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O coração se pudesse pensar, pararia 

FERNANDO PESSOA 



 

RESUMO 

Esta monografia inicia-se a partir de uma analise minuciosa da obra literária O 

processo, de Franz Kafka. Posteriormente, busca-se correlacionar às experiências do 

protagonista em seu processo, com as vividas pela ex-presidente Dilma Rousseff no processo 

de impeachment. Serão utilizadas ferramentas sociológicas e filosóficas que auxiliam na 

compreensão da obra e concomitantemente nos fatos políticos ocorridos no ano de 2016. 

Dentre as quatro etapas que estruturam o trabalho, a primeira consiste numa contemporização 

do literário Franz Kafka e de sua obra O Processo. A segunda etapa evidencia uma analise da 

obra a partir dos conceitos filosóficos de Gilles Deleuze e Felix Guattari. A terceira etapa 

elenca perspectivas dos sociólogos Howard Becker e Georg Simmel. A última busca a partir 

de tudo que foi explicitado ao longo da monografia corroborar as similaridades do ocorrido 

com a ex-presidente Dilma Rousseff e o protagonista da obra Josef K.  
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ABSTRACT 

 

 

This study starts off from a meticulous analysis of the novel “The Trial” by Franz 

Kafka. Afterwards, the experiences that the main character went through in his trial were 

correlated with the experiences of the former president of Brazil, Dilma Rousseff, during her 

impeachment trial. Sociological and philosophical tools were used to help with the 

comprehension of the novel and concomitantly helped to clarify the political facts who took 

place in the year of 2016. Among the four steps which structure this study, the first one is the 

temporization of the writer Franz Kafka and his novel “The Trial”. The second step introduces 

an analysis of the novel from the philosophical concepts of Gilles Deleuze and Felix Guattari. 

The third step enumerates perspectives from the sociologists Howard Becker and Georg 

Simmel. The last search from everything which was made explicit in this study confirms the 

similarities between the experiences that Dilma Rousseff and the main character, Josef K, 

went through. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar as percepções políticas durante o 

processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a sua relação com a obra de 

Franz Kafka, O Processo. Com o auxílio de ferramentas sociológicas, busca-se, ao relacionar 

a literatura com conceitos oriundos das ciências sociais, reconhecer conexões da literatura 

clássica com fenômenos políticos contemporâneos. Neste contexto, indaga-se: a literatura tem 

condição de engendrar uma elucidação plausível para os acontecimentos sociais? Pode-se 

denominar a ex- presidente Dilma Rousseff, como uma espécie de Josef K (protagonista da 

obra O Processo de Franz Kafka)?  

Em âmbito nacional, o ano de 2016 ficou marcado pelo fenômeno denominado como 

“judicialização da política”. De modo efêmero, a judicialização da política tem como cerne a 

ingerência do aparelho de justiça no aparelho político e esse período ficou estigmatizado pelo 

ápice do descrédito social no aparato político, sacralizando a atuação do Poder Judiciário, que 

passou a ser protagonista na solução das mais relevantes mazelas nacionais.  

A partir dessa breve explanação, torna-se visível o liame da relação dos 

acontecimentos contemporâneos e a obra de Kafka. No romance, o autor demonstra ao longo 

de dez capítulos, o porquê ficou renomado como um dos autores de ficção mais realista do 

século passado. Assim, neste trabalho, busca-se, a partir das experiências e apreensões do 

protagonista Josef K, tentar compreender um plausível contexto social e político que envolveu 

o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. 

Importante salientar a relevância que o autor Antonio Candido teve na escolha do 

tema. Candido, sociólogo de origem e crítico literário de paixão, ao longo da vida, introduziu 

o efeito migratório da sociologia para a literatura. Com o seu texto: Direito a Literatura, 

Candido coloca em questão a importância da literatura como direito humano universal, 

explicitando que a literatura detém, potencialmente, o aspecto “humanizador”, capaz de 

fomentar senso crítico e, subsequentemente, organizar e apreender melhor os sentimentos. 

Portanto, segundo o sociólogo, a apresentação da literatura pode corresponder à um aparato 

para as ciências sociais. 

Assim, visto dessa perspectiva, Kafka pode ser utilizado como uma ferramenta que 

propicia diversos questionamentos sociais, dos quais, através do romance, podemos obter uma 

crítica social do que nos permeia como seres humanos. Assim, asseverava Franz Kafka: "Um 

livro tem que ser um machado para o mar congelado dentro de nós" (Apud José Castello, 
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2013, p.31). A literatura só é digna desse nome, pensava Kafka, quando descongela o sangue 

de quem lê. 

 

1.1. A ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho, ora evidenciado, divide-se em quatro fragmentos. O primeiro corresponde 

ao âmbito introdutório, onde se busca situar o leitor acerca de elementos relevantes para a 

escolha do tema, fundamentando o caminho traçado e por onde o trabalho deve percorrer. 

A segunda etapa consiste em trazer uma análise biográfica do literário em questão, 

Franz Kafka. Com ela virá elucidações acerca da vida do autor e a história da obra aqui 

analisada. Além do mais, trará questões de como a obra foi recebida pela sociedade brasileira 

e a recepção da mesma para com o romance. 

Depois de estruturadas as primeiras duas etapas, pode-se discorrer acerca daquela que 

será a etapa mais longínqua. A terceira etapa surge com o escopo de relacionar conceitos da 

sociologia e filosofia, com a obra literária de Franz Kafka. E, para tanto, autores como 

Howard Becker, Georg Simmel, Gilles Deleuze e Félix Guattari serão imprescindíveis para a 

compreensão, nessa etapa do trabalho.  

A última etapa traz consigo a análise do fenômeno político denominado impeachment 

e sua relação com a obra de Franz Kafka. Além das considerações finais, esta etapa irá se 

configurar do modo como a literatura pode se apresentar no fomento de respostas aos 

contextos políticos contemporâneos.  

 

2. PERFIL BIOGRÁFICO DE FRANZ KAFKA 

 

Franz Kafka nasceu no dia 3 de julho de 1883, na cidade de Praga (hoje capital da 

República Tcheca), na antiga região da Boêmia, que, então, pertencia ao Império Austro-

húngaro. Filho mais velho do comerciante judeu Hermann Kafka (1852-1931) e de sua esposa 

Julie Kafka (1855-1934). Ao longo de sua vida, Kafka revela inúmeros conflitos na relação 

com o seu pai. 
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Figura 1 - Pais de Franz Kafka 

 

De família judaica de classe média, o autor tinha fluência em alemão e tcheco, mas ele 

considerava o alemão como a sua língua materna. Cresceu sob a influência das culturas judia, 

tcheca e alemã. Durante sua vida, a maior parte da população de Praga falava língua tcheca e 

a divisão entre os falantes de tcheco e alemão era visível, já que ambos os grupos estavam 

tentando fortalecer sua identidade nacional. É de extrema relevância compreender o contexto 

do povo judeu durante o período de Kafka, eis que eles eram odiados pelos alemães, porque 

eram judeus e odiados pelos tchecos, porque falavam alemão. 

Otto Maria Carpeaux, renomado crítico literário, afirmou que Franz Kafka não foi 

tcheco, porque escreveu em alemão. Não foi alemão, porque se considerava judeu. Não foi 

judeu, porque não tinha a fé dos seus antepassados e nem o sentimento nacional dos seus 

contemporâneos. E conclui que ele foi aquilo que eram todos os cidadãos de Praga, fossem 

tchecos, alemães ou judeus, nascidos nos anos de 1880: um austríaco. 

Em uma carta escrita em outubro de 1923 (dez anos antes de Adolf Hitler se tornar 

chanceler da Alemanha - de maneira democrática), enviada de Berlim (Kafka queria viver em 

Berlim escrevendo - longe das “garras da cidade de Praga”) para a irmã Elli (considerada a 

sua irmã preferida) Kafka escreve:  
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Faz pouco tempo que tive uma aventura amorosa. Estava sentado ao sol, no 

jardim botânico, quando passou um grupo de estudantes de uma escola de meninas. 

Entre as colegiais havia uma bonita, alta, loira, adolescente, que sorriu, e gritou algo 

para mim. Naturalmente, devolvi o sorriso com amabilidade. Até que me dei conta 

do que, na realidade, havia me dito. Ela havia dito: “Judeu”. (KAFKA, 1923) 

 

Kafka formou-se em direito no ano de 1906, na Universidade de Praga, onde conheceu 

seu grande amigo e posterior biógrafo, Max Brod. Vale ressaltar que, na sua formação 

intelectual, teve um peso especial a leitura de Heinrich Von Kleist, Flaubert, Pascal, 

Dostoievski e Kierkgaard (filósofo considerado o pai do existencialismo). Kafka passou a 

maior da sua vida trabalhando em uma companhia de seguro, onde ele era considerado 

funcionário exemplar; especialistas atribuem este comportamento à descrição do personagem 

Josef K de O Processo, que era um funcionário exemplar e totalmente dedicado ao banco em 

que trabalhava.  
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Figura 2 - Franz Kafka em sua formatura do curso de direito 
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Para o literário José Castello, o mundo para Kafka é estranho, porque o mundo o 

estranha. Ele se sente fora do mundo "normal" e é de fora que descreve esse mundo "normal". 

Permanece um estrangeiro em um mundo estranho, assim, Kafka sofre de uma constante 

asfixia, vivendo como um prisioneiro, um estranho carcereiro que, em vez de estar dentro da 

jaula, está fora dela. E o mais escandaloso é que o seu maior desejo é justamente entrar na 

jaula. "Kafka não se sente preso por dentro, mas preso por fora" descreve Gunther Anders, 

filósofo alemão, especialista nas obras de Kafka. 

Discorre Gunther Anders, no seu livro: Kafka: Pró e Contra, que, a chave da literatura 

de Kafka é o desejo de inclusão. O desejo de pertencer, de amparar em algo ou em alguém. 

Não obstante, quando se trata de Kafka é inútil pensar em chaves. Os seus relatos, 

impenetráveis, estão fechados, não com uma, mas com várias chaves. Conclui Anders: 

"Mesmo quando temos todas as chaves na mão, pode acontecer que a porta não se abra - 

porque não somos capazes de usar todas as chaves ao mesmo tempo" (ANDERS, 2007, p.22).  

É de notar que sempre que desejamos falar de absurdos e de aberrações, falamos com 

desembaraço, de um mundo kafkiano. Kafka não foi um kafkiano, ele foi um escritor realista, 

conclui Anders. O crítico Álvaro de La Rica (autor da obra: Kafka e o holocausto) questiona 

sobre o que é em essência o termo kafkiano, conclui que certamente o termo não pode ser 

definido como uma única coisa, então, indaga-se: seria o absurdo da existência; a falta de 

entendimento entre os homens; a poderosa força esmagadora da burocracia; a falta de clareza 

da vida ou até todas essas conceituações coligidas? 

Ainda segundo José Castello, Kafka impressiona pelo realismo que discorre do nosso 

mundo. Um mundo que se agarra às verdades fixas e ritos incompreensíveis, mundo do qual, 

volta e meia, nos sentimos excluídos, presos do lado de fora, como Kafka se sentia. Como em 

seus romances, nosso mundo tem um caráter cíclico, as coisas sempre voltam e as palavras 

sempre se repetem e isso nos choca, mas depois se repete e, embora nos choque de novo, 

sempre choca um pouco menos, até que, de tanto bater e bater, a verdade endurece. 

O desejo de pertencer, contudo, é também um desejo de sucumbir. Há um momento 

em O Processo recorda Anders, que um perplexo K, libertado enfim pelos burocratas, em vez 

de fugir, corre atrás dele. Também nós, sofremos desse desejo insano de pertencer, seja a um 

grupo social, a uma moda, a um clube exclusivo, a uma crença, também para nós, a liberdade 

é insuportável, preferimos a proteção das grades, presos do lado de fora, à nossa vida privada.  
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Durante sua vida, Kafka nunca conseguiu atingir grande fama com os seus livros, 

porém, o escritor deixara uma obra literária que teria enorme influência sob as futuras 

gerações e que é cultuada por quase todo o planeta. Kafka avisa à Max Brod que, depois de 

sua morte, ele deve destruir todas as suas obras e, por sorte da humanidade, seu amigo decide 

publicar suas principais obras após o seu falecimento, como O Processo e O Castelo. 

O seu total desconhecimento, enquanto vivo, é evidenciado num relato do literário 

Otto Maria Carpeaux. O encontro de Carpeaux com Kafka ocorreu em 1921, na cidade de 

Berlim. O contexto intelectual de Berlim, nessa época, era de um centro de vanguardas, entre 

esses vanguardas estavam inúmeros simpatizantes do comunismo. Otto errou a pronúncia do 

nome de Kafka, e assim relembra-se de um dialogo: “Ao sair do apartamento, perguntei ao 

meu amigo e introdutor: “Quem é aquele rapaz magro com a voz rouca”?” Respondeu: “É de 

Praga. Publicou uns contos que ninguém entende. Não tem importância”. 

Otto ainda lamenta-se acerca do seu segundo encontro com Kafka, que ocorreu numa 

editora à falência que o devia dinheiro. O literário discorre sobre o ato falho cometido por ele, 

cujo não aceitou a primeira edição e a tiragem de O Processo, de Kafka, hoje, uma das mais 

raras e extremamente requisitada edição. 

O terceiro encontro de Otto com Kafka foi quando parou para conhecer a cidade de 

Praga, ali, enxergou todos os detalhes expostos pelo autor, observou como Kafka conseguiu 

apreender e expressar a angústia de todo um tempo. Segundo o mesmo, a mudança do 

panorama das obras de Kafka ocorreu a partir da "onda de Kafka" nos Estados Unidos e, 

depois, no mundo inteiro. 

Para analisar a biografia de Kafka, é fundamental citar o crítico literário Modesto 

Carone. Esse autor é considerado, quase com unanimidade, o maior especialista brasileiro nas 

obras de Kafka. Além de tradutor das obras do Gunther Anders, Carone escreveu o livro: 

Lição de Kafka, onde percorre toda a história do autor e, subsequentemente, as suas 

contribuições para a literatura mundial. 

Modesto corrobora o que até então foi salientado; a importância de se entender o 

contexto social do mundo no período em que Kafka estava escrevendo. Além do aspecto 

inseguro de Kafka, com seus grandes contos publicados anos após a criação e grande parte 

publicada postumamente. Nos Diários e na Carta ao pai, Kafka deixa claro que sentia o 

fracasso dos seus planos de casamento como fracasso do seu projeto pessoal e a incapacidade 

para o amor, como incapacidade para a vida. 
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O modo narrativo de Kafka se comporta como uma câmera cinematográfica na cabeça 

do protagonista, com um relato objetivo, desprovido de fazer reflexões ou comentários 

esclarecedores sobre a história que está relatando. Kafka tem seu jeito de narrar uma história, 

é uma fuga do narrador que sabe mais coisas à respeito do seu herói do que o próprio. O 

narrador kafkiano, embora ele fale pelo personagem, só mostra estar sabendo aquilo que ele 

realmente sabe, ou seja: nada ou quase nada. Modesto Carone assevera: 

 

O narrador não onisciente relata com a maior clareza historias marcada pela 

mais profunda ambiguidade. E é nesse passo que o leitor se descobre tão impotente 

quanto o herói para perceber com discernimento, e não apenas parceladamente, as 

coordenadas reais do mundo-fragmento em que ambos tateiam. No entanto é 

justamente essa estratégia artística que articula, no plano da construção formal, a 

consciência alienada do homem moderno, constrangido a percorrer as cegas os 

caminhos de uma sociedade administrada de alto a baixo, onde os homens estão 

concretamente separados não só uns dos outros como também de si mesmos. 

(CARONE, 2009, p. 12). 

 

O “realismo kafkiano” é o interesse dos maiores analistas de sua obra, como Wilhelm 

Emrich, Günther Anders, Benjamin e Theodor Adorno. Segundo esses autores, a primeira 

reação que advém da leitura é de estranhamento, quando não de descrença. Para alguns 

especialistas, Kafka “desrealiza” o real e “realiza” o irreal. Theodor Adorno complementa: 

“Em Kafka a história vira inferno porque o momento da salvação foi perdido.”.  

