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K.  
 

Uma letra procura 
o calor do alfabeto. 

Uma letra perdida 
no palor da estalagem. 

 
Constate matemática 

na teia de variáveis, 
uma letra se esforça 

por subir à palavra 
que não se molda nunca 

ou se omite a leitura 
na câmera sombria, 

carvão cavado em dia. 
 

O ponto segue a letra 
em seu itinerário. 

Cachorro, escravo, mínimo 
ajudante de busca, 

fadado a consumir-se 
ante constelações 

de símbolos multívocos, 
ele próprio enganando 
a seu amo, no engano 

de pleitear a chave 
do que é vôo, na ave. 

 
K. 

Mas o alfabeto existe  
fora de qualquer letra, 
em si, por si, na graça 

de existir, na miséria  
de não ser decifrado, 

mesmo que seja amado. 
 

O súbito vocábulo 
queima de sul a norte 

o espaço neutro, e nele 
a letra não figura. 
A letra inapelada 

Que exprime tudo, e é nada. 
 

Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO  

 

 

Franz Kafka (1883 – 1924), considerado por muitos como um profeta revelador da 
condição precária do homem no início do século XX, escreveu obras fragmentadas, 
concentradas em espaços aniquiladores, que representam muito mais do que um 
simples pano de fundo. Tanto sob o ponto de vista da composição textual, bem 
como sob o viés simbólico e mítico, essa categoria narrativa desempenha papel 
decisivo para a compreensão do modo como muitos temas e personagens são 
caracterizados no texto literário. Dessa forma, o objetivo central da pesquisa é 
analisar a construção espacial no romance O castelo, publicado em 1922, 
considerando a fragmentação e a atomização da representação do mundo próprias 
à arte do início do século XX. Além da obra mencionada, também serão usados 
outros textos a fim de desenvolver a pesquisa com exemplos que comprovem a 
hipótese do espaço ficcional da obra kafkiana ser criado sob uma concepção 
labiríntica. Assim, a simbologia do labirinto influencia os aspectos temáticos e 
formais do maior romance de Kafka. Tendo isso em vista, nosso trabalho aciona 
teorias a respeito da hermenêutica simbólica para melhor entender o valor do mito 
do labirinto em nossa cultura e a apropriação dele como elemento simbólico e 
artístico. Nesse caso, os estudos de André Peyronie (1998), Gilbert Durand (2002), 
Carl Gustav Jung (2008) e Mercia Eliade (1878) nos darão suporte teórico. Por se 
tratar de uma categoria narrativa, o espaço também deve ser visto a partir de teorias 
que o apresentam conforme elemento estrutural, como é o caso das concepções de 
‘narração’ e ‘descrição’ mencionados ao longo da pesquisa. Ao considerar essa 
abordagem, serão indicados estudos de Osman Lins (1976), Anatol Rosenfeld 
(1976) e George Lukács (1968). Por fim, o capítulo com as considerações finais, 
cujo título é “Bifurcação das vias”, indica o labirinto como sendo o próprio texto 
literário, no qual o indivíduo é representado de forma múltipla em um universo cujas 
situações vividas são aparentes e repletas de obstáculos.  
 
Palavras-chaves: Franz Kafka; Espaço; Hermenêutica simbólica; Labirinto.   
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ABSTRACT  

 

Franz Kafka (1883 - 1924), considered by many as a prophet revealing the 
precarious condition of man in the early twentieth century, wrote fragmented works, 
concentrated in annihilating spaces, which represent much more than a simple 
backdrop. Both from the point of view of textual composition and under the symbolic 
and mythical bias, this narrative category plays a decisive role in the understanding 
of how many themes and characters are featured in the literary text. Thus, the main 
objective of the research is to analyze the spatial construction in the novel The 
castle, published in 1922, considering the fragmentation and the own world 
representation of the atomization the art of the early twentieth century. In addition to 
the work mentioned, they will also be used other texts in order to develop research 
with examples that prove the hypothesis of the fictional space of Kafkaesque work is 
created under a labyrinthine design. Thus, the labyrinth symbolism influences the 
thematic and formal aspects of the greatest novel of Kafka. With this in mind, our 
work triggers theories about the symbolic hermeneutics to better understand the 
value of the labyrinth myth in our culture and his appropriation as symbolic and 
artistic element. In this case, the studies of Peyronie André (1998), Gilbert Durand 
(2002), Carl Gustav Jung (2008) and Mircea Eliade (1878) to give theoretical 
support. Because it is a narrative category, the space must also be seen from 
theories that present as structural element, such as the concepts of 'narrative' and 
'description' mentioned throughout the study. For this reason they will be given study 
Osman Lins (1976), Anatol Rosenfeld (1976) and George Lukacs (1968). Finally, the 
chapter with the final remarks, entitled "Bifurcation of the way," indicates the maze 
itself was the literary text, in which the individual is represented in multiple forms in a 
universe whose experienced situations are apparent and full of obstacles. 

Keywords: Franz Kafka; Space; symbolic hermeneutics; Maze. 
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1. UM PERCURSO DE MÚLTIPLAS VIAS  

 

Franz Kafka (1883-1924) é autor de inúmeros contos e fragmentos narrativos, 

algumas novelas e três romances, além de ter um considerável número de cartas e 

anotações de diário que vêm sendo reeditados ao longo dos séculos XX e XXI. Ao 

lado do irlandês James Joyce e do francês Marcel Proust, é considerado um dos 

maiores prosadores do século passado. Sua obra ganhou tanta notoriedade ao logo 

dos anos que o adjetivo “kafkiano” passou a ser empregado para designar situações 

absurdas da vida cotidiana, que já eram representadas, premonitoriamente, em suas 

narrativas. 

Os primeiros escritos de Kafka datam do início do século XX − Descrição de 

uma luta (1904) e Preparativos para um casamento no campo (1907) – e já revelam 

características que marcariam sua obra da fase madura, tão presentes em O 

castelo, uma de suas últimas narrativas: a fragmentação, a solidão, os traços 

oníricos e as situações absurdas, desenvolvidos em torno de espaços labirínticos, 

que não conduzem a lugar nenhum.  

Kafka inova a literatura moderna porque, ao contrário de romancistas tidos 

como clássicos (Tolstoi, Stendhal, Dostoiévski) e daqueles que assim seriam 

considerados ao longo do século XX (Thomas Mann, Hermann Broch, além dos 

citados no primeiro parágrafo), escreve narrativas muito breves, muitas vezes 

fragmentadas, concentradas em espaços aniquiladores. Em poucas linhas, ele 

condensa reflexões inerentes ao início do século passado, criando assim 

verdadeiras obras-primas. Esse é o caso de alguns de seus textos que ficaram 

conhecidos como micro-contos. 

Kafka é tido por muitos como um profeta revelador da condição precária a que 

o homem se submetia cotidianamente desde o início do século XX. George Steiner 

(1988), intelectual francês, autor de um ensaio sobre o romancista e contista tcheco, 

publicado no volume intitulado Linguagem e silêncio, declara que:   

O extremismo da posição literária de Kafka juntamente com a curta duração 
e os tormentos de sua vida pessoal tornam a estatura representativa e a 
centralidade de sua façanha mais notáveis. Nenhuma outra voz foi 
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testemunha mais verdadeira da natureza de nossos tempos (STEINER, 
1988, p.164). 
 
 

Nas considerações de Steiner, além da referência feita à posição literária 

adotada pelo escritor, há um comentário sobre sua curta vida, considerando-se que 

ele morreu um mês antes de completar 41 anos, em 1924. O extremismo 

mencionado se justifica pelo fato de Kafka ter sido praticamente um recluso. Embora 

tenha se inserido em uma comunidade judaica e mesmo em manifestações 

socialistas, sua existência foi sempre marcada pela solidão. Vivenciou a cada 

instante aquilo que posteriormente seria considerado o mal do século XX. Leandro 

Konder (1968) diz que a representação da solidão na obra kafkiana chega a ser algo 

grandioso e premonitório, pois, com isso, Kafka não faz o diagnóstico de um mal 

vivido somente por ele, mas de um problema que se tornará social ao longo do 

século.  

