjaminina, em 

que “o longínquo, porém, tende cada vez mais a desaparecer na modernidade” graças às 

“técnicas cada vez mais rápidas de aproximação e distância” (GAGNEBIN, 2014, p. 137). A 

partir da modernidade, conclui ela, Eros deixa de ser um daemon que leva do desejo à 

contemplação da beleza e da atividade intelectual verdadeira para se tornar narcísico, 

contemplação da infinita proximidade e apagamento de distâncias, que Benjamin, como se sabe, 

diagnostica nos meios de comunicação de massa.  

Seria essa a mesma história da corrupção erótica contada por Kittler em 

Aufaschreibesysteme e Gramofone, filme, typewriter sob forma, pela primeira vez, técnica? Se 

sim, contudo, uma diferença possível seria que, em Kittler, o erótico já desaparece no 

monopólio da escrita durante o romantismo, ao ser sujeito à supremacia da individualidade 
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burguesa e da família nuclear. O eros romântico seria determinado por centrais de controle 

divinas chamadas autores e, por meio deles, se referiria ao Espírito e à Natureza una, 

diferentemente do eros platônico. Ocorreria uma transformação particular do platonismo em 

que todas as distâncias são abolidas, menos a distância até o Espírito, cuja reiteração da 

inacessibilidade se igualaria à literatura. Uma mulher representa a Mulher, inatingível; o único 

caminho é o Autor. 

A partir da quebra do monopólio da escrita e da subsequente separação entre os fluxos 

audiovisual, textual e acústico (que compõem a materialidade de todo conhecimento, 

experiência e educação), como ficaria o erótico? Podemos especular com Kittler. Se o paradoxo 

da distância e proximidade da aura benjaminiana é devassado com os meios de comunicação 

de massa, então o erótico vira o que aproxima um sujeito de uma mídia, como Kittler 

desenvolve a partir da relação entre cinema, usuário e guerra em Thomas Pynchon: “nós ‘ainda’ 

não estamos dentro do filme” [we are ‘not yet’ in the film] (apud KITTLER, 2010, p. 37), diz 

um diretor de cinema alemão. Está implícito que logo estaremos – segundo Kittler, a partir da 

padronização técnica e na programabilidade, os horizontes do desenvolvimento tecnológico no 

contexto da Segunda Guerra Mundial, que precisava formar soldados (para Kittler, a história 

do entretenimento midiático é a história da guerra). A padronização (Standartization) refere-se 

a técnicas industriais de resolução e distribuição de cor das imagens técnicas (e.g., sistema 

NTSC e PAL) e fílmicas de modo que façam sentido para os sentidos humanos. A 

programibilidade se refere à inserção de discursos, comportamentos e ideologias em corpos, a 

mnemotécnica nietzschiana, já presente em Aufschreibesysteme mas que atinge seu auge nas 

mídias óticas, na manipulação matemática de sinais elétricos e luz (KITTLER, 2010, p. 224). 

No meio disso tudo, pin-up girls e atrizes de cinema servem como o entrecruzamento entre 

mídia e desejo para a manutenção dos corpos combatentes. Apaixonar-se por mídias torna-se 

não só possível como também desejável. 

Mas antes de avançarmos para o século XX, há ainda uma relação mais profunda entre 

eros e mídia. Investigando o eros grego, a poeta e classicista Anne Carson, encontra a distância 

e o alfabeto. Listando e rejeitando interpretações do “fragmento 31”42 de Safo como típico 

triangulo amoroso, Carson conclui que, na verdade, “é um poema sobre a mente do amante no 

ato de construir o desejo pra si próprio. O assunto ou sujeito [subject] de Safo é eros como ele 

 
42 Na tradução de Guilherme Gontijo Flores (SAFO, 2017, p. 109), lê-se: "[...] quando vejo-te minha fala/ logo se 

cala / toda língua ali se lacera um leve / fogo surge de súbito sob a pele / nada vê meu olho mas ruge mais r-/ído 

no ouvido [...].”  
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aparece para ela; ela não afirma nada mais que isso.” (CARSON, 1998, p. 16). O poema torna 

visível a triangulação e os circuitos elétricos entre amante, amado e um terceiro elemento, o 

próprio desejo. É “um deslocamento da distância, substituindo a ação erótica com um ardil do 

coração e da linguagem”. (p. 17).  

Para que o desejo apareça, é preciso um espaço, uma distância. Investigando diversas 

formas do paradoxo erótico – distância e presença, ausência e proximidade, ódio e amor – em 

autores da antiguidade, começando em Safo e terminando em Platão, ela constata que eros, 

enquanto desejo por uma ausência, é um ser das fronteiras, e como tal a experiência erótica 

ensina ao sujeito sobre sues limites. Eros desperta a autoconsciência, a constatação de um “eu”. 