O realismo de Kafka possui a capacidade de intervenção, conotam-se no corpo de suas 

obras-primas, as coisas como elas são e as coisas como elas são percebidas pelo olhar 

alienado. Além desse fato exposto, Carone acrescenta o aparato kafkiano da comunicação 

hierarquizada segundo um sistema rígido de regras e uma ordem temporal consolidada. Ainda 

segundo Modesto, a análise de Rosenfeld centra-se “dentro da obra” ficcional de Kafka, 

sobretudo em categorias literárias. O autor destaca o pioneirismo do crítico em qualificar 

Kafka como um escritor realista: “Kafka descreve a realidade, a nossa realidade, mas com o 

olhar de quem estivesse despertando” (CARONE, 2009, p.84). 

As coisas simplesmente acontecem e não têm compromisso algum com o 

entendimento normal das pessoas. Assim Kafka afere: “minhas histórias são uma espécie de 

fechar de olhos” (CARONE, 2009, p.39). Como entender uma coisa que deliberadamente está 

além de nossa compreensão? Carone diz que a sensação mais forte é a de que o leitor precisa 

ter um senso de espanto, de crença em que existe um grão de verdade na rocha inexplicável, à 

qual esse Prometeu moderno está acorrentado, representando a impossibilidade do homem 

dos nossos dias de alcançar a verdade. 
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Walter Benjamin declarou que as obras de Kafka não podem ser identificadas nem 

como forças obscuras nem como divindades, mas como a burocracia triunfante dos nossos 

dias. Já Günther Anders desmistifica as deidades transcendentes e as trata realisticamente 

(segundo ele, Kafka é um realista) como “um mundo do poder total e totalitariamente 

institucionalizado”. 

Segundo Carone, a grande recepção de Kafka no Brasil é anunciada em 1952, a partir 

do estudo realizado por Sérgio Buarque de Holanda. O autor de Raízes do Brasil, um clássico 

da nossa literatura, elabora três resenhas críticas que discorrem sobre a onda kafkiana no 

mundo. Todas as resenhas foram publicadas no ano de 1952, no jornal Folha da Manhã, 

atualmente folha de São Paulo. A primeira foi publicada no dia 18 de setembro, onde o 

próprio salienta a recorrente falta de material traduzido de Kafka e a interpretação distorcida 

que se encontra sendo produzida ao longo do hemisfério norte. Diz Holanda: “No momento só 

consigo lembrar-me, entre os trabalhos escritos em língua portuguesa sobre o autor de O 

Processo, dos dois ou três artigos que, em épocas diferentes, lhe consagrou o Sr. Otto Maria 

Carpeaux.”. E acerca da interpretação distorcida, Buarque assevera:  

 

É certamente um privilegio para a seita dos kafkianos brasileiros, tão 

ardentes, em geral, posto que menos numerosa, do que a dos proustianos, o poderem 

contar, para a boa inteligência de um mestre notoriamente difícil e esquivo, com a 

prestimosa assistência de quem aprendera a conhecê-lo quando sua figura ainda não 

tinha sido atingida, como hoje, pelas deturpações da moda. (HOLANDA, 1952). 

 

O sociólogo demonstrava ser acidamente contra a fabulação de um viés único para as 

obras de Kafka, com o intuito de encaixar as sublimes produções kafkianas aos interesses de 

determinados autores. Deste modo, segundo Holanda, algumas interpretações de Kafka são 

“digeríveis” (termo utilizado pelo autor), já outras representam o ápice do mundo onírico. 

Dentre as interpretações contemporâneas à Holanda, a que ele reverbera com maior apreço, é 

a do autor Gunther Anders, onde ele afirma ser uma interpretação bastante sugestiva. Sobre a 

sua crítica ele argumenta: 

 

O que ocorre com a maioria destas é que são sugeridas pela leitura de seus 

escritos, mas, em realidade não partem deles. Procedem de alusões fragmentarias e 

vagas que o espirito de sistema, ampliando-se desmedidamente, converte com 

frequência em construções poderosas, coerentes em todas as suas partes e, ao mesmo 

tempo, falsificadoras. Embora sugestivas, não raro e ricas em conteúdo, muitas delas 

pertencem ao especulador, muito mais do que ao especulado (HOLANDA, 1952). 
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Ao longo da resenha, o autor percorre um caminho contínuo de crítica ao 

engessamento do romance kafkiano, sendo elaborados inúmeros modelos engessados pelos 

próprios especuladores e não pelo especulado, que seria Kafka, no caso. Entre as mais 

criticadas, se encontra a corrente psicanalítica e a existencialista. Correntes, que segundo o 

autor, tendem a desconsiderar as atribuições complexas que advém do próprio criador da obra. 

E conclui que o próprio amigo, Max Brod, é responsável pelo início do engessamento de 

Kafka à uma corrente que não corresponde a do próprio. Diz Sergio Buarque:  

 

E em realidade o "cabalismo" dos interpretes de Kafka parece ter começado 

com o primeiro deles, seu amigo dileto e responsável pela publicação póstuma de 

seus escritos. Que um autor pode ser inconscientemente atraiçoado pelos que lhe 

estiveram mais próximos, tanto quanto o seria por estranhos, não há nisto nada de 

novo. O intenso convívio das ideias alheias inclina-nos, com frequência, a associá-

las às próprias e o pensamento longamente solidário pede, ao cabo, certo grau de 

reciprocidade. O caso de Elisabeth Forster Nietzsche erigindo seu irmão, contra as 

evidencias cada vez mais tangíveis, num anti-semita rancoroso e até numa espécie 

de hitlerista avant la lettre, é apenas um dos mais recentes e instrutivos. Não seria 

também um pouco, o caso de Max Brod, quando insiste por sua vez em frisar na 

obra de Kafka a parte do judaísmo e especialmente do sionismo? (HOLANDA, 

1952). 

 

Na segunda resenha elaborada por Holanda em 24 de setembro de 1952, vale ponderar 

o aspecto único da experiência singular que detém os escritos de Kafka. Sérgio Buarque 

salienta que Kafka, enquanto judeu, se sentia apto a romper com os vínculos sociais e 

expurgar sua falta de raiz, que era uma peculiaridade de sua raça. E hoje, esses fatores estão 

presentes nas nossas grandes aglomerações urbanas. Buarque assevera que Kafka se via 

constantemente renegado pela sociedade e segregado dela, sendo compreensível que, em 

época de inconformismo, ele se coloque na primeira linha dos negadores. Inconformismo este, 

que é tão frequente entre os judeus, fruto de uma conformidade com o seu fado, conduzida até 

as extremas consequências. Atualmente, o inconformismo social é atribuído à corrente 

progressista. Presenciamos ao longo dos anos a associação de Kafka à essa corrente, mas 

segundo Holanda, Kafka não era certamente um progressista; ainda menos, um radical. 

Embora tenha assumido todo o individualismo de seu tempo. 

Na terceira resenha, publicada no dia 30 de setembro de 1952, Buarque afere que essa 

falta de raízes, o desaparecimento de todos os vínculos e o descrédito de todas as convenções 

presentes nos dias atuais (no caso na década de 50), faz com que se empenhe em criar 

artificialmente novas raízes, novos vínculos e novas convenções. Mas a percepção social é de 

que essas novas criações serão ésteres, como estéril foi o esforço de Josef K para se defender 
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do crime que lhe imputavam. Kafka não indica um caminho, mas sim, um impasse. Escreve 

Buarque acerca da percepção kafkiana: “Existe um fim, mas não existe o caminho; aquilo que 

costumamos chamar caminho é apenas perplexidade", ou então; "Aquele que procura, não 

encontrará, mas o que não procura, esse será achado" (HOLANDA, 1952). 

Holanda acredita que os homens de nosso tempo já perderam de vista o mundo em que 

Kafka almejava. Assim, para a interrogação capital dos que buscam afanosamente uma vida 

em comum digna de viver-se, Kafka não tem resposta, ao menos uma resposta inteligível nos 

dias atuais.  

Segundo Buarque, para Kafka, o conceito de “literatura” era uma especiaria, destinada 

a tornar mais suportável nossa vida inconsciente. A literatura era uma verdadeira criação 

artística, e esta não serve para nos adormecer, ao contrário, serve para nos despertar. Holanda 

traz um trecho da obra: Conversas com Kafka, que corrobora a apreensão de Kafka acerca da 

literatura: 

 

A musica gera excitações novas, mais requintadas, mais complicadas, por 

isso mais perigosas. A criação literária, porem, visa lançar claridade sobre 

a desordem nascida das excitações, procura expurgar delas a consciência, e assim 

humanizar. A música multiplica a vida dos sentidos. A criação literária domina-a, 

sublimando-a. (HOLANDA, 1952). 

 

O autor Gustav Janouch, escritor de quem Kafka foi mentor na adolescência, e que 

graças à essa relação possibilitou um dos mais importantes depoimentos sobre o escritor 

tcheco, cujos relatos estão presentes em sua obra: “Conversas com Kafka”. Em uma das 

conversas, Janouch comenta com Kafka que o pintor espanhol Pablo Picasso distorce 

deliberadamente os seres e as coisas, Kafka responde que Picasso não pensava desse modo: 

“Ele apenas registra as deformidades que ainda não penetraram em nossa consciência”. Com 

uma pontaria de mestre, acrescenta que: “a arte é um espelho que adianta, como um relógio”, 

sugerindo que Picasso refletia algo que um dia se tornaria lugar-comum da percepção - “não 

as nossas formas, mas as nossas deformidades”. 

Admira que a ficção kafkiana seja um esforço do herói (ou anti-herói) para descobrir o 

significado de um fato central na sua existência, ou seja: o temor sem explicação. De qualquer 

modo, é possível desconfiar que esse “medo” abra uma trilha para a conquista da verdade. Em 

um de seus poemas, T.S Eliot poeticamente afere que o gênero humano não pode suportar 

tanta realidade, o que corrobora para o fascínio acerca das obras de Kafka, esse amálgama do 

absurdo ficcional com as experiências sociais traz para o autor uma identidade única, definida 

como “realidade kafkiana”.  
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3.  “O PROCESSO” POR MODESTO CARONE 

 

Modesto Carone, em seu livro: Lição de Kafka, percorre o caminho produtivo de 

Kafka na elaboração da obra: O Processo. Inicialmente, o autor discorre acerca da história e a 

fragmentação da obra. O critico literário afere que Kafka começou a escrever o romance na 

segunda semana de agosto de 1914. Ainda segundo Carone, Kafka vinha passando por um 

momento que acreditava ter perdido a capacidade criativa. As coisas começam a mudar a 

partir do dia 15, como conta em seu diário. No dia 17 de janeiro de 1915, ele interrompia a 

escrita de O Processo, pois no dia 18, os diários registram que ele havia começado uma nova 

historia. Ainda no dia 6 de janeiro de 1915, ele se confessara quase incapaz de dar 

prosseguimento ao romance, afirmação confirmada numa carta de 20 de março à noiva Felice 

Bauer. Mesmo que incompleto, a obra vem a ser publicada postumamente em 1925 por seu 

amigo e testamenteiro Max Brod. No Brasil, a primeira tradução elaborada em solo nacional 

foi pela editora Abril Cultural, no ano 1982.  
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Figura 3- Capa da edição de 1982 
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Figura 4 – A guarda do livro O Processo 

 

Segundo especialistas, ocorre uma impossibilidade de verificação das datas em que 

foram redigidos os capítulos e trechos incompletos do romance, dada a escassez de 

informações. Ainda segundo especialistas, as edições organizadas por Max Brod, amigo e 

testamenteiro do escritor, não seguem sequência exata. Carone assevera existir uma corrente 

que segue uma nova ordem de capítulos, devido as crescentes objeções às edições de Brod. 

Modesto salienta o modo peculiar de Kafka ao separar os capítulos na obra O Processo, 

segundo o mesmo, Kafka resolveu isolar umas partes das outras, com títulos, cujo propósito 

era ajudar a memória, a fim de redigir cada capítulo, portanto, torna-se impossível trazer à luz 

a ordem correta dos capítulos. Somados a esses fatos, é indubitável que a organização atual da 

obra é insatisfatória, mas ao modo de ver do crítico literário, não cabe introduzir alterações 

substantivas na ordem estabelecida por Max Brod, mesmo tendo em vista que o romance já 

foi objeto de uma edição baseada diretamente nos manuscritos. 

Carone inicia uma busca pelas fontes literárias imediatas que inspiraram Kafka na 

elaboração de O Processo. Segundo um especialista, a cena seminal da obra (a detenção do 

herói Josef K.) corresponde à uma sequência breve, mas significativa, do Vice-rei de 

Faynman: a prisão de Don Sebastián. O contato de Kafka com Dostoiévski se deu desde 1907, 

com as obras traduzidas para o alemão. Pesquisadores que se dedicaram ao assunto, afirmam 
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relevância das obras: O Duplo e Crime e Castigo na elaboração de O Processo. Há um ensaio 

(de linhagem psicanalítica) que analisa as relações possíveis entre O Processo e Crime e 

Castigo, dando ênfase principalmente às figuras que, nos dois romances, agem como 

projeções da constelação psíquica de Rakolnikov e Josef K. Esses mesmos pesquisadores, 

segundo Carone, consideram que elementos essenciais do livro de Kafka, em especial, o 

problema da culpa vivida, tanto no plano subjetivo como no plano judicial, derivaram do 

modelo russo. 

É salutar questionar como a burocracia e, subsequentemente, o aparelho judiciário 

atravessa a obra O Processo? Kafka soube tratar essa temática com realismo, não só porque 

era formado em direito, mas, também, por ter atuado pessoalmente em numerosos processos 

envolvendo a companhia de seguros contra acidentes do trabalho. Vale lembrar que, Franz 

Kafka foi um funcionário exemplar durante anos. 

Segundo o literário brasileiro, o escritor tcheco ainda teve a oportunidade de 

acompanhar várias causas famosas, que lhe proporcionaram a oportunidade de ver um pouco 

atrás da fachada de respeitabilidade burguesa da sua cidade e do seu tempo. Na Lição de 

Kafka, Carone reverbera um caso explicitado nos diários de Kafka; o caso do deputado de 

direita que, em março de 1914, ao ser denunciado pela imprensa liberal como informante 

pago da polícia secreta de Praga, apresenta queixa-crime ao tribunal competente para se 

defender. O deputado foi tão pouco eficiente na defesa que o público se convenceu da sua 

culpa antes que viesse à luz o pronunciamento judicial exigido por ele. Em audiências 

realizadas, sua queixa foi rejeitada, o veredicto decretou o declínio político e moral do 

acusado, que acabou mudando de nome e caiu no esquecimento. O deputado se viu arrastado 

contra à vontade a um processo, cujo desfecho, ele sabia de antemão ser a sua ruína.  

De acordo com Carone, esses pormenores ajudam a localizar algumas circunstâncias 

de caráter histórico e pessoal, capazes de alimentar o impulso de fabulação do romancista na 

época em que estava elaborando O Processo. Modesto explicita alguns exemplos de 

intepretações que se lançam do romance, que possuem as mais variadas vertentes (filosóficas, 

sociopolíticas, psicanalíticas, etc.). Na linha teológico-existencial há um grupo bem numeroso 

de intérpretes, que veem no romance a representação da culpa do homem contemporâneo, já 

que o livro não trata de um processo criminal que se desenrole diante de uma corte de justiça 

convencional. Outros caminham pela mão contrária, já que a burocracia tem papel primordial 

na supressão do indivíduo. Como já dito por Sérgio Buarque de Holanda, é evidente que 

nenhuma interpretação pretende ou pode dar conta da obra, enquanto generalização artística 

da experiência.  
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O motivo para tanta discrepância nas interpretações do romance reside no labirinto de 

uma prosa sutil, pois ela marca um momento da maior complexidade no âmbito da ficção 

universal. Carone utiliza como exemplo, a famosa frase com que se inicia o romance: 

“Alguém certamente havia caluniado Josef K. pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal 

algum”. Um exame superficial dessa sentença mostra que todos conheciam as regras sintáticas 

e as palavras que, através delas, se ordenam e objetivam seu conteúdo. Mas, para quem 

continua lendo a história, o sentido da ação que se segue não é nem confirmado, nem 

revogado: é simplesmente posto em dúvida. A lei, que serve de parâmetro para medir a culpa 

de K, permanece oculta, não podendo patrocinar nenhum juízo ponderável sobre a conduta do 

herói. As autoridades são "atraídas pela culpa", o que leva a supor que a detenção não precisa 

ser resultado de uma calúnia. Acrescente-se que a liberdade de movimentos do protagonista 

fica garantida, o que faz a "detenção" deixar de ser o que o começo do capítulo afirmava que 

era. 