Franz era o filho mais velho da família Kafka. Depois dele, nasceram mais 

dois meninos que acabaram morrendo. Mais tarde, ele teve três irmãs. A mãe Julie 

(Lowy) tinha atração pelas artes e, de certa maneira, foi quem despertou a 

sensibilidade artística do filho. O pai Hermann era um famoso comerciante judeu, 

que desejou ver o filho seguir seus passos e se tornar administrador da propriedade 

familiar. Contudo, conviver com essa ideia provocava asco no jovem Franz e, por 

isso, ele decidiu se tornar advogado, uma vez que assim não desagradaria de todo 

ao pai e, de alguma maneira, teria tempo para se dedicar à escrita e aos estudos 

literários. Sua dedicação à literatura era tão obsessiva que não lhe permitia estreitar 

os laços com as pessoas e o mundo de forma plena. Talvez por isso tenha ficado 

noivo duas vezes da mesma mulher – Felice Bauer – e não tenha se casado. Certa 

vez ele anotou na página de um de seus diários íntimos: “Tudo que não é literatura 

me aborrece, e odeio até mesmo as conversas sobre literatura”.  

Em Carta ao pai (1997b), Kafka trata de duas das maiores problemáticas que 

norteiam sua produção: a autoridade paterna e o sentimento de culpa. Lemos que:  

Esse sentimento de nulidade que frequentemente me domina (aliás, visto de 
outro ângulo, um sentimento nobre e fecundo) deriva, por caminhos 
complexos, da sua influência. Eu teria precisado de um pouco de estímulo, 
de um pouco de amabilidade, de um pouco de abertura para o meu 
caminho, mas ao invés disso você o obstruiu, certamente com a boa 
intenção de que eu devia seguir outro. (KAFKA, 1997b, p. 13)  
 



11 
 

 

 

 Tendo em vista o fragmento citado, observamos que as personagens de 

vários contos e novelas também se sentem nulas diante da figura paterna em 

algumas situações. Aqui nos lembramos do fim de Georg Bendemann, que é 

condenado à morte por afogamento pelo pai já decrépito em O veredicto, ou de 

Gregor Samsa, protagonista de A metamorfose (1997a), que tem sua morte 

provocada por uma maçã lançada pelo pai contra seu corpo de inseto. Quando essa 

força punitiva não aparece na forma da autoridade do pai, ela surge como uma 

instância burocrática e inatingível. A esse respeito, diz Walter Benjamin (1975, p. 79) 

que pais e burocratas são personagens análogos nas estruturas narrativas de Kafka, 

haja vista que ambos não permitem investidas rumo à liberdade: “O pai é a figura 

que pune. A culpa o atrai como atrai os funcionários da Justiça. Há muitos indícios 

de que o mundo dos funcionários e o mundo dos pais são idênticos em Kafka” 

(BENJAMIN, 1975, p. 79). 

Como é sabido, a cidade de Praga esteve sob domínio do Império Austro-

Húngaro até 1918, quando passou a fazer parte da república independente da 

Checoslováquia, depois do colapso provocado pela Primeira Guerra. Portanto, o 

autor de O processo teve praticamente toda sua existência marcada pelo agravante 

de ser “judeu germanófono súdito do Império Austro-Húngaro” (COUTINHO, 2005). 

Vivendo nessa terra de ninguém, teve contato com as culturas judaica, tcheca, e 

alemã. Desse modo, Kafka fazia parte de uma minoria que habitava aquela cidade. 

Uma minoria com espaços existenciais, com uma sensibilidade materializada em 

práticas religiosas e culturais bem distintas do restante dos habitantes de Praga.  

Na Europa, Kafka não atingiu notoriedade em vida. O pouco público que teve 

conhecia seus escritos através de publicações em algumas revistas, sobretudo 

aquelas especializadas em textos expressionistas. No Brasil, em 1941, Otto Maria 

Carpeaux publicou o estudo “Franz Kafka e mundo invisível” no jornal Correio da 

Manhã, antes mesmo da primeira tradução para o português ser feita. O público 

brasileiro só conheceu as primeiras traduções da obra de Kafka a partir de 1956, 

data da primeira tradução de A metamorfose. Essa tradução, assim como muitas 

outras feitas até o início da década de 1980, foram realizadas a partir do inglês, do 

francês ou do espanhol.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Checoslov%C3%A1quia
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Por mais que essas traduções não tivessem muita credibilidade do ponto de 

vista da fidelidade aos originais, foi através delas que muitos autores brasileiros da 

época tiveram contato com a escrita de Kafka. Isso proporcionou obras que, de 

alguma maneira, se relacionam com a produção literária do autor tcheco. É o caso 

de Erico Veríssimo em Incidente em Antares, escrito e publicado em 1971. Nesse 

romance, que foi o último do autor gaúcho, há referências explícitas a Kafka, como o 

nome de um café (Kafé Kafka), onde os protagonistas se reúnem para discutir 

política, cultura e literatura. É uma narrativa com características fantásticas em que 

mortos insepultos voltam à sociedade onde viveram para fazer o julgamento dos 

seres aos quais estiveram ligados. Como o livro foi escrito durante a ditadura militar, 

não há como deixar de relacionar o clima de tensão (tortura, prisões arbitrárias, 

terror) que imperava no Brasil com a narrativa insólita de Veríssimo que, por vezes, 

se parece com as de Kafka.  

Outro exemplo disso está no poema chamado “K”, de Carlos Drummond de 

Andrade, publicado no livro A falta que ama, em que, além da relação explícita entre 

a letra K do poema e o protagonista de O castelo, há o fato de ambos procurarem o 

“calor da estalagem”. Do mesmo modo que a letra “K” se esforça para subir à 

palavra que não se molda nunca, K., personagem do romance, se esforça por ter 

acesso ao senhor do castelo.  

A partir de 1983, Modesto Carone – professor de Literatura Alemã da 

Universidade de São Paulo e de Teoria da Literatura na Universidade de Campinas 

– iniciou a tradução da obra de Kafka a partir dos originais em língua alemã. Hoje, 

podemos dizer que todos os textos de Kafka estão traduzidos para a língua 

portuguesa.  

Além de ter alcançado credibilidade como tradutor, Carone é um dos maiores 

estudiosos da obra de Kafka no Brasil, tendo escrito prefácios e artigos 

esclarecedores. Seus estudos relacionam os textos do autor tcheco com 

acontecimentos contemporâneos e chegam ao espaço da criação literária, visto que 

o tradutor também é romancista e, assim como muitos outros escritores brasileiros 

atuais, declara a influência de Kafka.  
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A cada conto ou romance que líamos, notávamos que o enredo e o clímax 

das narrativas kafkianas eram estruturados em espaços específicos que 

representavam muito mais do que simples pano de fundo. Em Kafka temos a 

expulsão do tempo passado e do tempo futuro da narrativa a fim de construir uma 

espacialização do presente na qual os eventos são indicados como se fossem um 

painel com vários quadros. Seja sob o ponto de vista estrutural da narrativa ou sob 

um viés simbólico e mítico, o espaço desempenha papel decisivo para a 

compreensão do modo como muitos temas e personagens são caracterizados na 

obra de Kafka. Ele se torna mais importante a partir do momento em que deixa de 

ser usado apenas como cenário. Não é por acaso que seu primeiro livro publicado 

tem o título de Contemplação. Nessa coletânea de contos, datada de 1912, os textos 

são narrados sob a óptica de personagens que veem o espaço de modo instável e 

inseguro, revelando um mundo impossível de ser captado em sua essência, como é 

nítido na fala do narrador do conto “As árvores”:  

 
Pois somos como troncos de árvores na neve. Aparentemente eles jazem 
soltos na superfície e com um pequeno empurrão deveria ser possível 
afastá-los do caminho. Não, não é possível, pois estão firmemente ligados 
ao solo. Mas veja, até isso é só aparente. (KAFKA, 1999, p. 36).  

 

 Outro aspecto relacionado à construção espacial que chama a atenção já 

nesse primeiro livro é o fato de os lugares descritos serem visualizáveis, ou seja, ler 

esses contos é um modo de exercitar a atividade imagética, visto que eles fazem 

emergir um conjunto de quadros em nossa imaginação. Essa profícua “produção 

visual” se repete ao longo da obra do autor e exerce fascínio em campos da arte 

ligados especificamente à imagem, como o cinema.  

