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RESUMO

Os romances “O castelo” e “O processo” de Franz Kafka apresentam um cenário em

que as relações são submetidas a uma estruturação em que a funcionalidade substitui a

individualidade. Cada um dos personagens assume sua posição de acordo com sua

função na estrutura social. Significa dizer que seus personagens não vivem, mas

funcionam. A funcionalidade presente nesses romances está diretamente associada com

o modo como as cidades modernas se organizam mecanicamente. Apesar dessa crítica à

modernidade os romances não pretendem simplesmente desvelar a realidade, pelo

contrário, a intenção de cada um destes heróis é retornar à paz perdida. O grande

objetivo é sentir-se parte da sociedade, permitir que a máquina funcione

adequadamente. Partindo da estruturação kafkiana dos ambientes urbanos do início do

século XX como paradigma para a crise da liquefação das relações no mundo moderno,

a proposta neste momento é fazer uma análise dos (des)caminhos da sociedade atual. A

partir de Giddens (2009) é possível observar que a consciência discursiva do sujeito lhe

permite compreender o que está fazendo, mas não lhe indica os sentidos de desenvolver

tal ação. Por conta da vivência social o sujeito é capacitado a executar uma série de

ações por familiaridade e rotinização, o que nos proporciona um bom meio para analisar

o funcionalismo normal da aldeia kafkiana ou dos tribunais de “O processo”, mesmo

diante de do que se parece anormal para o forasteiro. A partir de Benedict (1934) esta

avaliação da aldeia toma contornos de hereditariedade com sua noção de padrões

culturais. De Bauman (2001) tomamos o conceito de uma liquefação das relações para

compreender que apesar da normalidade dos padrões existe um paradoxo com relação



àquele que se encontra de fora da estrutura básica. Neste sentido a abertura proposta a

partir da literatura de Kafka tem nos ensejado a compreender melhor as posturas mais

cotidianas da sociedade.
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