Ao analisar o aparecimento da máquina burocrática da justiça, através de suas 

representações, como: inquérito, cartórios, escritório de advocacia, pode-se observar, 

incorporados no texto, elementos convencionais da prática jurídica. Entretanto, segundo 

Carone, todas essas representações são postas em questão através de detalhes que descrevem 

uma linha ascendente de incredibilidade e inverossimilhança, como exemplo: o inquérito tem 

lugar no quarto dos fundos de uma casa de cômodos miseráveis; os cartórios estão instalados 

em mansardas infectas; o advogado recebe clientes na cama etc. Mas esses fatores não 

impedem que Josef K seja executado por dois carrascos vestidos de sobrecasaca, inabilmente 

gordos, que usam uma faca de açougueiro numa pedreira situada nos confins da cidade. 

Sobre O Processo, Modesto Carone conclui que a postura racional do leitor, em 

princípio estimulada pelo teor quase naturalista do texto, é incessantemente agredida por 

deslocamentos sem que a coesão interna do romance dê margem a dúvidas sobre sua 

integridade, enquanto expressão do pensamento organizado. O autor, experiente crítico 

literário, afirma ser delicada a tarefa de acompanhar a postura narrativa do romance, que 

adota o ponto de vista do personagem, mantendo, embora, a terceira pessoa. Essa escolha 

determina que tudo o que é descrito e contado passe pela subjetividade e pelo olhar do herói, 

cujas percepções, pensamentos e suposições são objetivados e legitimados pelo narrador, mas, 

sem que este abdique da impessoalidade. O narrador não costuma se antecipar à ação do 

protagonista, o que confere à narrativa um tom de presente contínuo. 
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4. “O PROCESSO” ANALISADO POR UMA LITERATURA MENOR 

 

O conceito de literatura menor foi elaborado pelos filósofos Deleuze e Guattari, com a 

obra intitulada de Por uma literatura menor. A literatura menor pode ser considerada uma 

literatura revolucionária. O menor não quer dizer uma língua menor, mas sim um modo capaz 

de atingir apreensões até então não correspondidas, que detém intrinsecamente o aspecto 

revolucionário. Como já dito, a literatura menor não é a de uma língua menor, mas a que uma 

minoria faz numa língua maior. Essa língua maior é modificada por um forte coeficiente que 

os autores Deleuze e Guattari denominam de “desterritorialização”. 

A fim de elucidar o conceito, a literatura menor é uma forma de “desterritorializar”, 

pois o arquétipo de linguagem utilizada nessa literatura remete à apreensão 

“desterritorializante”. Vale ressaltar que, na literatura menor, tudo é visto como parte do 

campo político, ela tende a ir ao encontro de outros casos não menos individuais, servindo ao 

meio social como ambiente e fundo. Cada caso individual poder-se-ia imediatamente ligar-se 

à política. Nessa narrativa, tudo adquire mesmo que, posteriormente, um valor coletivo; o 

campo político acaba por “contaminar” todo o enunciado. 

Esse paradigma literário produz uma solidariedade ativa, pois ela detém uma função 

de enunciação coletiva e mesmo revolucionária. Deleuze e Guattari aferem que se podem 

conotar esses aspectos na obra O Processo, de Franz Kafka, onde o leitor se solidariza com o 

protagonista e fomenta uma empatia vanguardista, pois os acontecimentos da história são 

vividos no dia a dia social. Essa literatura menor tem como fundamento uma enunciação 

coletiva, que acaba por remeter a uma fabulação relacionada ao empírico popular. Assim 

assevera Deleuze e Guattari, “Em Kafka, o enunciado não remete a um sujeito de enunciação, 

que seria sua causa, assim como, não remete a um sujeito de enunciado que seria seu efeito. 

Kafka recusa uma literatura de autor.” (DELEUZE e GUATTARI, 2003, p. 40). 

Portanto, de modo trivial, as três características elementares de uma literatura menor 

são: o papel de “desterritorializar” a língua maior, ramificar o individual no campo politico e 

o agenciamento coletivo de enunciação. Os autores usam o exemplo de “desterritorialização” 

dos judeus que abandonaram o tcheco, ao mesmo tempo, em que o meio rural e salientam a 

situação da língua alemã, como "linguagem de papel". Segundo eles, Kafka assume a língua 

alemã como sua língua vernácula, só que todo o contexto social do autor faz de sua literatura 

uma literatura menor, pois é uma língua alemã falada por judeus, num território tcheco e é 
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neste ponto que se encontra toda a força política de uma literatura menor, como meio de 

resistência em ambos os contextos, tanto pelo contexto tcheco como pelo alemão. 

 Nessa literatura, Deleuze e Guattari asseveram o uso intensivo da língua que se opõe 

ao uso simbólico, o que faz da literatura menor uma fabulação progressista. A relevância de se 

escolher uma determinada língua como língua vernácula, vai além de uma simples escolha, é 

a marca de um poderoso aparato político. Principalmente, devido às adaptações linguísticas e 

às relações de força existentes na gramática. 

Uma pungente peculiaridade da literatura menor de Kafka são suas linhas de fuga. As 

linhas de fuga são propostas que o autor dispõe, para que o personagem possa fugir 

momentaneamente do âmago dramático. Vale ressaltar, que elas são colocadas a todo o 

momento nas obras kafkianas. Essa peculiaridade fomenta um fascínio no leitor, pois o 

personagem opta por viver os obstáculos impostos ao invés de lutar contra o destino, essas 

linhas de fuga acabam atraindo o personagem para outros obstáculos. O foco torna-se sempre 

encontrar uma saída e não a liberdade total. A saída não consiste em fugir, ao contrário. E a 

fuga total pode ser vista como meio de ludibriar a liberdade.  

Deleuze e Guattari analisaram as cartas amorosas do escritor tcheco e encontraram a 

recorrente impossibilidade do encontro, mesmo estando apaixonado. Kafka busca 

constantemente manter a distância espacial em suas cartas de amor, elaborando inúmeros 

obstáculos, ao longo das suas escritas, que o “impedem” de encontrar a amada. 

Essa não superação dos obstáculos traz uma perspectiva de inocência e culpa a todos 

os seus personagens principais. É evidenciado um desejo bloqueado, neutralizado, uma 

“territorialidade”. E no momento em que o desejo se ergue, abrem-se novas conexões, 

“desterritorialização”. O problema nas obras de Kafka é de modo algum ser livre, mas sim, 

encontrar uma saída. Surge nessa análise de Deleuze e Guattari a relevância de se entender os 

estados do desejo. Com isso, vale ressaltar os estados do desejo em alguns fatores: como na 

unidade puramente aparente da máquina, a posição do desejo humano em relação a essa 

máquina e a maneira como os próprios homens são peças da máquina. Os autores preconizam 

a ideia de que o desejo passa evidentemente por todas essas posições e esses estados. Segundo 

eles, o desejo não é forma, mas processo. 

Na obra de Kafka, A Metamorfose, o tornar-se inseto por parte do protagonista, pode 

ser definido como encontrar uma saída onde seu pai não soube encontrar, para fugir do 

gerente, do comércio e dos burocratas. Mas, vale lembrar que essa linha de fuga, “tornar-se 

inseto” não resolveu os problemas do personagem, pelo contrário, só acarretou no surgimento 

de novos obstáculos. Cabe aqui uma reflexão mais sociológica; talvez, o tornar-se inseto, 



30 

 

tenha sido uma tentativa de “desterritorialização” do trabalho, pois a centralidade da trama se 

desenrolava como pano de fundo no trabalho do personagem. Era o trabalho o cerne de todas 

as relações pessoais, exprimindo uma apreensão do trabalho como ontologia do ser social. 

Todavia, é característica intrínseca do trabalho “reterritorializar-nos”, não importam quais 

sejam as peculiaridades do individuo, o trabalho estará presente no contexto de interação 

social, ainda mais, considerando o atual sistema em que vivemos, onde somos estigmatizados 

como peças na engrenagem da estrutura capitalista.  

Deleuze e Guattari aferem que as novelas animalistas de Kafka, como A Metamorfose, 

realçam uma saída que elas são incapazes de seguir por si mesmas. Já nos romances não se 

apresentam mais animais, alguns secundários, mas nenhum tornar-se animal. Elencar figuras 

animalescas já não era suficiente para as articulações e ramificações, pois o mundo 

burocrático se tornaria ficção no reino animal. Os três grandes romances de Kafka se 

encarnam em agenciamentos sociais muito complexos, que permitem obter, com um pessoal 

humano, com peças e engrenagens humanas, efeitos de violência e de desejo inumanos, 

infinitamente mais fortes que aqueles que eram obtidos graças aos animas. 

O sentimento que emerge no leitor, a partir das linhas de fuga e sua relação com os 

problemas políticos, econômicos, burocráticos, jurisdicionais, fazem da escrita de Kafka uma 

literatura revolucionária. Para Deleuze e Guattari, “É pela potência de sua não crítica que 

Kafka é tão perigoso” (DELEUZE e GUATTARI, 2003, p.106). Vale salientar, que o leitor 

corrobora a perspectiva do escritor tcheco, que, para esses problemas sociais, não há 

liberdade, a única vereda plausível é vivenciá-los. Os filósofos reverberam a apreensão de 

Kafka ser considerado um autor extremamente político, pois o literário discorre acerca do 

desejo de modo cômico e seu enunciado remete aos aspectos sociais e políticos. 

Os autores salientam que na obra O Processo, a lei é apresentada como forma vazia e 

sem conteúdo, cujo objeto permanece incognoscível. A lei só pode enunciar-se em uma 

sentença, a sentença só pode ser aprendida em um castigo. Ninguém conhece o interior da lei. 

Ninguém sabe o que é a lei, além das punições da sentença sobre o corpo do condenado, que 

não a conhecia. Os autores concluem que a obra deve ser considerada como uma investigação 

científica, um relato de experiências sobre o funcionamento de uma máquina, onde a lei corre 

o grande risco de desempenhar apenas o papel de armadura exterior. 

Ainda segundo os autores, O Processo busca desmontar essa transcendência e o 

aspecto incognoscível da lei através da experimentação de K. O primeiro ângulo levantado 

pelos autores consiste em eliminar toda a ideia de culpa, fazendo esta, parte da própria 

acusação. Segundo, não é a lei que se enuncia em virtude das exigências de sua simulada 



31 

 

transcendência, é o enunciado, é a enunciação que forma lei, em nome de um poder imanente 

daquele que enuncia: a lei se confunde com o que diz o operador. Nos seus romances, Kafka 

apresenta uma não culpa por parte dos protagonistas, nem mesmo medo ou fuga, ele tem 

mesmo todas as audácias, apresenta uma nova tonalidade. 

Ainda acerca do desmonte dos aspectos da transcendência e desconhecimento da lei, 

Deleuze e Guattari elaboram uma apreensão bastante perspicaz. Na obra O Processo, onde se 

acreditava que havia lei, há de fato desejo e apenas desejo. A justiça é desejo e não lei. Todo 

mundo é funcionário da justiça. A justiça não é necessidade, mas, ao contrário, acaso. Ela não 

é vontade estável, mas desejo móvel. A repressão não pertence à justiça sem que ela mesma 

seja desejo, tanto do lado daquele que reprime quanto do lado do reprimido. Assim eles 

concluem: 

 

Há dois lados, dois partidos, um talvez mais favorável ao desejo, o outro à 

lei, e cuja distribuição, de qualquer maneira, aponta ela mesma para uma lei 

superior. Mas K. apercebe-se que não é assim; o importante não é o que se passa na 

tribuna nem os movimentos de conjunto dos dois partidos, mas a agitação molecular 

que põe em jogo os corredores, os bastidores, as portas de trás e as salas do lado. 

(DELEUZE e GUATTARI, 2003, p.90). 

 

Dito isso, os autores evidenciam que é preciso renunciar mais do que nunca a ideia de 

uma transcendência da lei. Se as instâncias últimas são inacessíveis e não se deixam 

representar, não é em função de uma hierarquia infinita, mas em função de uma contiguidade 

do desejo, que faz com que o que ocorre seja sempre no escritório ao lado. Portanto, O 

Processo é o despedaçamento de toda justificação transcendental. Nada há um julgar no 

desejo. A justiça é esse processo contínuo de desejo, com limites móveis e sempre 

deslocados. Como conotado pelos filósofos: 

 

Aí também não é importante o que se passa na tribuna, onde se debate 

apenas questões de ideologia. Precisamente, a lei é uma dessas questões... No 

entanto, politicamente, o importante passa-se sempre algures, nos corredores do 

congresso onde se defrontam os verdadeiros problemas imanentes de desejo e de 

poder - o problema efetivo da «justiça» (DELEUZE e GUATTARI, 2003, p. 91). 

 

É necessário entender a composição dos inúmeros segmentos ao longo da obra de 

Kafka. Esses segmentos, como segmento dos advogados, segmento dos juízes, segmento da 

policia e outros, não se apresentam mais como representantes hierarquizados da lei, mas se 

tornam agentes, engrenagens conexas de um agenciamento de justiça, correspondendo cada 
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engrenagem a uma posição de desejo, comunicando-se todas as engrenagens e todas as 

posições por continuidades sucessivas. 

Os autores asseveram que tudo é desejo, toda a linha é desejo entre os que dispõem de 

um poder e que reprimem. Não há um desejo de poder, é o poder que é desejo. O desejo 

constitui unidade estrita com as engrenagens e as peças da máquina, com o poder da máquina. 

E o desejo que alguém tem pelo poder é apenas sua fascinação diante dessas engrenagens, sua 

vontade de fazer andar algumas dessas engrenagens, de ser ele mesmo uma dessas 

engrenagens. A questão é mais complexa que o desejo de reprimir e o desejo de ser reprimido. 

O poder não é piramidal, como a lei gostaria de nos fazer acreditar, ele é segmentar e linear, 

ele procede por contiguidade e não por altura e distância (daí a importância dos subalternos). 

A repressão depende da máquina, a máquina depende das engrenagens.  

A partir do que foi explicitado acima e o contexto revolucionário da literatura menor, 

cabe nesse momento uma interpretação filosófica acerca do poder. O sociólogo Michel 

Foucault detém contribuições relevantes e que dialogam com o que Deleuze e Guattari 

asseveraram, com sua teoria de poder circulante, Foucault não vislumbra o poder definido a 

partir de uma perspectiva vertical totalmente hierárquica. Afere a corrente de um poder que 

funciona em “rede” se articulando em todas as esferas da sociedade moderna. Segundo o 

sociólogo, todas as relações humanas emanam relações de poder. Portanto, o poder deixa de 

ser visto como algo linear entre dois pontos, entre oprimido e opressor e passa a ser visto 

como um sistema de rede, onde o poder circula diversas vezes entre os múltiplos pontos. O 

poder pode ser visto como um feixe de relações e não algo erigido enquanto coisa. Ele se 

torna complexo, se dissemina enquanto um feixe e não como uma atribuição socialmente 

imposta. Após essa análise de Foucault, se abre uma brecha para compreender o poder para 

além daquilo que é visível e entender as estruturas de poder, na sua complexidade e nas suas 

vicissitudes. 

Continuando com as contribuições do sociólogo francês, vale ressaltar acerca do 

conceito “normalidade”, explícito na obra do autor.  Inicialmente, um grupo de poder 

estabelece o que é a verdade, porém, não existe uma verdade absoluta. A verdade define o que 

é correto e incorreto, bondade e maldade, o normal e patológico. Através dessa verdade, o 

poder disciplinar controla a vontade e o pensamento em um processo que ele denomina de 

normalização.  