Analisar a construção espacial em O castelo, tendo em vista a sua relação 

com o mito e a arquitetura do labirinto, é o objetivo central de nossa pesquisa. 

Depois de termos lido esse romance de Kafka, escrito em 1922, percebemos que a 

obra atua como síntese temática e estrutural na literatura do autor porque apresenta 

um enredo organizado em torno da temática espacial. A impossibilidade de entrada 

num determinado espaço que ocupa o centro da narrativa exatamente por ser 

inacessível é o tema central do corpus escolhido.  
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O simbolismo do labirinto é recorrente na literatura do século XX, seja na 

representação espacial (a cidade aparece como símbolo representativo), na 

construção das personagens (com muitos personagens caminhando sem rumo) ou 

na estrutura das narrativas (muitas obras são abertas a múltiplas interpretações). 

Portanto, relacionar a arquitetura fragmentada do labirinto com o espaço 

fragmentado e a atomização do indivíduo são objetivos específicos dessa pesquisa. 

Embora nosso corpus seja O castelo, usaremos outros textos de Kafka quando 

julgarmos necessário. Esse é o caso do também romance O processo; alguns 

contos, como “A construção da muralha da China”, “Diante da lei”, “O silêncio das 

sereias”, “Prometeu e “Pequena fábula”; e da novela A metamorfose.  

A escolha de Kafka se justifica porque sua literatura exerceu fascínio sobre 

nós desde as primeiras leituras dos contos menores. Ao ler os textos de maior 

fôlego, ficamos ainda mais instigados para buscar respostas para os enigmas 

apresentados pelos narradores e pelas personagens. Fomos percebendo, na obra 

de Kafka, que o espaço narrativo desempenha papel capital na construção dos 

conflitos, no destino das personagens e na forma narrativa. Somado a isso, notamos 

que, na literatura de Kafka, a categoria espacial e suas implicações não eram muito 

exploradas, mesmo hoje quando as ideias acerca de espacialização ocupam lugar 

de destaque no pensamento contemporâneo.  

Uma breve pesquisa de levantamento bibliográfico levou-nos a constatar que 

não há muitas abordagens que dizem respeito à categoria narrativa “espaço” na 

Teoria da Literatura e nem na obra de Kafka em nível de estudos de Pós-

Graduação, que abordam o espaço com o enfoque que damos em nossa 

dissertação. Quando existem, há um teor estruturalista, como é o caso das 

dissertações de mestrado de Renato Oliveira de Faria, intitulada Labirinto rabiscado: 

uma leitura de “A construção”, de Franz Kafka, defendida em 2006, sob orientação 

do professor Dr. Stefan Wilhelm Bolle; e a de Glauco Corrêa da Cruz Bacic Fatric, 

intitulada A teoria dos conjuntos na obra O castelo, de Franz Kafka, orientada pela 

professora Dra. Eloá di Pierro Heise, defendida em 2008, ambas no Programa de 

Pós-Graduação em Língua e Literatura Alemã, da USP.  

Com relação aos estudos sobre o espaço romanesco, os livros dedicados ao 

tema organizam-se, em sua maioria, em torno de análises de contos ou romances. 
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O material teórico que se encontra, normalmente, está publicado em revistas 

especializadas, indicando que há mais artigos curtos do que dissertações ou teses a 

respeito dessa questão. Percebe-se nesses estudos uma vocação transdisciplinar, 

uma vez que o termo “espaço” possui relevância teórica em outros campos do 

conhecimento, como a geografia, a filosofia, a história, a arquitetura e a física.  

Por esse motivo, é difícil estudar o espaço sem fazer referência a várias áreas 

do conhecimento. Luis Alberto Brandão (2007) diz que isso acontece não só por 

causa da abertura crítica, mas também porque há uma série de dificuldades que 

envolvem a definição de tal categoria e de outras relacionadas a ela, tais como 

lugar, natureza, cenário, paisagem, território e ambiente. Tendo isso em vista, 

julgamos que duas abordagens teóricas são necessários para analisar o corpus 

escolhido: teorias que estudam o espaço como categoria narrativa e a hermenêutica 

simbólica. Cremos que estudar O castelo considerando outros aspectos além dos 

estritamente estruturais é um modo de ampliar a compreensão desse enigmático 

romance. Por isso, empregar a hermenêutica simbólica e analisá-lo observando os 

símbolos, os mitos e as imagens que ele contém será uma das etapas de nossa 

pesquisa.  

A hermenêutica simbólica, estudada a partir do Círculo de Eranos, traz à 

discussão uma abordagem teórica que se contrapõe ao domínio da racionalidade 

científica (logos) nas análises dos fenômenos culturais, ao mesmo tempo em que 

pretende complementar as formas de compreensão do mundo, reconectando-as 

com as questões subjetivas (simbólicas e míticas).  

Assim, no capítulo intitulado “Literatura e mitologia”, apresentaremos os 

conceitos de mito e mitema pertinentes para nossa pesquisa. Embasados nas 

teorias de Ernest Cassirer, Gaston Bachelard e Gilbert Durand, discorreremos sobre 

a presença do mito na literatura do século XX, tendo em vista a definição de 

“mitologismo” ou “mitologização” criada por E. Mielietinski e, para concluir tal 

capítulo, dedicaremos um tópico para apresentar o conceito e a evolução do mito do 

labirinto, levando em conta os cinco momentos de sua significação, como propõe 

André Peyronie.           
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 Kafka é considerado por muitos como o maior exemplo da literatura 

representativa de um universo fragmentado e em ruínas. Como o mito do labirinto 

suscita a ideia da fragmentação, visto que a sua estrutura arquitetônica não é 

totalizadora e os caminhos que levam até sua saída são tortuosos, incertos e 

intricados, julgamos necessário abordar o tema da fragmentação no capítulo 

seguinte ao que trata do mito do labirinto. Nesse capítulo intitulado “A estética do 

fragmento”, discorreremos sobre alguns aspectos do gênero romance e, a seguir, 

daremos ênfase às narrativas de Kafka, discutindo alguns dos seus aspectos 

inovadores, como a presença do “narrador insciente”, a crise de identidade e a 

“desfabulação”, tendo em vista os comentários de Anatol Rosenfeld e Modesto 

Carone.  

Com relação às teorias do espaço, julgamos importante considerar alguns de 

seus conceitos, visto que seu uso dá uma consistência maior à pesquisa. Em 

princípio, a escolha por essa abordagem justifica-se pelo próprio título da obra e pela 

suposta profissão do protagonista chamado K.  Diferentemente de outras narrativas 

de Kafka, que têm como título nomes associados aos acontecimentos absurdos que 

atingem suas personagens (O veredicto, O processo, A metamorfose), O castelo 

refere-se ao espaço específico no qual está organizada a dinâmica da narrativa, haja 

vista o fato de seu enredo desenvolver-se a partir das tentativas frustradas de K. de 

sair da aldeia e chegar até as dependências do castelo para executar a função de 

agrimensor, ocupação para a qual ele havia supostamente sido contratado. Quanto 

à profissão de K., também constatamos algo que contribui para que a análise do 

romance seja feita tendo como viés a categoria espacial. Como é sabido, este 

profissional lida com a medição e demarcação de propriedades e, nesse sentido, 

essa estratégia já denuncia certa ironia da obra, uma vez que ele jamais consegue 

ser aceito para executar tal trabalho. 

Esses aspectos serão apresentados no capítulo “A construção labiríntica em 

O castelo” e serão discutidos, inicialmente, a partir das definições de narração e 

descrição, visto que a diferença entre as duas é pertinente quando se trata da noção 

de espaço. A seguir, discorreremos sobre alguns conceitos relacionados à noção 

espacial e daremos ênfase à definição de ambientação formulada por Osman Lins, 

ao estudar a obra de Lima Barreto. Nesses dois momentos, as definições serão 

ilustradas com trechos de O castelo para que no último tópico deste capítulo, 
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intitulado “Fragmentação labiríntica”, o romance O castelo seja usado para 

comprovarmos que nele consta o que foi apontado por Peyronie, ou seja, o romance 

de Kafka, por si só, representa os cinco momentos de tensão do mito do labirinto na 

cultura ocidental.  