Mas em vez de se contentar com a experiência mental do desejo, Carson se pergunta: 

existe algo erótico no alfabeto? Carson discute então a implementação do alfabeto grego e, 

consequentemente, a transição da cultura oral, marcada pelo sentido da audição, para a letrada, 

em que o determinante cultural é a visão. Crucial para a cultura oral, a memória perde lugar 

para o armazenamento de signos escritos em tábuas de argila, que precisam ter suas fronteiras 

precisamente definidas entre uma letra e outra para serem legíveis. “As palavras têm fronteiras. 

Você também” (CARSON, 1998, p. 35). Enquanto a cultura oral significaria uma determinada 

indiferenciação entre eu e mundo, já que toda a informação fluía por via acústica “imediata”, 

numa cultura letrada a concentração requerida pela leitura fecha a pessoa do mundo. Ela 

descobre um corpo e um sujeito e o mundo fica para trás.  

A exposição ao alfabeto assim altera todas as relações. Nada além disso quis dizer 

Marshall McLuhan com o seu “o meio é a mensagem”. Novas mídias, mais que um novo 

suporte para velhos conteúdos e mensagens, criam as novas relações, e nesse sentido são 

“demiúrgicas”, na palavra de Krämer.  

A experiência erótica na Grécia arcaica para os poetas que Carson analisa reflete a 

exposição a essa nova mídia.  Num mundo onde a possessão por deuses era a “técnica cultural” 

(KRÄMER, 2006) por excelência, o alfabeto promove uma dolorosa auto-possessão: possui um 

corpo com um sujeito, que é decretado seu dono. Todo o resto agora é ameaça externa, inclusive 

eros.  

 

O influxo de uma emoção súbita e forte de fora não pode deixar de ser um 

evento alarmante (...). Nos poetas líricos, o amor é algo que assalta e invade o 

corpo do amante para controlá-lo, uma luta pessoal de vontade e força entre o 

deus e sua vítima.  O poeta registra essa luta de dentro de uma consciência de 

um corpo enquanto unidade de membros, sentidos e Eu, surpreso com sua 

vulnerabilidade (CARSON, 1998, p. 45). 
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O que é erótico no alfabeto, então? Símbolos e signos promovem um jogo de 

substituições, associações e limites. Não substituem “de verdade” o amante, mas como jogo; 

tal como o amante e o amado, começam e terminam. Distâncias de diversas naturezas aparecem.  

 

Já nas primeiras metáforas, são “asas” ou “sopro” que movem as palavras do 

falante para o ouvinte assim como movem eros do amante para o amado. Mas 

palavras escritas ou lidas colocam em súbito e agudo foco os limites das 

unidades da linguagem e os limites das unidades chamadas “leitor” e 

“escritor” (CARSON, 1998, p. 108) – grifo nosso. 

 

No eros do alfabeto a linguística esbarra na teoria da mídia e se acende na poesia erótica.  

Não é difícil ver a leitura de Carson em termos midiáticos porque ela mesma se vale 

deles. A separação entre consonantes e vogais (a inovação do alfabeto grego), assim como o 

telégrafo e o código binário, abrem e fecham passagens – de sinais elétricos ou de som. Uma 

coisa se diferencia da outra. O alfabeto representa a normatização e a padronização desses sons, 

bem como sua capacidade de registro e armazenamento, revelando o feedback loop entre 

fisiologia, tecnologia e o mundo dos sentidos e significados humanos.  

A naturalização que fazemos dessa tecnologia durante nosso crescimento equivale ao 

desaparecimento de eros, em proporção inversa ao ato de saborear palavras na língua, que 

constitui-se como experiência erótica nova e fresca na medida em que se averigua e se 

interpreta a distância entre as letras, chegando na conclusão de que se é A mas que se deseja 

B, portanto não se é B. “Lo-lee-ta. The tip of the tongue taking a trip of three steps down the 

palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta (NABOKOV, 1991, p. 9), tentativa do 

enlouquecido Humbert Humbert de projetar uma pessoa que nunca não foi tanto uma com ele 

quanto agora, no fim, momento de rememoração. 

De fato, em nenhum outro lugar o jogo midiático de substituições e limites aparece com 

tanta clareza quanto em Lolita. Isso porque a garota assim apelidada não existe além do que o 

que é delimitado e projetado por suas letras. Como explica o próprio Nabokov na edição anotada 

(1991, p. 328), Lolita é uma miragem projetada pela simétrica intermitência de vogais e 

consonantes, a síntese de uma colcha de retalhos que inclui personagens literárias, trocadilhos 

e ecos joyceanos de uma língua em outra. Annabel Lee, de Edgar Alan Poe, diminutivos 

latinizados e confusões linguísticas (Haze, enuviar, e Hase, coelho em alemão) que, na história, 

é tragicamente colada a uma pessoa inocente. Midiaticamente, pode-se dizer que a distância 

entre Dolores Haze e Lolita foi abolida na mente altamente alfabetizada e literária de Humbert 

Humbert. O erótico do livro, dessa perspectiva, seria resultado da resistência e da distância que 