Pode-se considerar que o trabalho tem o papel de normalizar. Os personagens, ao 

longo das obras de Kafka, são considerados normais a partir da perspectiva do trabalho. O 

personagem Gregor, protagonista da obra A Metamorfose, perde seu atributo de normal, não 
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só por tornar-se inseto, mas, evidentemente, por ter perdido a utilidade no âmbito do trabalho. 

Já o personagem Josef K, protagonista da obra O Processo, utiliza o contexto e sua posição no 

trabalho, para justificar o seu aspecto de normal e, subsequentemente, inocente perante a 

acusação. No caso, normalizar, implica em numerar e controlar os indivíduos, para que 

cumpram seu papel dentro do corpo social.  

Voltando à Foucault, o sociólogo acredita que se normaliza um corpo por meio da 

linguagem, onde afirma que, embora nos pareça naturais e evidentes, os saberes e discursos 

são frutos de determinadas condições. As práticas sociais têm criado uma linguagem que se 

apoia em definir algo pelo seu oposto, essa linguagem define o discurso, os discursos sempre 

foram vistos apenas como algo escrito ou falado, mas, Foucault evidencia a questão do 

discurso com o saber, um exemplo: o discurso sobre a loucura, produzido por psiquiatras, 

psicólogos ou outros especialistas, define a loucura como anormal. Portanto, através da 

anormalidade se estabelece as relações de poder em uma sociedade. Vale ressaltar, que a 

anormalidade é um tanto recorrente nas obras de Kafka, onde, em algum momento, os 

protagonistas das suas obras deixam de ser “normais”, aos olhos do meio social.  

Deleuze e Guattari afirmam que cada segmento nas obras de Kafka é poder, um poder 

e ao mesmo tempo uma figura do desejo. Cada segmento é uma máquina, ou uma peça de 

máquina, exemplo: a burocracia. Não há um desejo de burocracia, para reprimir ou ser 

reprimido. Há um segmento burocrático, com seu poder, seu pessoal, seus clientes, suas 

máquinas. A burocracia comporta todas as espécies de segmentos. A partilha dos opressores e 

dos oprimidos, dos repressores e dos reprimidos, decorre de cada estado da máquina e não ao 

contrário. Os autores ainda reverberam que a burocracia é desejo: não desejo abstrato, mas 

desejo determinado em tal segmento, por tal estado de máquina, em tal momento. A 

burocracia como desejo constitui unidade com o funcionamento de certo número de 

engrenagens, o exercício de certo número de poderes que determinam, em função da 

composição do campo social sobre o qual tem ação, tanto seus mecânicos, quantos seus 

mecanizados. 

Os filósofos, Deleuze e Guattari, aferem que mesmo Kafka, tendo afeição pelos 

movimentos anarquista e socialista, o que lhe conferia um aspecto político, ele enxergava a 

revolução russa, como a produção de um novo segmento e não como algo realmente 

revolucionário. E prosseguem: 

 

A expansão da revolução russa é um avanço, um impulso segmentar, 

crescimento que não se faz sem uma violenta fumaça. A fumaça se evapora, resta 

então apenas o limo de uma nova burocracia. Não se trata de negar a mudança, trata-
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se de uma nova engrenagem para a máquina (DELEUZE e GUATTARI, 2003, 

p.102).  

 

Para Kafka, até as companhias de seguro social que nasceram do movimento operário, 

se transformaram em um sombrio ninho de burocratas.  

O método utilizado pelo escritor tcheco para a crítica social é o de proliferação 

segmentar, que conjuga o finito, o contíguo, o contínuo e o ilimitado. A história do mundo é 

feita do impulso de segmentos sempre novos, como no período em que a América estava 

precipitando seu capitalismo ou na decomposição do império austríaco, e subsequente 

ascensão da Alemanha, preparando o fascismo e até a revolução russa, produzindo em grande 

velocidade uma nova burocracia, são, portanto, desejos: desejo capitalista, desejo fascista, 

desejo burocrático. Vale evidenciar a participação do trabalho no cerne desses segmentos. Em 

todos esses grandes segmentos, a figura do trabalho aparece como força motriz desses 

desejos. O desejo capitalista é movido pela exploração do trabalho, o fascista se torna claro, a 

partir da crise no trabalho e os novos desejos sociais, que advêm desse momento; o 

burocrático é o âmago da vida na sociedade moderna, sendo indubitável considerar as 

relações burocráticas, como intrínsecas ao trabalho. 

Os filósofos, Deleuze e Guattari, recordam que o tonar-se animal “desterritorializava” 

somente em um de seus polos. O tornar-se animal para ambos permanecia assunto de família, 

numa “reterritorialização”. Com o impulso dos segmentos, assiste-se o desenvolvimento de 

outra coisa, aonde a “desterritorialização” do homem vai ocorrer a toda velocidade. A partir 

desse desenvolvimento, o desejo passa a estar em dois estados coexistentes. Por um lado, 

preso em determinado segmento (capitalista, fascista, burocrático). Por outro lado e, ao 

mesmo tempo, estará arrebatado por uma expressão liberada, encontrando uma saída, na 

descoberta de que os segmentos eram apenas concreções de desejo, historicamente 

determinados (luta contra o capitalismo, fascismo, burocracia). 

Um exemplo para os dois estados coexistentes do desejo são os dois estados da lei. De 

um lado, a lei transcendente, que não cessa de agitar um segmento finito; do outro lado, a lei 

vívida, que funciona como uma justiça, uma “anti-lei”, um procedimento que vai desmontar a 

lei transcendente em todos os seus agenciamentos. Poder-se-ia relacionar o trabalho, no 

aspecto dele, também, estar em dois estados coexistentes. O trabalho transcendente da 

sociedade, que se encontra preso ao segmento capitalista (com o desejo capitalista); por outro 

lado e ao mesmo tempo, evidencia-se um desejo de “anti-trabalho”, buscando uma linha de 
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fuga, que desmonte o engessamento social do trabalho e seus agenciamentos, buscando novas 

adaptações para as crises cíclicas, que o capitalismo nos impõe. 

A partir desses exemplos, os filósofos encontram dois movimentos coexistentes, 

presos um no outro; um que capta o desejo em grandes agenciamentos, arrebatando quase ao 

mesmo tempo os servidores e as vítimas, os chefes e os subalternos, só operando uma 

“desterritorialização” maciça do homem, na medida em que também o “reterritorializa”. O 

outro movimento faz o desejo passar através de todos os agenciamentos, transpassa todos os 

segmentos, sem se deixar prender em nenhum e leva sempre mais longe a potência de 

“desterritorialização”, que constitui unidade com as linhas de fuga.  

Deleuze e Guattari salientam a existência de duas burocracias diferentes na obra de 

Kafka; a velha e a nova. A velha burocracia correspondia aos costumes da sociedade pré-

moderna, a nova era, a burocracia capitalista ou socialista. A partir dessa distinção entre velha 

e nova burocracia, é propício elencar como o trabalho acompanhou intrinsecamente as 

mudanças da burocracia. Através da mudança na forma de trabalho efetiva-se uma mudança 

na máquina burocrática. Portanto, o trabalho pode ser visto como organizador dessa nova 

burocracia, sendo ele um dos responsáveis por alterar o arquétipo das relações sociais e 

subsequente o modo de atuação da máquina burocrática. Os filósofos franceses asseveram: 

 

O fundamento da crença burocrática advém da velha burocracia. A nova 

burocracia moderna nasce naturalmente em formas arcaicas, que ela reativa e que ela 

muda, dando-lhes uma função perfeitamente atual. Kafka e sua participação na 

companhia de seguros e previdência social são negócios de um capitalismo 

avançado, mas tem uma estrutura burocrática arcaica. Entender que há penetração 

mutua das duas burocracias, a do passado e a do futuro. (DELEUZE e GUATTARI, 

2003, p.128). 

 

Os autores fundamentam a máquina de justiça, presente na obra O Processo, não como 

sendo máquina metaforicamente, mas é ela, fixa, por ser composta de objetos inanimados 

(livros, lei) e seres humanos (juízes, advogados). Essa associação entre objetos e homens traz 

para a máquina de justiça um aspecto político e social, evidenciando um aspecto técnico. Isso 

porque, a máquina é desejo, não que o desejo seja desejo da máquina, mas porque o desejo 

não deixa de formar máquina na máquina e de constituir uma nova engrenagem ao lado da 

engrenagem precedente, mesmo que essas engrenagens tenham ar de se oporem ou de 

funcionarem de maneira discordante (como é o caso na justiça). O que forma a máquina são 

as conexões. 

Todo agenciamento da máquina é agenciamento social de desejo, que, por sua vez, é 

agenciamento social de enunciação. Segundo Deleuze e Guattari, a obra de Kafka não se trata 
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da máquina técnica por ela mesma, nem do enunciado jurídico, por ele mesmo. A máquina 

técnica fornece o modelo de uma forma de conteúdo válida para todo o campo social e o 

enunciado jurídico fornece o modelo de expressão, válido para todo enunciado. O essencial 

em Kafka é que a máquina, o enunciado e o desejo façam parte de um único e mesmo 

agenciamento. E assim eles discorrem: 

 

No processo, K é bancário, e, nesse segmento, em conexão com toda uma 

série de funcionários, de clientes, e com sua pequena amiga Elsa; mas ele também é 

preso, em conexão com oficiais de justiça, juízes, e com a lavadeira; e ele é artista, 

em conexão com Titorelli e as meninas... Não se pode dizer que a função geral é 

indissoluvelmente social e erótica: o funcional é ao mesmo tempo funcionário e 

desejo. (DELEUZE e GUATTARI, 2003, p.142). 

 

Com isso, os autores aferem que os segmentos são, ao mesmo tempo, poderes e 

territórios, pois capta o desejo, “territorializando-o”, fixando-o, dando-lhe uma missão, 

extraindo dele uma imagem de transcendência, a qual ele se apega, a ponto de se opor a si 

mesmo essa imagem. Portanto, cada segmento era uma concreção de poder, de desejo, e de 

“territorialização” ou de “reterritorializaçao”, regida pela abstração de uma lei transcendente. 

Dentre alguns agenciamentos de Kafka, podem-se destacar os grandes agenciamentos do tipo 

máquinas comerciais, bancárias, judiciárias, burocráticas. Em todos esses grandes 

agenciamentos, observa-se o trabalho como fundamento que “territorializa”. 

Deleuze e Guattari definem como agenciamento todas as vezes que pudermos 

identificar e descrever o acoplamento de um conjunto de relações materiais e de um regime de 

signos correspondente. Ainda ressaltam dois componentes do agenciamento, um é o lado 

territorial ou “reterritorializado” que o estabiliza, o outro, são picos de “desterritorialização”, 

que o arrebata.  

Segundo os autores, a “desterritorialização” pode ser um movimento negativo, no 

sentido de que se efetua de maneira parcial. O que leva à “reterritorializações” que obstruem 

as próprias linhas de fuga e produzem um espaço segmentado que compensa e interrompe o 

processo “desterritorializante. Assim é a “desterritorialização” efetuada pelas instituições, que 

se “reterritorializam” no capital, na família, na conduta moralizante. 

A “desterritorialização” absoluta só ocorre quando, através das linhas de fuga, se 

realiza a criação de algo novo. Ela é um puro dever que leva à criação e à formação de novos 

agenciamentos. Os autores usam como exemplo, um artista, que produz uma nova percepção 

através da sua obra. A faceta negativa é quando tais linhas de fuga levam à morte e à 
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aniquilação (no caso a única “desterritorialização” absoluta plausível para o trabalho, como 

foi demonstrado na obra A Metamorfose). 

Por fim, os filósofos concluem que é o desejo responsável pelo direcionamento dos 

movimentos “desterritorializantes” e estabelecimento dos agenciamentos. O desejo pode ser 

visto como um processo, produção, até ponto móvel da “desterritorialização”, sua origem não 

remete ao sujeito ou ao mundo interior. O desejo não é uma energia humana que se transporta 

para o mundo externo. O desejo é uma potência que faz conexões e sínteses sem fim, 

englobando todo o contexto econômico, social, politico e histórico da realidade. O desejo não 

tem origem, sua existência se dá justamente nas conexões que faz nas máquinas “desejantes” 

que constrói. Assim, o desejo pode ser pensado como um amálgama do social com o 

individual. 

 

5.  “O PROCESSO” E FALANDO DA SOCIEDADE 

 

Nesse capitulo será salientado como a literatura pode ser e é um componente 

fundamental para interpretações dos fatos sociais. A fabulação literária vai além de ficar 

circundada no mundo onírico, ela detém aspectos relevantes que se relacionam 

intrinsecamente com acontecimentos políticos e sociais. Dito isso, vale trazer à luz 

argumentos elaborados pelo sociólogo Howard Becker, autor bastante estudado no campo das 

ciências sociais. Becker, em sua obra: Falando da Sociedade, nos evidencia, com provas 

analíticas, como a sociologia não é a única ferramenta responsável por interpretar os fatos 

sociais e trazer respostas para eles.  

O sociólogo elenca como exemplo o romance de Jane Austen, como uma plausível 

análise social. Em sua análise, o autor retira do romance de Austen prerrogativas relevantes 

para a compreensão de matrimônios contemporâneos e como os matrimônios descritos pela 

autora em relação ao século XIX, no interior da Inglaterra, têm significado para os dias atuais.  

Busca-se compreender como os contextos sociais se relacionam na versão dos 

romancistas e na versão dos cientistas sociais, os fatos sociais expostos pelos romancistas têm 

incontáveis contribuições para os cientistas da área de humanas. Necessita-se salientar, como 

o conceito de comparação social é interpretado na obra de ficção e como é colocado nas 

ciências sociais, correlacionando o entendimento do fato social exposto pelos romancistas e o 

compreendido pelos leitores. Como diz Becker: 

 



38 

 

 Assim, já estava de posse de um bom estoque de exemplos sobre os quais 

pensar. Tinha visto a peça de Shaw, A profissão da Sra. Warren, e gostado de sua 

dissecação do “problema social” da prostituição, por isso tinha ela na cabeça quando 

comecei a procurar exemplos. Havia lido Dickens e Jane Austen, e os considerava 

casos de como os romancistas apresentam uma análise social. (BECKER, 2009, 

p.05) 

 

O sociólogo alude a perspectiva de outros profissionais, como a dos fotógrafos 

documentais, que partilham com ele a preocupação sobre a maneira de apresentar as análises 

sociais que gostariam de fazer, assim como os alunos, que o mesmo viria a ter. A partir dessas 

prerrogativas, o sociólogo passou a analisar os problemas enfrentados pelos cientistas sociais 

na hora de expressar aquilo que tinham a dizer. E conclui:  

 

Jamais pensei que as ciências sociais tinham o monopólio do conhecimento 

sobre o que se passa na sociedade. Encontrei tantas boas ideias na ficção, no teatro, 

cinema e fotografia como no que “se esperava” que eu lesse. E as ideias que me 

acorriam quando via projetos fotográficos documentais ou filmes também migravam 

para meu pensamento sobre ciências sociais convencionais. (BECKER, 2009, p.06) 

 

Howard ainda salienta o episódio de quando lhe é apresentado um professor de 

comunicação e artes, o mesmo lhe conta que estudava o “aspecto performativo da sociedade”, 

a maneira como a vida social pode ser vista como uma série de performances. Becker decide 

se juntar ao professor de comunicação e artes para ministrarem um curso juntos, a exposição 

abrangeria uma grande variedade de campos – história, sociologia, literatura, teatro.  

Dito isso, o autor afirma que a ideia da obra Falando da Sociedade adveio de um 

seminário, no qual os participantes vinham de vários departamentos. Os seminários eram 

dedicados a um meio diferente a cada semana: cinema, teatro, tabelas estatísticas, e assim por 

diante. Becker salienta o uso da peça Mad Forest (1996), de Caryl Churchill, onde busca 

entender o casamento entre famílias romenas de classes sociais substancialmente diferentes. 

Além disso, ele fez os alunos lerem em voz alta, trechos da peça, para entender o que ele 

acreditava ser um fenômeno de “comportamento coletivo elementar” ou “formação de 

multidão”. Ao fazer os alunos experimentarem a emoção de ler o ato em voz alta, o autor 

insistiu para que os alunos não houvessem apenas experimentado uma emoção, mas também, 

lido a melhor análise que ele conhecia sobre a formação de multidão. 