A noção de que a literatura é um amplo painel que trata dos temas humanos e 

também do próprio fazer literário tornou-se recorrente em muitas obras de autores 

que são assumidamente influenciados por Kafka. A amplitude fragmentada da vida 

moderna e a multiplicidade pela qual podemos enxergá-la é kafkiana, sobretudo se 

considerarmos o modo absurdo e arquitetônico de sua representação. Tendo isso 

vista, em nossas considerações finais discorreremos sobre como o mito do labirinto 

pressupõe a busca pela própria essência humana e como essa busca nos conduz a 

um modo de ver o mundo de maneira infinita. 
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2. LITERATURA E MITOLOGIA 

 

“O mito exprime a condição humana e as relações sociais no 
grupo onde ele surge e configura-se em formas narrativas.”                           
Maria Zaira Turchi 

 

Neste capítulo, apresentaremos alguns conceitos e definições pautados na 

hermenêutica simbólica e discutiremos a presença do mito do labirinto em momentos 

diferentes da cultura ocidental, destacando sua importância na modernidade. 

Inicialmente, falaremos sobre a capacidade de representação simbólica do homem, 

o modo como o mundo material é imaginado e o papel do mito nessas 

representações. Para tanto, elegemos alguns teóricos de grande importância para o 

estudo dos mitos e dos símbolos como Ernest Cassirer, Gaston Bachelard e Gilbert 

Durand. Abordaremos alguns conceitos de mito, procurando relacioná-lo com o 

homem e a literatura, com a finalidade de demonstrar que a sua construção é lógica 

e dinâmica. Com isso, mostraremos que os mitos continuam existindo na 

modernidade e são concretizados nas obras artísticas a partir do que se denominou 

“mitologização”. Por fim, abordaremos especificamente o mito do labirinto, para, nos 

capítulos posteriores, indicarmos como as noções de fragmentação e espacialização 

que esse mito engloba estão associadas ao romance de Kafka.  

   

2.1 Hermenêutica simbólica: símbolo e mitema 

   

De acordo com Gilbert Durand (1998), o símbolo é anterior à linguagem e não 

pode ser compreendido totalmente. A apreensão da realidade é marcada pela 

interpretação ou simbolização da vivência, por isso a simbolização é anterior ao 

pensamento racionalizado e objetivo. A imagem simbólica forma-se antes de 

qualquer conceito ou conhecimento objetivo, visto que este é elaborado depois da 

experiência. Desse modo, a capacidade imaginativa está na origem da capacidade 

de racionalizar e elaborar a linguagem. Se por um lado o símbolo se dá através de 
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uma imagem, é no mito que este se organiza em uma dimensão dinâmica em forma 

de relato, formando uma linguagem mítica. O mito é, assim, um esboço de 

racionalização, pois, utilizando o discurso, transforma símbolos em palavras. Por 

isso, ele pode ser traduzido ou explicado, pois com isto se realiza a sua redução. O 

mito pode ser compreendido através das redundâncias, das repetições dos mitemas 

(unidades mínimas do mito), tanto em sua estrutura interna própria, quanto na 

correlação estabelecida com mitemas presentes em outros mitos. 

 Ernest Cassirer diz que o homem deveria ser definido como animal 

symbolicum e não como animal rationale, considerando que o caminho para a 

civilização se abre a partir da concepção simbólica do mundo (1985, p.50). O 

pensamento simbólico é o traço que diferencia os homens dos outros animais, 

porque estes alcançam somente a linguagem emocional e uma consciência prática. 

Desse modo, só o homem desenvolve a inteligência e a linguagem simbólica e, a 

partir delas, produz signos e símbolos para instaurar o mundo da cultura. 

 Na verdade, o argumento de Cassirer, assim como o de intelectuais que 

pensaram no poder simbólico da linguagem, vai de encontro aos preceitos 

defendidos pelos estruturalistas e formalistas, para os quais a linguagem é 

concebida de acordo com a lógica binária aristotélica, não se admitindo a 

simultaneidade de dois valores como o verdadeiro ou falso, por exemplo. Além de 

Cassirer, o pensamento de Carl Gustav Jung e Gaston Bachelard são decisivos para 

que as imagens e os símbolos passem a ter lugar de destaque nas reflexões acerca 

da linguagem1.  

 Cassirer tenta libertar a crítica sobre a linguagem de um positivismo 

cientificista que concebia o universo como algo constituído analiticamente pela 

ciência e pelo conhecimento. Partindo desse aspecto, ele afirma que o mito, assim 

como a religião, são fenômenos refratários a uma análise pautada no cientificismo, 

pois os temas, os assuntos e os motivos míticos são ilimitados (CASSIRER, 1994, 

p.123). A razão, segundo ele, é uma faculdade que, por si só, não é suficiente para 

compreender as formas culturais do homem em toda a sua dinâmica, visto que pode 

                                                           
1 Gilbert Durand, ao observar o modo como algumas teorias ainda estavam ligadas ao positivismo cientificista, 
evidencia o prejuízo que esses estudos trazem às reflexões do imaginário. Por outro lado, ele faz alusão a 
teorias que procuram libertar o imaginário das ligações com tais padrões, estudando-os de maneira mais ampla. 
Ao primeiro grupo, Durand chama de hermenêuticas redutoras e inclui Freud e Lévi-Strauss; o segundo, que 
recebe o nome de hermenêuticas instauradores, tem Carl Gustav Jung e Gaston Bachelard como pilares.         
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ser redutora. Por isso, a análise das formas simbólicas é o caminho para 

compreender a civilização de maneira mais ampla.  

Cassirer entende como forma simbólica todos os fenômenos culturais criados 

pelo homem para se relacionar com a natureza. Para ele, o simbólico é inerente ao 

mundo humano e é via de acesso para o mundo do pensamento. A linguagem é 

incapaz de descrever as coisas diretamente, por isso remete-se às formas de 

descrição simbólica. A partir da linguagem simbólica, é possível dar forma às coisas 

vivas e também às mortas, constituindo uma organização do real. Desse modo, o 

homem não lida simplesmente com o que é “apresentado”, dado que nosso intelecto 

faz as coisas serem “representadas”. Assim, as imagens das coisas do mundo são 

definidas tendo em vista o modo como nossa percepção, julgamento, raciocínio ou 

concepção as veem.  

Tal como Cassirer, Gaston Bachelard se interessou pela dicotomia entre a 

ciência e a linguagem simbólica, tanto que sua obra foi dividida em noturna e diurna. 

Por um lado, há escritos seus cuja preocupação é estudar o significado 

epistemológico da nova ciência e dar a ela um pensamento filosófico adequado, por 

outro, em seu momento noturno, Bachelard faz da imaginação da matéria o seu 

principal objeto de estudo. Para o autor, a imagem poética deve ser estudada a 

partir de uma fenomenologia da imaginação, que “seria um estudo do fenômeno da 

imagem poética quando a imagem emerge na consciência como um produto direto 

do coração, da alma, do ser do homem tomado em sua atualidade” (BACHELARD, 

1993. p. 2).  

Ele introduz a ideia de que a imagem só pode ser estudada pela própria 

imagem, pelo sonho da imagem, tal como acontece no devaneio. Bachelard entende 

o devaneio tanto como uma consciência que se perde, que adormece, que sonha ou 

idealiza, como uma consciência que cria uma consciência poética. Essa postura 

metodológica é interessante, pois, através dela, Bachelard evita reduções 

conceituais e encara a imaginação como um dinamismo organizador, responsável 

pela representação do universo.  

Nesse sentido, a imaginação não forma imagens, mas “deforma” o que a 

percepção lhe fornece. Por conseguinte, na obra de grandes artistas existe a 
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presença de elementos materiais que são representados de acordo com a 

percepção que eles têm da matéria. A isso Bachelard denomina imaginação material 

valendo-se dos quatro elementos clássicos (fogo, terra, água e ar) para compor seus 

estudos teóricos e críticos.  

Tendo isso em vista, podemos explicar por que as obras literárias em prosa 

do Expressionismo − estética à qual normalmente se vinculam os escritos de Kafka 

– são tão tortuosas na representação de um mundo caótico e desordenado. Isso 

acontece porque a imaginação poética está submetida a uma faculdade de 

deformação, diferente da faculdade interior de evocação. A imaginação confunde-se 

com o trabalho sobre a matéria e pode ser observada na recorrência de elementos 

naturais e materiais na obra dos artistas. No Expressionismo, essa imaginação torna 

a perspectiva do mundo deformada. 