Dolores Haze ainda consegue manter ao e do signo “Lolita”. 
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O caso de Lolita ilustra bem a passagem do erótico do alfabeto para os problemas do 

erótico da mídia que venho buscando. Benjamin, que tratava quase exclusivamente da mídia 

escrita, viu por meio de Dante e Beatriz o poder midiático da nomeação em sacralizar o amado 

na distância. O mesmo ocorre com Lolita. E assim Kafka pensa no nome da distante Milena, 

em 13 de junho de 1920: 

 

Milena (que nome rico e grave, quase impossível de levantar ao ar de tanta 

plenitude, e, de início, não me agradava muito, parecia-me um grego ou 

romano perdido na Boémia, violado em checo, ludibriado na acentuação e, 

afinal, é maravilhoso, na cor e forma de uma mulher que se traz nos braços 

para fora do mundo, para fora do fogo, não sei, e ela aperta-se dócil e confiante 

contra os teus braços, só o acento forte no i é que destoa, será que o nome te 

vai fugir outra vez de um salto? Ou será talvez só o salto de felicidade que tu 

próprio dás com tua carga?) (KAFKA, 2018, p. 54). 

 

 

“Escrevo este livro porque o ato me surpreende. É um ato no qual a mente alcança uma 

outra coisa a partir do que é presente e momentâneo” (CARSON, 1998, p. 60-61). O presente 

e momentâneo, no caso de nossos exemplos, é o momento de solidão da escrita, a única presença 

é a escrita, o momento de percepção de limites e diferenciações entre o símbolo e o amado, o 

eros platônico na forma mundana, técnica, do ato de falar e de escrever. 

Nossa exposição da investigação de Anne Carson serve a dois propósitos: primeiro, 

como nós, os gregos estavam lidando com uma nova tecnologia. Segundo, para estabelecer o 

erótico como um elemento fundamental da triangulação da distância, de modo que, como 

afirmou Peters, uma nova mídia não tem como deixar de ser erótica. Os correios são, a um só 

tempo, metáfora e realização da conexão entre corpos e almas, já que distribui com clareza um 

emissor e um receptor em cada ponta do canal. A diferença, erótica entre Eu e outro e a 

promessa de unidade do amor ficam escancarados. 

Tanto o erótico quanto a mídia promovem uma estetização, uma imagem do objeto 

desejado. Carson chega a essa conclusão em sua discussão sobre o Fedro, unindo o eros 

platônico e o eros de Safo sob o termo grego mythoplôkos, "tecelão de mitos": No caso do 

erótico, a mente do amante cria uma imagem, ficcional e distante, do objeto desejado, e trabalha 

para alcançá-la; no caso da mídia analógica ou digital, essa imagem é produzida tecnicamente, 

gerada na própria natureza em ação: luz e eletricidade. Começam os problemas. A distância 

real se mantém, a distância simbólica é abolida, vício em mídia, vício em eros. 

 

1920 / 2020 
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Como afirma Kremer, se há um pacto faustiano em Kafka, este seria o de lançar o mundo 

numa rede de escrita. A possibilidade de se comunicar – o cabeamento – em troca da “vida”. 

Lebensentzug, o retirar-se da vida.  

O cabeamento real do mundo começou com os cabos telegráficos em meados do século 

19 e terminou no 20, simultaneamente, com os cabos transatlânticos e seu ocultamento no éter 

do wifi. As redes por onde fluía a Vernetzung de amor kafkiana termina no Verkablung 

kittleriano, que agora confunde conhecimento, entretenimento corporativo e comunicação 

pessoal. Nunca foi tão fácil retirar-se da vida. 

Hoje reencena-se a relação Kafka / Milena a nível global, sem contudo jamais se chegar 

ao conhecimento a que Kafka chegou: nossos objetos de escrita estão empenhados em nos 

manter ignorantes. Quem tenta compreendê-los é logo impedido por paradoxos e labirintos 

hiper-especializados, além de correr o risco de cometer espionagem industrial.  

No século XXI, o fantasma kafkiano do remetente se transforma no fantasma do 

destinatário. O lucrativo empoderamento de milhões de usuários conectados em rede 

transforma o Eu em milhões de Vocês, desde que possuam computadores para se conectarem a 

pessoas. Os meios de narrar uma alma em troca da própria alma. Se, em rede, eu ou você é mera 

questão de ponto de vista, nem Kafka, em 1920, nem nós, em 2020, estamos sozinhos.  
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KRÄMER, Sybille. Medium, Messenger, Transmission: an Approach to Media Philosophy. 

Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015  

 

KREMER, Detlef. Kafka: Die Erotik des Schreibens: Schreibens als Lebensentzug. Frankfurt 

am Main: Athenäum, 1989 

 

LIESEN, Maurício. Por meio do meio: crítica para uma teoria dos meios (de comunicação). 

Galaxia, n. 43, jan-abr, 2020, p. 188-201. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1982-

25532020140204 

 

MCLUHAN, Marshall; FIORE, Quentin. The Medium is the Massage. London: Penguin, 2008  

MCLUHAN, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge: MIT Press, 

1994. 

 

MÜLLER, Adalberto. As contribuições da teoria da mídia alemã para o pensamento 
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