O sociólogo também assevera que a estratégia básica do curso era a metodologia 

comparativa. O que há para ser comparado é uma ampla variedade de gêneros de 

representação: filmes, romances e peças, por um lado; tabelas, diagramas, gráficos e modelos 

matemáticos, por outro, e tudo que se possa pensar entre uma coisa e outra. Eles foram 
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comparados no tocante ao modo como resolvem os problemas genéricos da representação da 

vida social. Becker reverbera que grande parte do seu pensamento fora estimulado pela 

reflexão sobre trabalhos bem-sucedidos de representação, em particular além dos limites 

disciplinares das ciências sociais e buscava que seus trabalhos corporificassem e enfatizassem 

isso. 

O autor continua discorrendo acerca da relevância de uma base comparativa e análise 

das condições de quando determinada obra foi elaborada e as condições contemporâneas. O 

modo como o romancista enxergava as coisas e o modo como nós sociólogos enxergamos 

determinado fato social, análises dos costumes empregados na obra e na sociologia. Comparar 

o que diz determinado autor com o que dizem determinadas teses sociológicas. E assim ele 

reverbera: 

 

Esta não é uma analise baseada em tipos ideais, e não é uma parábola que 

exagere alguns traços com o objetivo de tornar certas possibilidades analíticas 

aparentes – não é o tipo de analise com cuja verdade simplesmente não nos 

importamos. Mas temos razoes para tomar a analise de Jane Austen como uma 

descrição razoavelmente realista de um sistema de casamento (BECKER, 2009, 

p.171) 

 

O sociólogo afirma que a obra de Jane Austen: Orgulho e Preconceito é uma 

etnografia da situação local de acasalamento e casamento, algo como aquela que um 

antropólogo, um sociólogo ou um historiador de inclinação demográfica poderia ter produzido 

com tempo suficiente e uma verba de pesquisa grande o bastante. A obra é um romance, uma 

ficção, portanto, não podemos fazer esse tipo de teste, não só porque o material não está 

disponível por alguma razão, mas porque tal material não existe. Segundo Becker, Jane 

Austen criou tudo, todas as pessoas e incidentes, as carreiras conjugais e seus desfechos. 

Howard assevera que a maioria dos leitores pensa que aprendeu alguma coisa sobre as 

questões trazidas pelo romance. Além disso, os leitores de Jane Austen não julgam em geral 

que o que aprenderam é inferior a uma descrição histórica benfeita. Diferente, mas não 

inferior. Talvez até, em certos aspectos, superior. As histórias e seus detalhes têm 

verossimilhança, pois estão de acordo com a nossa experiência de vida, com nossas ideias 

(convencionais é claro) sobre como as pessoas se comportavam, como agiam em várias 

circunstâncias. As histórias “fazem sentido”: as sequências dos eventos, as cadeias causais 

parecem com o tipo de coisa que poderia acontecer, um tipo de encadeamento que é plausível. 

E podemos compreender as motivações dos personagens, eles poderiam realizar as coisas que 
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fazem no livro. Todas estas são maneiras de dizer o mesmo: aplicamos nosso conhecimento 

geral do mundo à história contada aqui e vemos se ela tem qualificações necessárias. 

A partir da análise explicitada por Becker, podemos reverberar acerca do realismo 

presente no romance: O Processo, de Franz Kafka. Talvez, um dos fatores que explique 

tamanho realismo em sua obra, seja o fato de Kafka ter trabalhado no aparelho burocrático de 

justiça. Cabe aqui uma relação com o que Howard vinha aferindo sobre a obra de Austen, que 

este considerava ser bem sucedida ao trazer explicações para os matrimônios 

contemporâneos. Franz em sua obra, nos mostra através do romance, apreensões que sentimos 

diariamente acerca da máquina burocrática no estado moderno. E como diz Howard: “Isso 

significa que o literário tem de nos dar uma explicação de como algo que consideramos 

provável realmente aconteceu e essa explicação deve passar pelo mesmo teste geral de se 

aproximar da nossa experiência” (BECKER, 2009, p.172). 

O sociólogo não se esquece de que para os leitores chegarem à conclusão de que o 

romance se parece com a realidade na qual vivem, os mesmos devem realizar muito trabalho. 

Observar todos os detalhes, interpretar seu significado, relacioná-los uns aos outros e à 

materiais contidos em outros livros, reuni-los informalmente em silogismos, conclusões e 

juízos morais. O leitor realiza uma análise, pondera evidências, avalia compreensões 

alternativas e chega à uma conclusão. Isso demanda trabalho. O que os autores fazem é contar 

uma história, esta por sua vez, contém detalhes factuais de todos os tipos. 

Segundo Becker, os leitores olham para as pistas que Jane Austen lhes dá e avaliam as 

probabilidades, desenvolvem expectativas que podem ou não ser atendidas. Quando leitores 

atentos aplicam esse tipo de trabalho a alguma coisa, é provável que acreditem nos resultados 

de sua própria análise. Seu próprio trabalho e reflexão atestam a validade do resultado. 

Um romance complexo como O Processo, contem e apresenta tanta informação sobre 

uma variedade tão grande de casos, que leitores atentos podem usar o livro como fonte para 

muitas e diversificadas hipóteses, além das que o próprio livro propõe. Becker assevera que 

alguns romances têm material suficiente para o tipo de análise comparativa que levou Erving 

Goffman a ideia de instituições totais. Isso significa dizer, que um livro pode ser rico em 

possibilidades de análise e reflexão sociológicas. O sociólogo conclui que os romances podem 

ter, portanto, além de suas qualidades como obras literárias, qualidades como análises sociais. 

Howard assevera que em Orgulho e Preconceito, Jane Austen descreveu uma situação 

não totalmente diferente daquela descrita pelos sociólogos do “Deep South”, onde se 

evidencia uma pequena comunidade dividida por classe, famílias, envolvida em dramas 

complexos de mobilidade social, há muitas diferenças, mas são diferenças de detalhes. 
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Corroborando a prerrogativa da utilização dos romances literários como ferramenta 

sociológica, Becker afere: 

 

Romances realistas da vida social com frequência oferecem uma alternativa 

a um tipo semelhante de analise sociológica- alternativa que apresenta mais detalhes 

dos processos envolvidos e mais acesso ao pensamento rotineiro das pessoas 

envolvidas. Esta é uma das razões por que muitos sociólogos usaram romances 

como fontes de conhecimento social. (BECKER, 2009, p.173). 

 

6.  “O PROCESSO”  

 

Desde o primeiro capítulo da obra é sinalizado o aparecimento da justiça, Josef K 

(protagonista da romance) percebe a estratificação da mesma e as inúmeras camadas 

existentes na máquina burocrática de justiça.  Os primeiros guardas, responsáveis pela 

detenção de K, já evidenciam a mazela denominada de corrupção, eles se apropriam das 

roupas de qualidade de K, e dizem à ele que, quando o caso terminar de modo favorável, eles 

devolverão todos aqueles itens. E os guardas atribuem à corrupção devido à precariedade do 

sistema de justiça, precariedade até em manter a salvo pertences da identidade de cada 

acusado.  

Há uma dúvida de K por parte da ação dos guardas, pois afinal, ele vivia em um estado 

constitucional onde reinava a paz, no qual todas as leis estavam em vigor, de modo que, quem 

eram aqueles que atreviam invadir a sua casa? K reúne todos os seus documentos e interpela 

os guardas, no intuito de entender o porquê da sua detenção. Os guardas continuam aferindo 

que não podem esclarecer e alegam que K está os irritando e eles, no aparato de justiça, serão 

os que mais terão afeição a K. Um dos guardas diz: “quão difícil se torna pra você colocar-se 

em sua verdadeira situação! Não parece senão que todos os seus propósitos resumem-se em 

irritar-nos inutilmente, sendo certo que nós provavelmente somos de todos os seus 

semelhantes os mais achegados a você” (KAFKA, 1982, p.11). 

K continua sem entender o porquê daquela detenção, os guardas dizem que são apenas 

empregados inferiores, que recebem ordens e o curso do processo não depende deles. Alegam 

a K que sua função é apenas vigiá-lo e que o exame do processo cabe à pessoas muito 

gabaritadas que não erram em seus julgamentos. A extorsão inicial continua, os guardas 

aludem a K que eles são homens livres, Josef não. Voltam a propor que o protagonista dê 

dinheiro a eles em troca de seu desjejum. A corrupção aparecendo mais uma vez como 

caminho mais fácil para a resolução de problemas entre estrutura e agente, entre 

impessoalidade e pessoalidade. 
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Ainda no primeiro capítulo, surge o terceiro homem da justiça, o inspetor. Franz Kafka 

relata que o número de espectadores do outro lado da rua observando o imbróglio só 

aumentava, de uma senhora, foi para uma senhora e um senhor, depois mais um homem. 

Evidenciando o interesse popular, e como a aglomeração social detém fascínio por um 

espetáculo negativo.  

K diz para o inspetor que seu processo não o surpreende, afere que toda aquela 

situação lhe parece lúdica, pois tem convicção de sua inocência, de que não cometera nenhum 

delito. O inspetor também salienta que seu papel no caso é acessório e assim como os 

guardas, nada sabe sobre o inquérito.  

Após os guardas e o inspetor irem embora, K se desculpa com a senhora Grubach, 

dona da pensão onde morava, pela situação constrangedora. Afirma que no dia a dia do banco 

(onde trabalhava como procurador) estava preparado para inconvenientes, mas aquela 

situação o pegou desprevenido e o mesmo não sabia como reagir. Conclui que sua causa deve 

ser insignificante e que não precisará mover muitos esforços. 

Durante o segundo capítulo Josef busca entender o seu processo. Todavia, as 

informações reveladas a K são imprecisas, até sobre o local aonde será seu primeiro 

interrogatório. Ao confrontar-se com a justiça, K é tratado com indiferença, diferente de como 

estava habituado no banco (seu local de trabalho e onde K gozava de status elevado). As 

repostas do protagonista para a justiça (juiz de instrução nesse caso em particular) não eram 

humildes, quase sempre remetendo ao seu lugar hierárquico na vida social, o que acabava 

sempre por prejudicá-lo. K não se enquadra na necessidade de se comportar como inferior, na 

presença dos homens da justiça. O juiz de instrução demonstra cólera devido às atitudes de 

Josef, que o corrige aferindo não ser um pintor, mas sim um procurador de um grande banco. 

Franz Kafka demonstra que o interrogatório foi um grande teatro social, ora ponderando para 

o lado do acusado, ora para o lado do juiz de instrução.  

Josef denuncia ao juiz de instrução as mazelas até agora sofridas pelo mesmo, como a 

arbitrariedade e corrupção por parte dos guardas. O protagonista volta a atacar o juiz, após ver 

o mesmo fazendo sinal para alguém na platéia, como se devesse subordinação a alguém. O 

juiz conclui na sua fala que a questão lhe é alheia e por isso pode julgar de maneira ilibada. 

Mas Josef assevera: 

 

Por trás de minha detenção e do interrogatório de hoje, move-se uma 

grande organização, uma organização que não somente emprega guardas 

subornáveis, inspetores e juízes de instrução petulantes, senão que, além disso, 

sustenta um corpo de juízes de alta hierarquia com um cortejo inumerável e 
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indispensável de criados, amanuenses, agentes de policia e outras potências 

auxiliares, e por ventura, verdugos... (KAFKA, 1982, p.53). 

  

E completa: 

 

E qual é a finalidade desta grande organização, meus senhores? Consiste 

em deter inocentes e em mover-lhes um processo insensato e, na maioria das vezes, 

como é o meu caso, carente completamente de resultados. Pois bem, em meio à falta 

absoluta de sentido em tudo isto, como não se iria manifestar o caráter corruptível 

dos funcionários? é impossível que isto não aconteça mesmo com o juiz de maior 

hierarquia. (KAFKA,1982, p.54). 

 

É notória a insatisfação de K ao perceber que ninguém se importava com as suas 

palavras, a injustiça que o acometia, observou que todos obtinham o mesmo emblema que o 

juiz de instrução. Agora a cólera havia tomado conta de Josef, que proferiu ataque contra 

todos ali presentes, acreditava que todos compunham a mesma quadrilha que vinha o 

prejudicando incessantemente.  O juiz de instrução diz a Josef que nesse dia o mesmo 

desperdiçou a vantagem que o interrogatório tem para um detido. Após os conselhos do juiz, 

o protagonista ainda profere uma palavra ofensiva ao mesmo.  

O terceiro capítulo traz a apreensão de K acerca do lugar da justiça como algo 

deteriorado. Os interesses por detrás da justiça. A não adequação de Josef ao se envolver com 

as pessoas que sofriam pelos interesses da justiça, como a mulher do porteiro. Que lhe diz: 

"Porventura, você tem algum propósito de reformar aqui algumas coisas?... É tão 

desagradável o que acontece aqui! Você acredita que poderá conseguir alguma melhora?” 

(BECKER, 2009, p.59). De modo subsequente Josef afere: 

 

- não me empenho absolutamente em obter aqui alguma melhora, para usar 

sua própria expressão; além do mais, se, por exemplo, você dissesse isso ao juiz de 

instrução, este riria de você ou então a castigaria. A bem verdade, não me encontro 

metido nessas coisas de vontade própria, nem jamais perturbaram meu sono as 

necessidades de melhoras que pudesse estar a exigir esse sistema judiciário. Mas me 

vi obrigado a meter-me nestas coisas, isto sim, por minha própria conta, visto que 

estou presumidamente detido; sim, o fato é que estou detido.(KAFKA, 1982, p.59) 

 

Ao entrar na sala dos juízes, K fica perplexo ao abrir os livros usados pelos homens 

que irão julgá-lo e observar o despreparo por parte dos mesmos. 

Josef reafirma não necessitar da ajuda da secretária, pois para resolver o problema do 

seu processo era necessária a participação de alguém elementar no aparato de justiça e a 

mesma apenas tinha contato permanente com os funcionários de menor grau. O protagonista 
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salienta para a mulher o seu desdenho em relação ao seu processo. E ainda relata seu lado 

incorruptível: 

  

de todos os modos, bem poderia fazer-me o favor de comunicar ao juiz de 

instrução, ou a qualquer outro dos funcionários a quem lhe agrade difundir noticias 

importantes, que nunca, quaisquer que sejam os artifícios de que tão fecundos são 

esses senhores, me resolverei a empregar o suborno. Todo empenho nesse sentido 

seria absolutamente estéril; pode dizer isso abertamente. (KAFKA, 1982, p.62). 

 

Josef acaba obtendo um envolvimento emocional com a mulher do porteiro e, 

posteriormente, engendra um novo conflito, agora com um estudante, que virá a ser um juiz 

de instrução. O que conota mais um personagem que irá atrapalhar em seu processo. K segue 

demonstrando que não se subordina a ninguém.   

O protagonista demonstra sempre buscar o conflito. Não é um individuo social que 

foge das situações conflitantes, por isso sua dificuldade em se relacionar com a justiça. Franz 

Kafka demonstra essa perspectiva quando relata:  

 

Em que posição de superioridade se sentia K, frente aquele juiz que exercia 

suas funções em uma agua furtada, enquanto que ele mesmo no banco dispunha de 

um grande escritório com antessala, e através das grandes janelas podia contemplar 

o espetáculo que lhe oferecia a praça mais animada da cidade (KAFKA, 1982, p.68).  

 

O incômodo de Josef perante a hierarquização e subsequente subordinação atribuída à 

justiça permanece: “K percebe a humilhação que os acusados passavam perante a justiça, 

apesar de corresponderem em grande parte a elite da sociedade, ali eram tratados como 

mendigos” (KAFKA, 1982, p.71). Ao final do capítulo, o protagonista percebe que a 

subordinação excessiva detém certa legitimidade na resolução do processo e também 

reconhecimento por parte do próprio aparato de justiça.  K observa o secretário tratar com 

amabilidade o acusado com quem conversava: 

 

Toda a sua preocupação não é senão digna do maior elogio. É certo que 

você esta ocupando aqui desnecessariamente um lugar, mas apesar disso, e enquanto 

não me incomode de modo algum lhe impedirei que continue você nos menores 

detalhes o curso de seu assunto. quando se vê gente que descuida vergonhosamente 

os seus deveres, aprende-se a ter paciência com gente como você. (KAFKA, 1982, 

p.80). 