É como se a matéria − cidades, ruas, espaço interior de uma casa − fosse 

(des) ordenada de acordo com os sentidos do escritor que trazem à tona o ato 

criativo em impulsos de imaginação. O castelo, assim como muitas outras narrativas 

de Kafka, é narrado por um narrador heterodiegético (GENETTE, 1972), ausente da 

história que conta, que tem como perspectiva o ponto de vista incerto e tortuoso do 

protagonista, exacerbando a realidade exterior e reafirmando a consciência da 

estética kafkiana. 

Desse modo, o protagonista de O Castelo ignora sua própria sorte e não 

compreende a natureza do mundo que o cerca e nem a de seus antagonistas. Esse 

procedimento, segundo Rosenfeld (1968), é próprio do Expressionismo, estética a 

qual, como afirmamos, alguns associam Kafka. Isso atinge o leitor a partir do 

instante em que ele aceita o jogo ficcional proposto no romance pelas incertezas e 

pelo horizonte restrito indicado pelo foco narrativo. A partir disso, os espaços são 

caracterizados como labirintos sem saída, correspondendo à visão que Kafka tinha 

do mundo ao qual estava vinculado. No conto “Pequena fábula” isso é evidente:  

“Ah”, disse o rato,“o mundo torna-se a cada dia mais estreito. A princípio era 
tão vasto que me dava medo, eu continuava correndo e me sentia feliz com 
o fato de que finalmente via à distância, à direita e à esquerda, as paredes, 
mas essas longas paredes convergem tão depressa uma para a outra, que 
já estou no último quarto e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro.” 
― “Você só precisa mudar de direção”, disse o gato e devorou-o (KAFKA, 
2002, p. 138). 
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No conto acima transcrito, o destino do rato é determinado por forças 

extrínsecas a ele e não é possível fugir delas, uma vez que não há saída a não ser a 

morte. O rato simboliza o ser humano transformado em joguete das circunstâncias 

absurdas que consomem a existência a cada dia; o gato, por sua, vez indica o 

perigo iminente, a maldade e o próprio destino atroz. Esse jogo de forças contrárias 

é recorrente na obra de Kafka, seja nos contos ou nos textos mais longos, e, na 

maioria das vezes, é representado por situações labirínticas em que as personagens 

se encontram encurraladas. As portas não levam a lugar nenhum, há salas 

contíguas com funcionários que espiam e caminhos percorridos em vão, como 

demonstrado em algumas situações nos contos e romances de Kafka.  

 Ao criar essas imagens obsessivas ao longo de sua obra, o autor de O 

processo deixa vestígios do mito do labirinto e do modo como sua representação 

indica um mundo fragmentado. Essas imagens podem ser entendidas como 

“mitemas” − segundo Durand, a menor unidade do discurso miticamente significado 

− que sustentam a imaginação criadora de Kafka e dão forma ao mito.   

 De acordo com a mitocrítica formulada por Durand – metodologia para análise 

ou crítica literária –, a identificação dos “mitemas” corresponde a uma das diferentes 

etapas metodológicas para a descoberta do mito que atua como fio condutor e guia 

o leitor durante o processo hermenêutico no qual o sentido passa a ser significado. 

Sendo a menor unidade que compõe o mito, o “mitema” ganha sentido pela 

repetição, pela redundância de uma mesma organização dos símbolos que coloca 

em destaque o mito.   

Ao discorrer sobre a lógica do imaginário, Durand (2002) declara que o mito, o 

sonho e a narrativa de imaginação assemelham-se à música porque essas 

manifestações repousam sobre imersões simétricas dos ‘temas’ desenvolvidos ou 

‘variados’, dando origem a “um sentido que somente pode ser conquistado pela 

redundância persuasiva de um tema” (DURAND, 2002, p. 87). Podemos relacionar a 

lógica do leitmotiv, estudada pela poética tradicional (KAISER, 1970), com a lógica 

do imaginário porque ambas são caracterizadas por repetições obsessivas. De 

acordo com Durand, são essas imagens obsessivas que indicam o mito diretivo de 

determinada época ou produção cultural em um romance, por exemplo.  
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Os “mitemas” constituintes da narrativa mítica tornam-se precisos na medida 

em que se repetem. Portanto, segundo o conceito de Durand (1988), um “mitema” 

pode ser um emblema, um motivo, um objeto, um cenário, um acontecimento. Tendo 

isso em vista, podemos relacionar o “mitema” com o “leitmotiv”. 

No século XIX, os escritores românticos se aproveitam de diversos aspectos 

de mitos tradicionais para compor sua filosofia e estética. Nesse momento específico 

da história da humanidade, diversos autores intensificam o uso de mitos em suas 

obras, reafirmando um modelo de composição artística bastante peculiar. Alguns 

procedimentos usados pelos românticos para organizar a linguagem simbólica do 

mito são reaproveitados pelos romancistas do início do século XX. É o caso do 

“leitmotiv”, técnica difundida pelo músico Richard Wagner que também é recorrente 

em Kafka. A expressão “leitmotiv”, tal como concebida por Wagner, indica certa 

repetição de notas musicais, que acompanham e acusam a presença de uma 

personagem ou algum assunto em ação. Ao ser adotada pela linguagem literária, 

“alguns investigadores tomam-na ainda no sentido que seria lícito supor. Mas 

também muitas vezes se encontra como designação de fenômenos muito mais 

restritos” (KAISER, 1970, p. 100).   

Desse modo, cabe dizer que “leitmotiv” admite outros significados, como o de 

motivo propulsor, como causa dinamizadora, entretanto o usamos no sentido de 

motivo geral que se repete numa determinada obra. No caso de Wagner, havia uma 

crença na formação de uma música nacional que fosse capaz de educar e formar 

um novo homem, uma nova sociedade. Para tanto, suas óperas eram baseadas nos 

mitos de origem do povo alemão e na criação da identidade coletiva. Na tetralogia O 

anel dos Nibelungos, por exemplo, em cada uma das quatro partes, ele introduz 

variações sobre o tema principal: a busca pelo poder em oposição ao amor, e o 

efeito dessa busca sobre as pessoas e os relacionamentos. No caso da literatura de 

Kafka, tomamos como “leitmotiv” motivos como a culpa, o isolamento, a angústia, a 

burocracia, o absurdo da existência humana e, no caso específico de O castelo, os 

caminhos sem saída que não conduzem a lugar algum. 

Ao estudar o mito, a música e o espírito trágico, o filósofo Friedrich Nietzsche 

(1844-1900) diz que a vida só se justifica como fenômeno estético, por isso o mito 

trágico promove impulsão à existência humana, dado que o herói se prepara para a 
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vida com sua dor e seu sofrimento. Falando especificamente sobre o mito e a 

música, Nietzsche afirma que esta “confere ao mito trágico uma significatividade 

metafísica tão impressiva e convincente que a palavra e a imagem, sem aquela 

ajuda única, jamais conseguiriam atingir” (NIETZSCHE, 1992, p. 125) Tais 

características são notadas por ele nas óperas de Wagner2.    

Nas sociedades primitivas ou arcaicas, o retorno às origens é uma prática de 

importante significado. Nas sociedades modernas, esse procedimento continuou 

tendo papel de destaque, sobretudo diante do despertar das nacionalidades dos 

países europeus. Ainda a esse respeito, Nietzsche (1992) declarava que sem o mito 

toda cultura perde sua força natural sadia e criadora, como vemos a seguir:  

só um horizonte cercado de mitos encerra em unidade todo o movimento 
cultural [...] nem sequer o Estado conhece uma lei não escrita mais 
poderosa do que o fundamento mítico, que lhe garante a conexão com a 
religião, o seu crescer a partir de representações míticas (NIETZSCHE, 
1992, p. 135). 

 

Visando à identificação dos “mitemas” e do mito que motiva os textos 

culturais, Durand estabelece três momentos, dos quais o primeiro se caracteriza 

pelo levantamento dos “objetos” que se repetem de forma significativa e obsessiva 

na narrativa; a seguir, ele propõe a verificação do contexto em que aparecem e o 

modo como combinam com personagens, cenários, situações etc.; por fim, ele fala 

das lições do mito e das correlações de sua mensagem com outros mitos de outras 

épocas. Cremos que utilizar esse percurso foi decisivo para isolarmos algumas 

imagens (telefones inúteis, correspondências sem função aparente, mensageiros 

ineficazes, caminhos com desvios, escuridão que não permite a visão desses 

caminhos etc.) e chegarmos ao mito do labirinto em O castelo, visto que grande 

parte daquilo que surge na narrativa tem a função de intensificar a perda de K. e de 

seus objetivos.      

A representação desse labirinto deve ser vista sob a óptica do homem 

moderno, e, por isso, associá-lo à fragmentação é um modo de incorporar novos 

significados à visão grega do mito. Pensar o labirinto em O castelo é encará-lo como 

                                                           
2 Richard Wagner, que era abertamente antissemita, denunciou a judaização da arte moderna, sobretudo na 
música alemã, conclamando por uma guerra de libertação. Posteriormente, Adolf Hitler demonstrou entusiasmo 
pelas composições de Wagner e declarou que a batalha de Sigfried, o puro e idealista herói de O anel dos 
Nibelungos, inspirava a luta pela restauração da nação alemã.  
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mito que desafia a temporalidade e se converte em outros sentidos. Ele não é 

somente arquitetônico, mas psicológico, estético e intertextual. Isso confirma o fato 

de o arquétipo – entendido aqui como as imagens presentes no inconsciente coletivo 

– funcionar como uma entidade constitutiva e formadora, não sendo uma forma 

estática, pois se preenche de acordo com o meio ambiente imediato. Assim, a 

expressão concreta do arquétipo e sua especificidade são designadas a partir dos 

símbolos, que têm poder de repercussão, visto que seu sentido não é artificialmente 

dado.   

Tendo isso em vista, o arquétipo garante a estabilidade e a universalidade 

das representações imaginárias, e os símbolos, motivados por sua dimensão e 

intencionalidade sociocultural, modificam-se. Desse modo, por exemplo, enquanto o 

“schème”3 ascensional e o arquétipo do céu permanecem estáticos, os simbolismos 

que os representam manifestam-se de diferentes maneiras. Em muitos mitos 

arcaicos, o desejo de ascensão é representado por escadas ou árvores, que 

estabelecem uma ligação entre céu e terra. No caso de O castelo, esse desejo do 

protagonista é caracterizado pela presença do castelo, que fica localizado no alto de 

uma encosta em meio à neblina.  

 

2.2 Mito e mitologismo 

 

Para se entender e definir o que seja um mito, é importante que se retorne às 

suas primeiras significações. Jean-Pierre Vernant (1992), ao tratar da questão do 

mito e da sua relação com a sociedade em que está inserido, distingue mythos de 

logos. De acordo com o autor, inicialmente, mythos e logos não se opunham; a 

ruptura entre o pensamento mítico e o pensamento lógico só se estabeleceu entre 

os séculos VIII e IV a.C. Para esse distanciamento, contribuiu o surgimento da 

palavra escrita, que inaugura uma nova forma de pensamento. Segundo o autor, a 

escrita marca um estágio mais avançado do pensamento, visto que a organização 

do discurso escrito é pautada em um ordenamento mais estrito da matéria 
                                                           
3 “Schème” é entendido aqui de acordo com a acepção de Durand (2002): a generalização dinâmica e afetiva da 

imagem. Os “schèmes são o capital referencial de todos os gestos possíveis da espécie homo-sapiens. Eles são 
verbais e se reagrupam, em última instância, em três conjuntos estruturais: arquétipo, mito e símbolo.  
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conceitual, pressupondo, dessa forma, um processo de racionalização do real. Além 

disso, estabelece-se, assim, a distinção entre mythos e logos, uma vez que o 

primeiro é localizado na ordem do fascinante, do fabuloso, do maravilhoso, e o 

segundo, na ordem do verdadeiro e do inteligível. 

A oposição entre mito e história também é apontada por Vernant, dado que a 

forma mítica refere-se a um passado longínquo demais para poder ser apreendido; 

já a história abarca o passado mais recente, que pode ser testemunhado e que tem 

uma existência real no tempo humano. Tendo em vista essa oposição, conclui-se 

que também aqui o mito se insere no âmbito do fabuloso, ao contrário da história, 

que se pretende verdadeira.  

Ao tratar dos mitos, Mircea Eliade (2000) diz que, nas sociedades primitivas e 

arcaicas, o mito representa uma história verdadeira e possui um caráter sagrado, 

exemplar e significativo. A narrativa mítica nessas sociedades desempenha uma 

função dentro da estrutura social, afastando-se do sentido de simples efabulação 

encantatória.  

Tal como Vernant (1992), Eliade (2000) estabelece uma relação entre mito e 

história ao falar sobre o caráter constitutivo do mito. Da mesma forma que o homem 

moderno é constituído pela história, “o homem das sociedades arcaicas” é 

constituído pelos eventos que os mitos relatam. Entretanto, há diferenças, pois a 

história é linear, irreversível e irrecuperável, ao passo que a narrativa mítica se 

estrutura sobre a circularidade, a reversibilidade e a intemporalidade. Tendo isso em 

vista, o homem primitivo, além de conhecer os relatos míticos, precisa reatualizá-los, 

vivenciando-os periodicamente em alguns rituais, por exemplo.  

Ao relacionar mito e linguagem, Cassirer (1985) menciona a provável 

existência de uma raiz comum que une a consciência linguística à consciência 

mítica, visto que ambas repousam sobre uma mesma forma de concepção mental: o 

pensar metafórico. 

Dessa maneira, ao analisar a relação entre a forma linguística e a forma 

mítica, Cassirer discorre sobre a influência recíproca de uma sobre a outra: 

 
A linguagem e o mito se acham originariamente em correlação indissolúvel, 
da qual só aos poucos cada um se vai desprendendo como membro 
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independente. Ambos são ramos diversos da mesma enformação simbólica, 
que brota de um mesmo ato fundamental, e da elaboração espiritual, da 
concentração e elevação da simples percepção sensorial (1985, p. 106). 

 

O que se percebe é que tanto na linguagem como no mito ocorre uma 

transposição simbólica do conteúdo sensível em uma conformação objetiva. Por 

isso, as metáforas linguística e mítica nascem do mesmo esforço de concentração 

da percepção sensorial. Entretanto, é importante observar a oposição entre a 

conceituação lógico-discursiva e a mítico-linguística. A primeira caracteriza-se por 

um esforço de ampliação sintética, enquanto nas formações míticas atua apenas o 

tipo de conceituação mítico-linguística. Na linguagem, atua também a força do logos, 

reduzindo o poder figurador original da palavra e reduzindo-a cada vez mais a signo.  

O distanciamento gradual entre linguagem e mito pode ser compreendido a 

partir dessa distinção. Entretanto, esse caráter metafórico original da linguagem, que 

a aproxima do mito, não é suprimido totalmente, dado que sobrevive na expressão 

artística, especialmente na poesia lírica, onde a conexão entre linguagem e mito se 

torna mais evidente. Como Cassirer explica, no início tudo estava unido: a arte, a 

religião, a ciência, e o mito pode mesmo ser considerado uma primeira tentativa de 

racionalização sobre as coisas. Contudo, com a evolução do espírito, esses campos 

vão se individualizando e se afastando progressivamente. Como consequência 

disso, o pensamento lógico-científico vai-se desenvolvendo e conquistando sua 

supremacia sobre o pensamento mítico. Com o passar do tempo, este vai se 

restringindo cada vez mais ao campo da imaginação, isto é, da arte.  

De acordo com Adriana Monfardini (2005) é Claude Lévi-Strauss (1993) quem 

trata da questão da morte dos mitos, quando analisa as alterações que eles vão 

sofrendo ao longo do tempo, detectando duas formas degenerativas do mito: a lenda 

e a elaboração romanesca. Nos dois casos, o mito perde o estatuto de narrativa 

fundadora e assume outras funções. Entretanto, percebe-se, em qualquer um dos 

casos, que não há o total desaparecimento da formação mítica.  