 

O capítulo quatro apesar de pequeno ressalta de modo explícito como Josef K age nas 

relações pessoais. O protagonista demonstra ser um individuo bem rígido nas suas posturas e 

julgamentos, inclusive com a senhora Grubach, pessoa mais próxima em sua rotina. A 
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impotência da senhora Grubach perante K é a mesma ocorrida com os funcionários do banco. 

Tanto os funcionários subalternos quanto os que detinham posição acima do procurador. O 

que não ocorre quando se encontra no sistema judiciário.  

No capítulo cinco surge à figura do açoitador, responsável por castigar os guardas que 

foram corruptos. Após os castigos, um dos guardas interpela K: "senhor, se soubesse o quão 

mal nos pagam, certamente nos teria julgado melhor. Eu preciso sustentar uma família, e 

Franz queria casar-se; trata-se de enriquecer como se pode; apenas pelo trabalho, mesmo 

quando alguém se mate de canseira, não é coisa que se possa alcançar." (KAFKA, 1982, 

p.94).  

Nessa parte, cabe lembrar que a corrupção se encontrava em todas as esferas da justiça 

e permanece silenciosa como se fosse algo intrínseco ao sistema, assim como ocorre na 

politica brasileira. O guarda ainda conclui: "Estamos sendo castigados apenas porque tu nos 

denunciaste; de outro modo não nos aconteceria nada, mesmo que se tivesse sabido o que 

fizéramos. Será que se pode chamar isso de justiça?" (KAFKA, 1982, p.94).  

Os interesses por trás dos graus mais elevados hierarquicamente, tanto na obra de 

Kafka, quanto na política brasileira. Josef pensa em subornar o açoitador para que o mesmo 

não castigue os guardas, aqui se conota a primeira demonstração de afrouxamento com a 

corrupção por parte do protagonista. Todavia, após instantes reflexivos, K conclui: 

 

Se todos os empregados subalternos eram uns pilantras, por que exatamente 

açoitador, que cumpria as funções mais desumanas, ia ser uma exceção? Além disso, 

K bem lhe observara como lhe brilharam os olhos no momento em que ele tirou da 

carteira as notas de banco; sem duvida, o açoitador havia castigado mais 

severamente os guardas apenas para conseguir uma soma mais elevada no suborno. 

(KAFKA, 1982, p.98).  

 

O capítulo seis marca a emergência da figura do tio Leni.  O âmago do capítulo é a 

preocupação do tio com o processo de K. É notória a cólera presente no tio ao deparar com o 

desdenho de K perante seu processo criminal. A indiferença de Josef evidencia o incômodo 

do tio ao longo do romance. Preocupado, o tio Leni alude a protagonista sua incapacidade de 

fornecer uma ajuda efetiva: 

 

 tens que recordar que já faz uns vintes anos que quase sem interrupção 

vivo no campo; e não possuo a sagacidade de antes para estes negócios. As 

diferentes relações que me ligavam a importantes personagens, que talvez estejam 

mais ao corrente destas coisas do que eu foram se afrouxando pouco a pouco; já 

sabes que eu vivo um pouco afastado no campo, e acaba-se percebendo estas coisas 

verdadeiramente só em ocasiões como esta. (KAFKA, 1982, p.108).  
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O tio Leni salienta a K que o seu erro não é só se preocupar pouco com o processo, 

mas sim ser um cara inflexível. O que corrobora a necessidade de se fazer uma mea culpa, 

assumir o erro ou a culpa, o que acaba por ir contra a essência dos seres inflexíveis, como era 

Josef K. Dito isso, o tio Leni segue aconselhando Josef a como agir nos trâmites que 

envolvem a justiça: 

 

não seja tão inflexível porque ninguém pode defender-se contra esta justiça; 

é preciso confessar tudo. Não deixe, portanto de fazer uma confissão na próxima 

oportunidade que se apresente; apenas depois ser-lhe-á dada à possibilidade de 

escapar-se, apenas depois. Contudo, tampouco isso é possível sem a ajuda alheia... 

(KAFKA, 1982, p.119). 

 

Durante o sétimo capítulo o escritor tcheco traz figuras distintas que poderiam ajudar 

K com seu processo, como o advogado, o fabricante e o pintor. O tio Leni apresenta K a um 

amigo de longa data, cujo ofício é a advocacia. Ao longo dos encontros, Josef não vê 

efetividade nas reuniões com o advogado. Ao buscar respostas com o advogado para suas 

inquietações, o mesmo nada elucida e explica para Josef que o inquérito não é público. Ainda 

que a justiça alguma vez julgasse necessário fazê-lo público, a lei não prescrevia tal 

publicidade. O escrito de acusação ficava inacessível ao acusado e ao defensor.  

O advogado explica para K que a justiça detém um olhar pejorativo e atitude de 

desprezo perante a defesa, aos advogados, até com funcionários da própria justiça. A defesa e 

acusado já entram como culpados, mesmo que esse seja inocente. Conclui, salientando para o 

protagonista, que o papel realmente importante do advogado estava nas suas relações 

pessoais, nelas, sim, estava todo o valor da defesa. 

Portanto, segundo o próprio advogado, o decisivo eram as relações dos advogados 

com os funcionários superiores da hierarquia superior. E assim ele afere: 

 

 Mas diante dos casos extremamente simples, assim como diante dos 

particularmente difíceis, ficavam com frequência perplexos, pois por permanecer 

continuamente enrascados dia e noite em suas leis não chegavam a conhecer 

exatamente o caráter das relações humanas, pelo que se encontrava em grandes 

dificuldades para resolver tais casos. (KAFKA, 1982, p.130) 

 

O advogado também torna clarividente a relevância de que não eram possíveis 

melhorias no aparato da justiça, sendo uma prerrogativa ilusória. E salienta:  
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no melhor dos casos apenas se teria obtido algo que poderia valer para os 

futuros processos, enquanto que o sujeito se teria prejudicado incalculavelmente ao 

chamar sobre si a especial atenção dos funcionários e despertar neles um rancoroso 

desejo de vingança. Era preciso não chamar atenção! (KAFKA, 1982, p.132). 

  

Completa: 

 

se alguém pretendia mudar nesse sistema alguma coisa era como tirar-se ele 

próprio o solo de sob seus pés e que ele mesmo é que se precipitava na queda 

enquanto que o grande organismo, vendo-se apenas muito ligeiramente afetado por 

isso conseguiria facilmente uma peça de reposição (sempre dentro de seu mesmo 

sistema) (KAFKA, 1982, p.133).  

 

O problema evidente é que era impossível Josef não chamar a atenção, suas atitudes e 

opiniões eram quase sempre irredutíveis e conflituosas. Mesmo com todos os alertas, o 

protagonista parece indisposto a repensar seu comportamento social: 

 

seria mister fazer compreender a K. quanto havia prejudicado sua causa o 

comportamento que tivera diante do chefe do despacho. Já que teria sido necessário 

risca-lo da lista de pessoas que poderiam fazer algo no processo de K, a esse homem 

tão influente" (KAFKA, 1982, p.133). 

  

O protagonista decide concentrar-se exclusivamente no seu processo, entretanto, 

percebe que tomou essa decisão demasiadamente tarde. Mesmo após a mudança no interesse 

com o processo, o comportamento de Josef permanece inalterado.  O modo como K agia nas 

relações sociais, advinha de uma maneira comportamental efetivada pelo banco. Onde a 

postura social era necessária, onde não se pode perder tempo, a sobriedade era algo sempre 

nítido. O autor elenca que o posicionamento do protagonista nas relações econômicas, segue o 

mesmo arquétipo das relações pessoais.  

Era pra ser só mais um dia na rotina bancária, mas eis que um cliente de K, um 

conhecido fabricante da cidade, afirma que ficou sabendo do processo de Josef e que conhece 

alguém que poderia lhe ajudar. O protagonista espantado com a dissipação do seu caso, aceita 

a ajuda do fabricante e recebe o contato de um pintor chamado Titorelli. O cliente afirma que 

o pintor detém conhecimento sobre todas as nuances da justiça e que o mesmo tem acesso 

facilitado aos membros mais elevados na hierarquia jurídica.   

Ao encontrar o pintor, o protagonista acredita realmente que este é uma pessoa de fora 

da justiça que exerce influência sobre as autoridades. Josef corrobora que, pessoas assim, têm 

mais poder que muitos que trabalham na própria justiça. Na conversa com Titorelli, K 

assevera: "todos estão de acordo em que a acusação mais insignificante não fica anulada sem 
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mais nem menos, senão que a justiça, uma vez que formulou a acusação, está firmemente 

convencida da culpabilidade do acusado e que dificilmente se pode alterar tal convicção." De 

prontidão o pintor responde: "dificilmente? nunca a justiça abandona tal convicção." 

(KAFKA, 1982, p.161). 

Titorelli explica para K a diferença entre o que a lei fala e o que ele aprendeu pela 

experiência pessoal. Ele alude que o acusado já entra na justiça como culpado, por isso é 

quase impossível uma absolvição real. O pintor explicita a existência de três tipos de 

absolvição: absolvição real, absolvição aparente, dilação indefinida. Após explicar 

detalhadamente cada uma delas, K lhe assegura que deseja a absolvição real. O pintor conclui 

que a absolvição real depende apenas da inocência do acusado, portanto, simplesmente dos 

interesses internos da própria justiça, já que a inocência não passa de mais um desejo de 

justiça. Com isso, muito pouco cabe a influência de personagens externos, fazendo dela algo 

tão difícil de obter. 

O oitavo capítulo elenca o rompimento do protagonista com o advogado e a aparição 

de Block, um comerciante que também era cliente do advogado. O modo arrogante de K 

continua a ser notado. Durante o encontro com Block, o comerciante, na casa do advogado 

Huld, Block, afere a necessidade de se ter diversos advogados para não perder seu processo. 

Conclui que a justiça é desejo e quanto mais pessoas estiverem trabalhando a seu favor, 

melhor será a resolução do seu processo.  

Entretanto, K estupefato, observa a humilhação com que o comerciante se submente a 

justiça, inclusive ao advogado. Ao contemplar a cena degradante entre o advogado e o 

comerciante, Josef afirma que jamais agiria daquela forma qualquer fosse à situação, afinal 

ele não era um mísero comerciante, mas sim um importante procurador do banco. 

O protagonista decide romper com o advogado. A maneira como K inicia sua conversa 

de rompimento com o advogado é altamente pedante, evidenciando sua posição superior. Ao 

final da conversa, o advogado em seu discurso faz parecer que Josef teria fofocado à respeito 

dos segredos que Block havia lhe contado, o que acaba por trazer mais uma pessoa contra K 

na máquina de justiça, lembrando que, ao longo do romance, existe a demonstração de que 

tudo é justiça, todos fazem parte dela. Depois de proferido o discurso do advogado, o 

comerciante imediatamente reage: 

 

Block manifestou um perfeito acordo a isso; mediu com um olhar maligno 

a k e agitou vivamente a cabeça em direção a ele. se se quisesse traduzir em palavras 

sua atitude teria sido necessário empregar insultos grosseiros. e com esse homem 

tinha querido k falar amistosamente sobre seu próprio processo!... Você não é 

melhor que eu, porque também você está acusado e ambos temos um processo. Se 
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você, apesar de tudo isso, é um senhor, eu sou tão senhor quanto você, se não ainda 

mais. (KAFKA, 1982, p.207). 

 

O capitulo nove é indubitavelmente o mais interessante do romance, denominado 

como a catedral. Ele marca o papel da igreja no julgamento do protagonista. Josef é enviado 

para a catedral de modo involuntário, compromissos do banco o forçaram ir até o monumento 

sagrado. Fora ordenado para uma reunião com um cliente importante, o local de escolha foi a 

catedral pela sua arquitetura e relevância histórica. Após um longo tempo de espera e nada do 

cliente aparecer, um religioso decide pregar no meio daquela manhã, apesar de todos os 

empecilhos levantados por K, como a falta de gente, o horário, o ambiente estreito e o 

pequeno púlpito. Como diz K: “Sim, verdadeiramente era insensato pensar que fosse pregar 

ali, agora às onze horas da manha em um dia de trabalho.” (KAFKA, 1982, p.223).  

Quando o sacerdote o chama K pensa: "podia ainda continuar avançando. Ainda podia 

fazer como que não tendo entendido, ou então que tendo entendido não se preocupava de 

modo algum por isso." (KAFKA, 1982, p.224). Entretanto, Josef é acometido pelo desejo de 

olhar o que estava fazendo o sacerdote. Nesse exato momento, a relação igreja, justiça e 

trabalho se confundem dentro do protagonista. 

 

fiz com que viesses aqui - disse o religioso - para falar contigo. - Não o 

sabia - declarou k - vim para mostrar a um italiano a catedral. - deixa de lado essas 

coisas acessórias - aconselhou o sacerdote. - que levas na mão? é um livro de 

orações? - não - retrucou k - é um álbum que contem fotografias da cidade - deixa-o 

- disse o sacerdote. (KAFKA, 1982, p.225). 

 

O sacerdote explica para Josef que seu processo anda mal, que é considerado culpado, 

K afere: "Mas, não sou culpado – replicou K -; Trata-se de um engano. Como poderia ser 

culpado um ser humano? Todos somos aqui homens, tanto uns como os outros. - É Certo – 

disse o sacerdote -; Mas precisamente assim é como costumam falar os culpados.” (KAFKA, 

1982, p.226). 

Josef age de forma rígida com o sacerdote, pergunta se o mesmo também está 

prevenido contra ele, pois todos os outros, que intervém no seu processo, estão precavidos 

contra ele. Ao longo do diálogo, o protagonista demonstra vicissitudes em seu discurso, ora 

atacando o sacerdote, ora se desculpando pelas palavras duras. Ao final, o protagonista chega 

à conclusão de que o padre é uma exceção entre todos os membros da justiça, que havia 

conhecido o único que realmente confiara e que lhe tratou com amabilidade. O sacerdote 

salienta para que K não se engane ao julgar que a justiça esteja comentando um engano. 
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Ao se despedir do sacerdote, K volta a situar sua posição profissional e subsequente 

compromisso, numa plausível busca de encaixe social: “- certamente; tenho que me ir; sou 

procurador de um banco; esperam por mim. Apenas vim aqui para mostrar a catedral a um 

amigo comerciante estrangeiro". (KAFKA, 1982, p.232) Esquece-se do que o sacerdote havia 

lhe aconselhado no inicio da conversa, que o encontro fora marcado pelo próprio, com o 

intuito de dar um recado ao protagonista. Todavia, Josef não compreende, não assimila as 

mensagens que lhe são dadas ao longo do romance.  

O capitulo final conota o ápice da indiferença presente justiça em relação ao 

protagonista. O julgamento inicia-se na véspera do aniversario de Josef, corroborando o lado 

da impessoalidade por parte do funcionamento da justiça, que não se atenta ao fato da 

proximidade de algo nebuloso com uma data comemorativa na vida do individuo social. 

Antes de ser executado, Josef faz um violento discurso, denunciando a monstruosidade do 

aparelho judiciário e a corrupção dos funcionários de justiça; percebe, no entanto, que seu 

protesto é infrutífero. 

Momentos antes de o verdugo expor a sentença surge a figura de outro homem, K tem 

um vislumbre esperançoso, só que não é correspondido. Nesse momento o protagonista se 

interpela acerca do juiz que nunca tinha vida, do alto tribunal ao qual nunca comparecera, 

fatores que corroboravam a indiferença jurídica com o Josef K.  O fim do protagonista é 

concebido de maneira abrupta, são deferidas facadas em seu peito: "conseguiu K ainda ver 

como os senhores, mantendo-se muito próximos diante de seu rosto e apoiando-se face a face, 

observavam o desenlace. disse: como um cachorro! era como se a vergonha fosse sobrevive-

lo" (KAFKA, 1982, p.244). 