Segundo Monfardini (2005), é com o advento da psicanálise que o mito é 

reabilitado, passando a merecer maior atenção dos estudiosos:  

As pesquisas de Freud sobre o inconsciente abrem caminho para diversas 
investigações acerca do imaginário. Através das descrições dos sonhos de 
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seus pacientes, o psicanalista pôde detectar manifestações de dramas 
existenciais já representados nos mitos gregos (MONFARDINI, 2005, p. 52).  

 

Desse modo, o inconsciente humano, que vem à tona principalmente no 

sonho, revela-se como o último reduto desse pensamento mítico que foi relegado ao 

estatuto de pura imaginação com a evolução do espírito. As imagens guardadas no 

inconsciente surgem, então, como a grande chave para o conhecimento do ser 

humano. 

No mundo moderno, depois de muitas descobertas no campo das ciências e 

da tecnologia, o grande enigma continua sendo o próprio homem. Joseph Campbell 

(1995) chama a atenção para essa concentração de todo o mistério do cosmos no 

interior da consciência humana, onde ressoam as mesmas imagens intemporais. O 

autor declara que o psicanalista é hoje o moderno mestre do reino do mito, o 

guardião da sabedoria a respeito de todos os caminhos secretos e fórmulas 

poderosas (CAMPBELL, 1995, p. 19). 

Tendo em vista as diferentes abordagens do mito, percebe-se que 

inicialmente os mitos são alegorias dos fenômenos naturais e em sua profundidade 

residem princípios morais. As narrativas míticas, que, nas sociedades arcaicas e 

primitivas, são concebidas como histórias verdadeiras, estão ligadas a preceitos 

religiosos.  Com o passar do tempo, o interesse pelos mitos foi adquirindo novas 

abordagens, motivadas por fatores de diversas ordens.  

De acordo com  Eliade (1991), a dessacralização do homem moderno não foi 

capaz de romper com temas relacionados à mitologia, pois esta revela os aspectos 

mais profundos de nossa realidade, desafiando, nesse aspecto, qualquer outra área 

do conhecimento. Por outro lado, de acordo com o historiador das religiões, os 

estudos relacionados às mitologias, imagens e símbolos funcionam como ponto de 

partida para a compreensão da espiritualidade – ou a ausência dela – no mundo 

moderno.  

 Ainda segundo Eliade (1991), nenhuma sociedade, seja arcaica ou moderna, 

consegue se desvincular da produção simbólica e dos mitos, que, nesse sentido, 

como afirmamos acima, podem sofrer algum tipo de transformação ou serem 
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camuflados diante de determinada produção cultural, contudo jamais deixam de 

fazer parte da estrutura social e psíquica de uma sociedade.  

Contrariando a teoria freudiana, Jung (2008) discorre sobre a existência de 

uma camada mais profunda do inconsciente humano, à qual chama de inconsciente 

coletivo, que consegue concentrar modelos e formas da psique presentes em todos 

os tempos e lugares. A partir disso, ele desenvolve uma de suas mais importantes 

teorias: a noção de arquétipo. Para Jung (2008), os arquétipos são percebidos em 

comportamentos externos, especialmente aqueles em torno de experiências básicas 

e universais da vida, como nascimento, casamento, maternidade, morte e 

separação. Também amalgamam a estrutura da própria psique humana e são 

observáveis na relação com a vida interior ou psíquica, revelando-se por meio de 

figuras.  

Segundo Eliade (1998) e Jung (2008), é concebível afirmar que nas 

produções artísticas de todos os tempos haja obras que, de alguma maneira, tratem 

de aspectos relacionados aos símbolos e aos mitos clássicos. O teórico russo E. 

Mielietinski (1987) parte desse fato para discutir o que ele chama de mitologização, 

ou seja, a possibilidade de, em uma obra literária, emergir algum fragmento de mitos 

arcaicos. Em A poética do mito, Mielietinski mostra a evolução histórica do conceito 

de mito e discute como alguns autores o incorporaram em suas produções. Segundo 

sua concepção, a literatura está relacionada com a mitologia por meio do folclore, e 

especificamente o romance se liga à mitologia através do conto maravilhoso e do 

epos heroico, ambos de origem folclórica.  A literatura antiga foi alimentada por 

personagens e cosmogonias mitológicas, que continuaram sendo lembradas até a 

Idade Média, quando a relação com os mitos foi enfraquecida por causa da 

demonologia cristã. Contudo, mesmo diante desse enfraquecimento, a literatura 

medieval é caracterizada pela presença de mitos cristãos, indicando que a mitologia 

fomenta, de diversos modos, as formas simbólicas de arte.   

Até certo ponto, Mielietinski critica a teoria de Jung, por achar que ela 

considera os arquétipos mais como imagens do que como temas. O autor afirma 

que, embora o Renascimento tenha sido o último momento no qual se pôde 

vislumbrar um sistema integral de cultura construído a partir de mitos e arquétipos, 

por causa das diversas produções artísticas de ordem alegórica e religiosa, 
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é possível perceber “fragmentos do mitologismo” em meio à produção artística do 

início do século XX, uma vez que em séculos passados o mitologismo era 

trabalhado de modo mais explícito e fazia parte do projeto de diversos autores. 

Nesse sentido, a composição poética desses autores é organizada em torno de 

alegorias, imagens, símbolos e motivos míticos, fazendo com que o realismo crítico 

tradicional seja abandonado.  

No caso de Kafka, o caráter de sua mitocriação artística manifesta-se na 

configuração simbólica dada ao modelo de mundo de suas narrativas. O fenômeno 

da alienação e da solidão existencial do indivíduo no socium moderno indica que seu 

mitologismo é mais franco e pode ajudar a revelar a verdade da poética da 

mitologização do século XX em correlação com os mitos antigos autênticos. Tendo 

isso em vista, adentrar as estruturas de O castelo, identificando nelas a presença do 

mito do labirinto, significa interagir conscientemente com a imagem coletiva e 

histórica, de forma tal a permitir oportunidade para o jogo de polaridades intrínsecas 

entre passado e presente, pessoal e coletivo, típico e único. 

 

2.3 O mito do labirinto 

 

Pode-se dizer que o século XX é uma época em que obras de arte ficam  

voltadas para o labirinto e que este indica, dentre outras coisas, a errância do 

homem em um mundo de solidão e angústia, cuja transcendência não pode mais ser 

alcançada. Assim, ver o mito do labirinto associado à obstinação do protagonista do 

romance O castelo em meio às dificuldades que o impedem de atingir os objetivos é  

um modo de considerar como a situação humana é absurda e sem sentido. 

As tentativas frustradas de K. para se tornar agrimensor do castelo poderiam 

se desenrolar ad eternum como nos mitos dos heróis gregos. Contudo, em sua vida 

finita, o que resta são os malogros das idas e vindas em meio à neve daquele 

espaço aniquilador e opressor em que os eventos se desenrolam. Além disso, 

analisar O castelo tendo em vista a sua  construção labiríntica é interpretar o 

romance não somente do ponto de vista temático, mas também estrutural. 
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A origem  das construções de labirinto é longínqua e diversa: “as primeiras 

obras labirínticas são muito antigas. Elas já aparecem na era da pedra, em meio às 

civilizações mais antigas” (Hocke, 1974, p. 164). Além disso, também vemos esse 

tipo de construção em catedrais, onde simbolizam o acesso à salvação; no Oriente, 

há labirintos decorativos denominados mandala; em Leonardo da Vinci, eles se 

convertem em cartas geográficas que indicam o mistério; sem contar que, no 

Maneirismo4, há diversos experimentos relacionados a esse modo de conceber o 

espaço. Cabe lembrar que bem antes disso, há a narrativa sobre Teseu e o labirinto, 

contada por Plutarco.  

Na Antiguidade, o labirinto aparece relacionado aos mitos de Teseu, de 

Ariadne, de Dédalo e do Minotauro. Depois de Atenas pagar muitos tributos para 

Creta, Teseu, que a essa altura já era bastante temido, tem a ideia de entrar no 

labirinto, acompanhado de jovens atenienses que eram enviados de tempos em 

tempos para serem devorados pelo Minotauro. Seu plano era tirar a vida do monstro, 

que havia sido aprisionado ali pelo rei Minos. Quando Teseu é levado ao labirinto, 

criado por Dédalo em Creta, ele deve fazer uma escolha dentre muitas 

possibilidades para chegar até o Minotauro, o que garante ao mito uma dimensão 

humana muito intensa. Na jornada que o herói faz o fio de Ariadne auxilia na escola 

do caminho certo.  