 

7. O IMPEACHMENT, OS PERSONAGENS E SEUS “DESEJOS” 

 

O ano de 2015 foi marcado por inúmeros pedidos de impeachment contra a ex-

presidente Dilma Rousseff. Pedidos de impeachment já são utilizados no Brasil há algum 

tempo. Além do episódio envolvendo o primeiro impeachment consolidado, com o então 

presidente Fernando Collor, deve-se aludir o ocorrido com o presidente Fernando Henrique 

Cardoso. O governo FHC foi acometido por diversos escândalos de corrupção, desde o 

pagamento de propinas para o apoio na aprovação da emenda constitucional que permitiria a 

reeleição, às conversas de FHC com o então presidente do BNDES que tinham como 

conteúdo o favorecimento de empresas nos leilões das privatizações das estatais, entre elas a 

Telebrás. Durante esse período, o então presidente viu a sua popularidade atingir níveis de 
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rejeição inimagináveis para a época. Com todo o calor popular, foram contabilizados 

dezesseis pedidos de impeachment contra o governo FHC, todos foram arquivados pelo 

presidente da câmara, na época o deputado Michel Temer (PMDB). Entretanto, um pedido foi 

votado na câmara e rejeitado pelos deputados da época, o pedido consistia na acusação de que 

o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha cometido o crime de responsabilidade fiscal 

durante a execução do Programa de Estímulo à Reestruturação do Sistema Financeiro 

Nacional (Proer), só que, apesar de viver contexto semelhante ao da ex-presidente Dilma 

Rousseff, FHC não acabou sofrendo o processo de impedimento. 

Apesar da popularidade elevada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

contabilizou durante seus dois mandatos trinta e quatro pedidos de impeachment, 

principalmente no período após as denúncias do mensalão. Todavia, nenhum desses pedidos 

se transformou em processo de impedimento, apesar dos inúmeros escândalos de corrupção 

envolvendo pessoas muito próximas ao ex-presidente.  Voltando ao processo da Dilma, foram 

protocolizados cinquenta pedidos de impeachment, a maior parte foi arquivada por falta de 

material probatório e argumentos. Entretanto, um pedido foi acolhido pelo então presidente da 

câmara, o deputado Eduardo Cunha (PMDB). Vale salientar que o presidente da câmara se 

encontrava envolvido em diversos escândalos de corrupção e o mesmo tentou negociar com a 

ex-presidente sua proteção, o que foi negado. 

Em outubro de 2016, um pedido foi elaborado e protocolado na câmara pelos juristas: 

Janaína Paschoal, Miguel Reale Junior e Hélio Bicudo. O pedido ainda estava subscrito por 

três lideres de movimentos sociais: Kim Kataguiri (Movimento Brasil Livre), Rogério 

Chequer (Vem pra Rua) e Carla Zambelli (Movimento Contra a Corrupção). Utilizando a 

ferramenta da análise de discurso, o tempo transcorrido nos permite analisar as formações 

discursivas desses personagens, o que corrobora ao aspecto do desejo levantado nos capítulos 

anteriores. 

Em 2016, Janaina Paschoal era professora de direito da Universidade de São Paulo 

(USP) e utilizava um discurso de que, apesar de também ser uma mulher, estava salvando o 

Brasil. Decorridos dois anos desde o processo, é chegada às eleições de 2018 e Janaina decide 

concorrer pelo partido social liberal (PSL), partido este, de extrema direita e que teve como 

figura principal a do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Miguel Reale Jr é 

reconhecidamente ativista político do PSDB, sendo filiado ao partido há anos. Vale lembrar 

que o PSDB é o partido do deputado Aécio Neves, que concorreu às eleições presidenciais 

com Dilma no ano de 2014 e fomentou um discurso de guerra e não aceitação dos resultados 

eleitorais. Hélio Bicudo foi a carta na manga dos políticos que apoiaram o impeachment. 
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Hélio fez parte do grupo de fundadores do partido dos trabalhadores, partido da ex-presidente. 

Ele se desligou do partido no ano de 2005 e, desde então, declarou seu apoio nas eleições aos 

candidatos do PSDB, principalmente ao candidato José Serra. Bicudo, que apesar de ter uma 

formação discursiva reconhecidamente ligada ao partido dos trabalhadores, nos últimos anos, 

acabou por enveredar no caminho contrário. O jurista faleceu em julho de 2018 aos 96 anos, 

antes do resultado das eleições daquele ano. 

Kim Kataguiri, um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, era reconhecidamente 

uma figura de direita e a favor de políticas econômicas liberais, que segundo o próprio, iam 

contra as medidas adotadas pela então presidente Dilma. Em 2018 Kim decide se candidatar 

ao congresso nacional, é eleito deputado pelo partido Democratas, partido historicamente 

marcado por diversos escândalos de corrupção. Rogério Chequer, do Movimento Vem Pra 

Rua, se filiou ao partido Novo e se candidatou nas eleições de 2018 ao governo do estado de 

São Paulo. Vale lembrar que o partido Novo surgiu como expoente de uma nova política, 

ligada a transparência com os gastos públicos e liberalismo econômico. Carla Zambelli do 

Movimento Contra a Corrupção se filiou ao PSL, do agora presidente Jair Bolsonaro. Nas 

eleições de 2018 ela foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo. Carla atualmente é 

conhecida por seus discursos extremamente conservadores e ofensivos em relação às pessoas 

que pensam diferente da deputada. 

A admissão do pedido na câmara dos deputados ocorreu no dia 17 de abril de 2016. A 

maioria esmagadora, 367 deputados, decidiu pelo prosseguimento do processo. No dia 17 de 

maio, 81 senadores decidiram pela abertura do processo de impeachment. Com isso, a ex-

presidente Dilma Rousseff teve que se afastar do cargo e o vice-presidente Michel Temer 

assumiu interinamente. Vale lembrar, como já dito acima, Michel Temer quando foi 

presidente da câmara dos deputados, arquivou inúmeros processos de impeachment contra o 

ex-presidente FHC, mesmo obtendo provas mais concretas e o presidente da época gozando 

de baixa popularidade. 

A denúncia da presidente Dilma Rousseff consistia no crime de responsabilidade 

fiscal, o mesmo que Fernando Henrique Cardoso fora acusado. O crime de responsabilidade 

entra previsto no artigo 85 da constituição federal. Brevemente, o crime da ex-presidente foi 

ter ordenado a edição de créditos suplementares sem a autorização do senado e realizado 

operação de crédito com instituição financeira controlada pela união. Vale salientar que todos, 

sim, todos os ex-presidentes do período pós-ditadura militar teriam cometido o crime de 

responsabilidade fiscal, se fosse seguido o arquétipo de acusação da ex-presidente Dilma. 
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Ainda no âmbito da irresponsabilidade fiscal ser considerada crime, diversos governadores 

em exercício no período do impeachment, deveriam ter sido afastados dos seus cargos. 

A defesa da presidente Dilma, feita legalmente pelo advogado José Eduardo Cardozo, 

contou com a bancada da base aliada no congresso e no senado. Diversos pontos foram 

elencados, mas, um, em especifico ficou nacionalmente conhecido, o de que o processo não 

passava de um “golpe” para retirar a então presidente do poder. Todas as etapas desse 

processo não passavam de uma encenação processual, onde todos já sabiam o que iria 

acontecer, pois o processo fora articulado entre diversos atores políticos, como o próprio vice-

presidente da república e o então presidente da câmara dos deputados. 

Antes do julgamento final, o processo de impeachment deve ser analisado pela 

relatoria do senado. O relator do processo foi o senador Antônio Anastasia, do PSDB, mesmo 

partido do então senador Aécio Neves. Vale recordar, que, após a derrota no pleito de 2014, 

Aécio Neves adotou o discurso de não aceitação do resultado das urnas, fomentando uma 

extrema dicotomia ideológica. A partir desse posicionamento, inicia-se um movimento para o 

impedimento do exercício do cargo por parte da presidente Dilma Rousseff. Acerca das 

atribuições do relator, vale salientar que este está presente em todos os tribunais brasileiros, 

como o da câmara e do senado. Ele tem como uma das principais funções analisar todos os 

detalhes de um processo e, após essa análise, ele prepara um relatório para depois emitir seu 

voto, que serve como referência para os seus pares.  

O julgamento final se inicia com a ex-presidente Dilma Rousseff indo ao senado no 

dia 29 de agosto fazer a sua defesa e ser interpelada pelos senadores. A etapa posterior 

consistiu em considerações finais, por parte dos advogados de defesa e acusação. No dia 31 de 

agosto é posto o texto da sentença que deveria ser ou não aprovado pelos senadores. 

Antes de a votação começar, o primeiro secretário do senado, senador Vicentinho 

Alves (PR), apesar de historicamente ligado a então presidente Dilma, teve matéria divulgada 

na revista Época, onde o conteúdo relatava que no período antes do impeachment, Vicentinho 

e Michel Temer haviam estreitado a relação e organizado um pacto após o processo de 

impedimento. O senador leu um requerimento elaborado pelo Partido dos Trabalhadores, que 

solicitava o fatiamento da sentença, decisão, esta, que segundo a constituição, previa que 

Dilma devesse perder o mandato de presidente e ficar inabilitada para o exercício de funções 

públicas por oito anos. Portanto, esse requerimento solicitava uma votação separada para cada 

um desses tópicos. 

O requerimento foi aceito pelo presidente da seção, que era também presidente do 

Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. É sabido que os ministros do Supremo 
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Tribunal Federal são indicados pelos Presidentes da República, e o ministro Lewandowski foi 

nomeado para o cargo pelo então Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva (PT). O 

ministro foi acusado pelo senso comum de favorecer a ex-presidente, pelo fato de ter sido 

indicado por um presidente que foi padrinho politico da Dilma. Dito isso, a votação sobre a 

perda do mandato, foi desfavorável a Dilma Rousseff, já que 61 senadores votaram a favor da 

perda. Já a segunda votação a favoreceu, pois 42 senadores optaram por não deixar a 

presidente inabilitada para o exercício de funções públicas. 

 

8. DILMA ROUSSEF: O JOSEF K DO BRASIL CONTEMPORANEO 

 

No documentário “O Processo” que teve sua estreia no ano 2018 e foi dirigido por 

Maria Ramos, são relatados os bastidores do processo de impeachment da ex-presidente 

Dilma Rousseff. Uma das cenas insólitas é quando o ex-senador Lindbergh Farias aponta que 

o papel da ex-presidente estava sendo correspondente ao de Josef K: “Isso aqui é o processo 

do Kafka! A presidenta Dilma é o Josef K”, bradou o senador numa das sessões que 

encaminhavam o congresso para o impeachment de Dilma Rousseff. 

Como aferido por Becker, os acontecimentos sociais e a literatura dialogam de forma 

intrínseca. Nos capítulos anteriores, foi demonstrado que podemos retirar da literatura 

interpretações acerca dos fatos sociais e políticos que nos circundam. A partir disso, iremos 

relacionar o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff com a obra de Franz 

Kafka O Processo, onde se pode considerar que o processo deferido ao protagonista Josef K 

detém similaridades ao processo de impedimento da ex. presidente Dilma.  

Antes de iniciarmos a correlação, cabe explicitar a questão do desejo, como tudo é 

desejo também no processo da Dilma. Desejo esse explicitado no capítulo da análise por uma 

literatura menor. Josef K acaba por entrar em conflito com todos os atores que integravam o 

aparelho de justiça. Dilma fez o mesmo no âmbito político, com isso, foi atribuída 

culpabilidade a ambos, mesmo não havendo provas explícitas. O senador do PMDB, Roberto 

Requião, asseverou: 

  

Ela não é boa de trato, mas isso é secundário. Se a economia tivesse bem 

isso não tinha importância. Ela brigou com o parlamento, brigou com o judiciário, 

brigou com o tribunal de contas, brigou com o mercado, e até com os seus eleitores. 

Roberto Requião (DEMOCRACIA EM VERTIGEM, 2019). 
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Vale lembrar que políticos da base também aferiram o problema dos conflitos 

envolvendo a ex-presidente. O deputado Jean Wylis do PSOL, disse: “A partir de 2013, 

Dilma diz que os banqueiros terão de se responsabilizar pela crise, ela cutucou onça com vara 

curta. A partir dali as elites econômicas se mobilizaram contra ela.” (DEMOCRACIA EM 

VERTIGEM, 2019). Numa busca pela resolução dos conflitos, o ex-presidente Lula, padrinho 

politico de Dilma Rousseff, reverberou: “A Dilma vai morrer dizendo que ela não cometeu 

crime, e o Aécio vai morrer dizendo que ela cometeu. Porque não chamamos uma comissão 

internacional para averiguar se houve ou não crime” (DEMOCRACIA EM VERTIGEM, 

2019).  

 

 

Figura 5 - Filme Democracia em Vertigem 

 

Pôde-se observar que o sistema politico atuou contra a democracia, igualmente na obra 

O Processo onde o sistema judiciário agiu de modo contrário ao conceito ocidental de justiça 

imparcial. Em ambos os casos é constatada a relevância do desejo nas estruturas sociais, onde 
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o conceito de justiça na verdade não passa de uma abstração social, um conceito que 

justifique os desejos do senso comum ou de parcelas da sociedade.  

Salientado o desejo por trás do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, cabe 

compreender que o processo enfrentado tanto pelo personagem quanto pela presidente se 

resume numa arena onde os desejos entram em embate. A figura social do indivíduo de bom 

trato entra no reconhecimento dos desejos sociais. Um exemplo clarividente é quando Josef K 

assevera que nem os juízes são imparciais, mesmo existindo no imaginário popular a ideia de 

imparcialidade judicial. No contexto contemporâneo, podemos observar que diversas atitudes 

do Juiz Sérgio Moro, responsável pela principal frente da operação lava jato, demonstra 

corresponder o desejo de uma parcela da sociedade e ir contra a imagem de imparcialidade 

que se espera de juiz federal. Como por exemplo, quando o mesmo vaza áudios do Lula e da 

Dilma para erigir uma comoção na imprensa e concomitantemente no senso comum. 

O sociólogo Simmel elenca em seu texto A Metrópole e a Vida Mental uma busca por 

respostas a pergunta de como a personalidade se acomoda e se ajusta as forças externas. A 

vida moderna é pautada pela vida na metrópole e nas grandes cidades é onde se encontra a 

sede da economia monetária. Nelas a multiplicidade e concentração da troca econômica 

trazem à luz o enfoque para as problemáticas sociais e politicas.  

É nítido que vivemos o ápice da economia monetária. Segundo Simmel, no modelo 

vigente, a questão econômica e o domínio do intelecto estão intrinsecamente vinculados. A 

relação entre os homens e os objetos ganha proporções antes inimagináveis, onde homens 

interferem nos objetos de seu tempo e objetos de seu tempo influenciam as relações entre os 

homens. Portanto, o autor alemão acredita que a vida metropolitana, extremamente capitalista, 

exige uma adequação de comportamento por parte dos indivíduos sociais. Justamente pelas 

relações sociais estarem sempre associadas ao aspecto monetário. 

Pode-se utilizar Simmel como ferramenta para uma plausível explicação dos 

problemas sociais acometidos pelas personalidades de Josef K e Dilma Rousseff: 

 

Assim, a técnica da vida metropolitana é inimaginável sem a mais pontual 

integração de todas as atividades e relações mutuas em um calendário estável e 

impessoal pontualidade, calculabilidade, exatidão, são introduzidas à força na vida 

pela complexidade e extensão da existência metropolitana e não estão apenas muito 

intimamente ligadas a sua economia do dinheiro e caráter intelectualista. Tais traços 

também devem colorir o conteúdo da vida e favorecer a exclusão daqueles traços e 

impulsos irracionais, instintivos, soberanos que visam determinar o modo de vida de 

dentro, ao invés de receber a forma de vida geral e precisamente esquematizada de 

fora... Muito embora tipos soberanos de personalidade, caracterizados pelos 

impulsos irracionais, não sejam absolutamente impossíveis na grande cidade, eles 

são, opostos a vida social da grande cidade. (SIMMEL, 1973, p.15) 
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O sociólogo alemão, de origem judaica assim como Kafka, crê que a pessoa precisa 

enfrentar a dificuldade de afirmar sua própria personalidade no campo abrangido pelas 

dimensões da vida metropolitana. O desenvolvimento da cultura moderna é caracterizado pela 

preponderância do que se poderia chamar de o "espírito objetivo" sobre o "espírito subjetivo". 

A discrepância cultural resulta essencialmente da crescente divisão de trabalho, pois a divisão 

de trabalho reclama do indivíduo um aperfeiçoamento cada vez mais unilateral. “Um avanço 

no sentido de uma busca unilateral com muita frequência, significa a morte para a 

personalidade do individuo” (SIMMEL, 1973, p.23). Podemos conotar que ao longo da obra 

de Franz Kafka, e ao longo do processo de impeachment, ambos os protagonistas observaram 

a necessidade da morte de sua personalidade. 

Portanto, o indivíduo acaba por se tornar um mero elo em uma enorme organização de 

coisas e poderes que arrancam de suas mãos quase todo o progresso, espiritualidade e valores, 

para transformá-los de sua forma subjetiva na forma de uma vida puramente objetiva. 

 

Por um lado, a vida se torna infinitamente fácil para a personalidade na 

medida em que os estímulos, interesses, empregos de tempo e consciência lhe são 

oferecidos de todos os lados. Entretanto, a vida é composta mais e mais desses 

conteúdos e oferecimentos que tendem a desalojar as genuínas colorações e as 

características de incomparabilidade pessoais. (SIMMEL, 1973, p.24). 

 

Dito isso, o resultado é que o individuo apele para o extremo no que se refere à 

exclusividade e particularização, para preservar sua essência mais pessoal. Ele tem de 

exagerar nesse elemento pessoal para permanecer perceptivo até para si próprio. O que se 

pode observar em ambos os protagonistas. 

Podemos notar o problema da corrupção explicitado desde o primeiro capítulo na obra 

seminal de Franz Kafka, problema este que é altamente recorrente em nossa sociedade 

contemporânea. De modo macro, observam-se interesses escusos do mercado financeiro, dos 

políticos, dos juízes. Sendo que, esses interesses, influenciaram e influenciam na 

governabilidade do chefe executivo. Na obra e na política, a corrupção sempre aparece como 

um caminho mais fácil para a resolução dos problemas entre estrutura e agente, entre 

impessoalidade e pessoalidade. 

Cabe salientar o primeiro erro similar acometido por Dilma e Josef, ambos 

desconsideraram a importância do seu processo. O segundo capítulo é marcado pela denúncia 

de corrupção e a briga do protagonista com o juiz de instrução. Josef assevera que todos 

compunham a mesma quadrilha que vinha o prejudicando incessantemente. Após o discurso 
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rígido do protagonista, o juiz afere que o mesmo desperdiçou a vantagem que o interrogatório 

tem para um detido. Nessa parte, é notória uma correlação da obra com os diálogos entre 

Dilma Rousseff e o presidente da câmara, que era responsável pela abertura do processo de 

impeachment. 

O terceiro capítulo remonta o envolvimento de K com as mulheres, que ira ocorrer ao 

longo do romance. Inicialmente foi a senhorita Burstner, que residia na mesma pensão de 

Josef. Após a senhorita da pensão, surge a figura da mulher do porteiro do tribunal de justiça, 

que nada lhe ajuda e apenas atrapalha, pois o protagonista acaba por entrar em mais conflitos 

por conta dos desejos que a justiça detém naquela mulher. Nesse mesmo capítulo, Josef fica 

perplexo ao entrar na sala dos juízes e abrir os livros usados pelos homens que irão julgá-lo. O 

protagonista assevera que o despreparo desses juízes é algo deplorável. A luz dos 

acontecimentos contemporâneos, podemos notar que o despreparo dos deputados que votaram 

a favor do processo de impeachment chocou toda a sociedade brasileira. É verossímil que esse 

fato social circundou entre os conceitos de alienação e constrangimento. Mesmo o 

constrangimento ocasionado pela visibilidade nacional do despreparo daqueles que estavam 

julgando o processo de impeachment, grande parcela da população, que se encontrava 

alienada, fez vista grossa para as precariedades discursivas demonstradas naquele julgamento. 

Após observar o despreparado dos juízes, Josef reafirma não necessitar de ajuda por 

parte da secretária, pois para resolver o problema do seu processo era necessária a 

participação de alguém elementar no aparato de justiça e a mesma apenas detinha contato 

permanente com os funcionários de menor grau. Dito isso, é evidente o afastamento de K 

perante todas as partes da justiça, similar ao que ocorreu politicamente com a ex-presidente. 

Josef conclui a conversa com a secretária afirmando ser incorruptível e solicita a mesma para 

que advirta todos da justiça acerca do seu caráter incorruptível. 

Os capítulos quatro e cinco corroboram a figura conflitiva do personagem. São 

conotados diversos atritos entre o protagonista e as partes “desejantes” da justiça. Torna-se 

evidente as posturas rígidas de K nas relações interpessoais, bastante similar aos relatos 

acerca das posturas da ex-presidente Dilma Rousseff. No quinto capítulo é apresentada a 

figura do açoitador, responsável por castigas os guardas que foram corruptos.  

O personagem açoitador pode naturalmente corresponder à imagem da lava jato, 

operação jurídica originada no período do impeachment. Durante o processo de impedimento, 

Dilma Rousseff não propôs uma égide para os políticos que tinham os nomes envolvidos na 

operação, entre eles o presidente da câmara. Conota-se que a ex-presidente assegurou que os 
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órgãos de justiça percorressem livremente averiguando a vida de políticos que seriam 

responsáveis pelo seu processo de impedimento. 

É nítida a presença dos interesses por detrás dos graus mais elevados nos aparelhos 

analisados, tanto na obra de Kafka, quanto na política brasileira. O então presidente da 

câmara, Eduardo Cunha, utiliza à retórica política de que ou a Dilma controla a operação lava 

jato ou ele prosseguirá com seu processo de impeachment. A ex-presidente decide não 

corresponder às apreensões transmitidas pelo deputado pemedebista. 

O personagem Josef pensa em subornar o açoitador para que o mesmo interrompa os 

castigos nos guardas. Essa passagem é a única demonstração de pensamentos corruptos por 

parte do protagonista, entretanto, o mesmo alude que todos aqueles presentes no aparelho de 

justiça eram pilantras, por que o açoitador seria diferente? O açoitador parecia estar fazendo o 

trabalho correto, mas também detinha seus desejos. K o flagra observando sua carteira com 

dinheiro e castigando mais severamente os guardas, na espera de alguma retribuição por parte 

do protagonista. Ao longo da obra, o autor nos mostra que todo o aparato era desejo, não 

havia a concepção de bem e mal claramente definidos por uma dicotomia. Pode-se dizer que 

com o passar dos anos, a lava jato nos revelou ser mais um aparato que corresponde aos 

desejos, desfigurando a ideia de imparcialidade. 

O sexto capítulo conota a emergência do tio Leni, que no contexto politico nacional, 

pode ser considerado o ex-presidente Lula. O tio Leni entra em ação após tomar 

conhecimento do processo em que o sobrinho se metera, ele corresponde à única figura no 

romance que realmente detinha uma afeição por Josef. As conversas entre ambos são 

marcadas pela preocupação do tio com o desdenho do sobrinho em relação ao processo. Além 

de Leni, pessoas próximas a K relatam o problema da inflexibilidade do personagem, que 

associada com o seu desdenho perante o processo, acarretaria numa perniciosa combinação. 

No processo de impeachment, o ex-presidente Lula reaparece com anseio de ajudar Dilma em 

seu processo. Só que assim como o Tio Leni afirma a K, o ex-presidente já não goza do 

mesmo prestigio de outras épocas. Em setembro de 2019, no programa roda viva, o ex-

presidente Michel Temer explicita o esforço de Lula para tentar conter o que o ex-

congressista do PMDB atualmente denomina como “golpe”. 

Ao longo do sétimo capítulo, se torna nítido para Josef a relevância das amizades num 

processo judicial. O advogado apresentado pelo tio, afirma para K que o principal poder do 

advogado estava nas suas relações pessoais. Ao longo do documentário “Democracia em 

Vertigem” e do filme “O Processo”, fica evidente que a ex-presidente Dilma Rousseff detinha 

diversos problemas nas suas relações interpessoais com os parlamentares do Congresso 
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Federal. A ex-presidente não entendeu que, no caso, ela era a própria advogada e a efetividade 

da defesa se encontrava nas suas relações pessoais. Apesar de todos os alertas, os dois 

protagonistas não parecem dispostos a repensar seus respectivos comportamentos sociais. 

Durante a trama, o protagonista é apresentado a Titorelli, um pintor que detinha acesso 

facilitado à justiça devido sua proximidade com os juízes. O pintor assevera a Josef que a 

justiça nunca abandona tal convicção, portanto, é quase impossível um acusado obter uma 

absolvição real. Trazendo a luz da contemporaneidade, como a justiça na obra é tudo que nos 

permeia, diariamente as opiniões do senso comum também são fatos sociais que nos 

permeiam. E que dificilmente muda de convicção, como foi no caso do processo de 

impedimento da ex-presidente. 

Voltando a obra, Titorelli explicita a existência de três tipos de absolvição: absolvição 

real, absolvição aparente e dilação indefinida. O protagonista lhe assegura ser inocente e a sua 

única aspiração é a absolvição real. O pintor conclui que a absolvição real depende apenas da 

inocência do acusado, portanto, simplesmente dos interesses internos da própria justiça, já que 

a inocência não passa de mais um desejo da justiça. Com isso, muito pouco cabe à influência 

de personagens externos, fazendo dela algo tão difícil de obter.  

Nessa parte é onde se encontra o ponto destoante entre Dilma e Josef. Como dito 

acima, o protagonista do romance não aceita uma absolvição que não seja a real. Já a ex-

presidente concordou com a absolvição aparente, onde se fragmentou em duas partes sua 

acusação. Ela perdeu o mandato como presidente, mas não ficou inelegível por oito anos 

como aferia a constituição federal acerca do processo de responsabilidade fiscal. Diferente de 

Josef, Dilma não sofre a morte social por completo. 

Depois de explicitados os três tipos de absolvição, o capítulo oito corrobora o aspecto 

do desejo presente no aparato da justiça. O comerciante Block assevera a K que quantos mais 

advogados estiverem trabalhando a seu favor, uma quantidade maior de pessoas estará 

“desejando” o seu desejo, com isso, melhor será a resolução do processo.   

Os dois últimos capítulos evidenciam o encerramento social e material do 

protagonista. O nono capítulo é a conotação do papel da igreja no julgamento de Josef. Vale 

lembrar o papel da igreja no julgamento da ex-presidente, onde a bancada da bíblia representa 

o ápice do conservadorismo nacional. Através desse conservadorismo religioso, os 

parlamentares que representavam o viés protestante exacerbaram uma forte campanha contra 

a figura da ex-presidente. Alegando que a mesma ia contra os princípios religiosos, da família 

e das tradições cristas. No romance, a relação entre Josef K e o sacerdote é marcada pelo 
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conflito. E apesar de no final haver o reconhecimento do protagonista com a bondade do 

sacerdote, nada adianta em seu julgamento. 

Antes de ser executado, Josef K faz um violento discurso denunciando a 

monstruosidade do aparelho judiciário e a corrupção dos seus funcionários. No entanto, 

percebe que seu protesto é infrutífero. No filme “Democracia em Vertigem”, nas vésperas do 

seu julgamento Dilma evidencia o que pensa acerca do seu processo: “É kafkiano no sentido 

do processo, do Josef K – A senhora se sentiu como o Josef K? – Eu sou o próprio Josef K. – 

Eu ainda tenho sorte porque Josef K estava sozinho, tive sorte de ser o Josef K com 

advogado”. Conota-se aqui o mesmo discurso infrutífero e a alusão ao protagonista do 

romance, pois a ex-presidente já sabia da condenação antes mesmo dela ser proferida.    

 

9. CONCLUSÃO 

 

Antonio Candido asseverava que as produções literárias satisfazem necessidades 

básicas do ser humano, através dessa incorporação enriquece a nossa percepção e a nossa 

visão de mundo. Vale evidenciar o conceito de literatura social, onde as obras partem de uma 

análise do universo social e procuram retificar as suas iniquidades. O romance social 

transcorre de uma denúncia ou mera descrição, para uma espécie de crítica. O que contribui 

para incentivar os sentimentos radicais que se generalizavam no país, uma verdadeira onda de 

desmascaramento social. A literatura pode ser um instrumento consciente de 

desmascaramento, pois traz o enfoque nos aspectos sociais, ela tem muito a ver com a luta 

pelos direitos humanos. 

A partir da análise elaborada pela pesquisa, nota-se que o processo de impedimento da 

ex-presidente Dilma Rousseff detém diversas similaridades com o romance escrito pelo autor 

Franz Kafka. Em ambos os fatos sociais, os protagonistas não correspondem ao 

enquadramento social almejado pela estrutura responsável pelo julgamento de cada um deles.  

A culpabilidade dos protagonistas é um fato até hoje discutível. Nenhuma prova 

concreta foi apresentado contra os personagens, o que podemos observar são apenas os 

desejos por trás dos aparelhos responsáveis pelos respectivos processos. No processo da ex-

presidente, um laudo elaborado pela perícia técnica do Senado Federal apontou a inocência de 

Dilma no crime de responsabilidade fiscal. Os peritos asseveraram que ocorreram 

irregularidades nos decretos de créditos suplementares e nos atrasos de repasse do Tesouro ao 

Banco do Brasil. Entretanto, o laudo demonstra que a ex-presidente não teve participação 

direta nos atrasos e tampouco foi alertada sobre os decretos. Os parlamentares favoráveis pelo 
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processo de impeachment afirmaram que a existência de irregularidades, tanto na edição dos 

decretos quanto nos atrasos de repasse, já configura o crime de responsabilidade fiscal. 

A dissonância comportamental tanto de Josef K, quanto de Dilma Rousseff, no que diz 

respeito ao ordenamento da estrutura social que os envolve, corrobora que a personalidade de 

ambos contribuiu no aspecto da culpabilidade. Vale salientar que, a falta de correspondência 

comportamental não parte apenas de atitudes relacionadas aos protagonistas, mas também do 

desejo daqueles que estão aptos a julgá-los. No caso de Josef K, o lugar social de onde 

advinha a sua subjetividade contribuía para efetivá-lo como culpado. Ao longo do romance, o 

protagonista não se portava como o Judiciário esperava que ele devesse agir, a relação de 

subserviência perante o aparelho jurídico não fazia sentido para Josef K. Portanto, sua 

imagem social remetia a ideia jurídica de culpabilidade, a arrogância não era permitida 

mesmo que essa advenha de um lugar social econômico elevado hierarquicamente. 

A imagem da ex-presidente representava por si só uma não adequação ao ambiente 

politico brasileiro. Dilma era uma mulher num ambiente predominante composto por homens 

brancos, circundado por diversas posturas e discursos misóginos. Segundo o portal da Câmara 

Federal, no ano do impeachment a configuração parlamentar correspondia a 80% de homens 

brancos, e a representatividade feminina não chegava aos 10%, os que se declaravam negros 

eram 4,1%, e não havia nenhum índio eleito. Essa falta de representatividade conota um 

ambiente extremamente conservador e que discussões no parlamento eram afetadas pela baixa 

representatividade de camadas relevantes na pirâmide social. Portanto, Dilma como mulher e 

ex-combatente da ditadura militar já iniciava qualquer negociação com uma não adequação 

comportamental.     

Conclui-se que a literatura evidencia ser um caminho fértil e perspicaz na condição de 

ferramenta para interpretações de contextos sociais e políticos. Ela se faz presente no 

imaginário dos indivíduos sociais como foi o caso da obra de Kafka com o ex-senador 

Lindbergh Farias e da própria ex-presidente Dilma Rousseff, que aludiram o processo de 

impeachment ser similar ao processo enfrentado pelo personagem Josef K. Por fim, segundo 

Antonio Candido, a literatura é o sonho acordado das civilizações, como não é possível o 

equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a 

literatura. 
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