De acordo com André Peyronie (1998), há cinco grandes períodos para a 

significação do mito do labirinto como tensão fundamental à condição humana: 1) 

Antiguidade − o uno e o múltiplo; 2) Idade Média − a horizontalidade e a 

verticalidade; 3) Renascença (séculos XIV a XVI)  − o exterior e o interior; 4) Época 

clássica (século XVII e XVIII) − a realidade e a aparência; 5) Época moderna: o finito 

e o infinito. Visto que em O castelo há indícios de cada um desses significados para 

o labirinto, a seguir nos reportaremos a eles de maneira mais específica, para, no 

último capítulo desta pesquisa, retomar tais sentidos enquanto o romance for 

analisado.  

                                                           
4 Formalmente, o Maneirismo é anticlássico. No entanto, ao mesmo tempo, é classicista, bem como é, também, 
racionalista e irracionalista, naturalista e antinaturalista. Isso indica que é uma estética desenvolvida a partir de 
dois pólos. Portanto, a definição de Maneirismo alude à ideia de algo contraditório e paradoxal, conforme Hauser 
(1993). As grandes criações literárias do Maneirismo (Dom Quixote, Dom Juan, Fausto, Hamlet, Otelo) têm em 
comum agir à margem da realidade, numa existência fictícia. Seu eu contém ou acredita conter um substituto da 
realidade; desse confronto nasce a invenção literária. 
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 De acordo com Peyronie, na Antiguidade o mito de Teseu “levanta o problema 

da escolha, ao mesmo tempo em que oferece o instrumento para resolvê-la; faz 

entrever a pluralidade, mas, imediatamente após, oferece os meios de reduzi-la à 

unidade” (PEYRONIE, 1998, p. 555), demonstrando que a noção de unidade e 

multiplicidade é cara à representação do labirinto nesse período.  

Platão antecipa significados futuros para o mito em questão, visto que se 

opõe ao percurso protegido do mito, ou do rito, e assinala, para o pensamento que 

se aventura, o risco do retorno ao ponto de partida, o lugar da perambulação. Ao 

realizar a passagem do mythos ao logos, o pensamento filosófico retém essa 

possibilidade de escolher livremente o caminho que o mito havia apenas 

entreaberto, e faz de tal possibilidade o próprio princípio da razão moderna. Dessa 

maneira, pensar é entrar no labirinto e arriscar-se a perder-se nele. Por essa razão, 

o labirinto é também uma metáfora da aporia e se encontra na fonte do pensamento 

ocidental. 

No segundo momento – na Idade Média - apontado por Peyronie (1998), o 

labirinto é representado, dentre outras coisas, como uma espécie de imensa 

armadilha que se abre aos passos dos imprudentes e os retém para sempre depois 

de engoli-los. Como se vê, a imagem é fortemente ligada à ideia de queda no 

pecado e no inferno. Entretanto, provavelmente pode ser associada à salvação, pois 

aquele que for até o fim do caminho difícil chegará à cidade de Deus, de acordo com 

uma interpretação da época.  

 A esse propósito, Peyronie (1998) destaca que quando Pierre Bersuire, um 

autor francês, cujo nome em latim era Petrus Berchorius, interpreta a mitologia de 

Ovídio em um sentido cristão, ele retoma fortemente a ideia de que o Minotauro 

representa o diabo, que Deus o expulsou do céu e o encerrou no labirinto do inferno, 

ou melhor, no labirinto deste nosso mundo. Entretanto, Teseu, representante da 

imagem de Cristo, nos livra dele. Dessa forma,  

 
o labirinto torna-se  a via da salvação, pois ele é o fio e funciona como tal 
para quem tem de atravessá-lo. Basta seguir simbolicamente a "légua de 
Jerusalém" representada no chão da igreja, para chegar até o centro, a 
cidade celeste. Mas os riscos de fracasso são grandes. Um dos motivos que 
levam indubitavelmente ao inferno é a heresia. Para os clérigos, o labirinto 
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vai facilmente figurar o propósito ímpio, o raciocínio falacioso e condenável 
(PEYRONIE, 1998, p. 559).  

 

 No terceiro momento do significado do mito do labirinto - durante a 

Renascença - ele entra na esfera do homem. Por uma espécie de revolução muito 

significativa, há poetas a quem ocorre pensar que o labirinto talvez esteja tanto 

dentro de nós como nós dentro dele; ou, ainda, que somos nós que o projetamos 

para fora. De objetivo, ele se faz subjetivo, ou vice-versa; entre espaço interno e 

espaço externo há correspondência, como entre microcosmo e macrocosmo. A 

percepção do homem faz com que ela veja o mundo exterior integrado ao mundo 

interior. Nas narrativas desse período, como em Orlando Furioso, de Ariosto, as 

personagens passam a vida em perambulações. O espaço, nesse contexto, 

corresponde a “um labirinto dentro de um labirinto, um turbilhão onde o desejo se 

abisma em perseguição de sua sombra, uma vertigem que se desdobra. É um dos 

pontos altos da subjetividade renascentista” (PEYRONIE, 1998, p. 562).  

Na Época Clássica, assim nomeada por Peyronie (1998), o labirinto tende a 

converter-se no próprio mundo, encarado em sua permanência enganadora. Já não 

é tanto a tensão entre interior e exterior que ele põe em foco, mas sim a 

problemática vizinha da realidade e das aparências. A experiência do logro e da 

verdade é feita, naquele momento, de outros ângulos: na representação teatral, em 

torno do motivo do disfarce, como em Hamlet, cujo protagonista se finge de louco 

para solucionar o mistério da morte do pai; no romance, por meio do discurso 

didático, e depois da experiência iniciática; na expressão poética, por tentativas de 

representação formal do secreto.  

Em Dom Quixote (1605 – 1615), de Miguel de Cervantes, se Sancho se deixa 

tomar pela dúvida, entra num labirinto de interrogações desconcertantes. Basta 

cessarmos de crer, para que a realidade se torne problemática. Toda a narrativa nos 

põe à beira dessa vacilação e dessa vertigem. Se nos retirarmos do círculo da 

crença, entramos na série infinita das perguntas. Ler Quixote é compreender o 

mundo como ambiguidade e ter de enfrentar, em vez de uma só verdade absoluta, 

várias verdades relativas que se contradizem.  
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No teatro, o labirinto indica o caráter quimérico e transitório de nosso mundo, 

a travessia das aparências que deveria nos conscientizar de que o mundo não 

passa de um teatro de sombras, como é percebido no seguinte trecho de Hamlet: 

 
Intenções são escravas da memória 
São fortes, mas têm vida transitória 
Qual fruto verde que se ostenta, duro,  
E há de cair, quando ficar maduro (SHAKESPEARE, 2004, p. 133). 
  

O labirinto pode tornar-se o caminho simbólico de muitos conhecimentos, 

dentro dessa perspectiva vamos encontrar tentativas das mais interessantes no 

sentido de integrar a figura do labirinto à própria escrita poética. De acordo com 

Peyronie (1998), essas tentativas se iniciam com a poesia caligramática, que se 

expressa através de uma disposição original gráfica no texto escrito, formando uma 

espécie de pictograma e representando um objeto real ou uma figura que é a própria 

imagem principal do poema. Embora bastante simples, temos antecedentes 

históricos dessa poesia visual desde a Antiguidade. Além disso, o labirinto também é 

notado em experiências criptográficas com várias formas de leitura, várias 

combinações de letras, palavras ou frases e sentidos de leituras. Com isso, um texto 

pode esconder um outro, ou uma infinidade de outros.  

Nos séculos XIX e XX, o conflito em torno do mito do labirinto faz com que a 

oposição entre finito e infinito seja representado como prioridade. Tendo em vista 

essa tensão, Peyronie (1998) declara que ela faz emergir três aspectos do 

“labirintismo”: 1) o infinito pode ser um assustador confinamento; 2) a relação finito X 

infinito envolve a questão do sentido do mundo e 3) a literatura começa a questionar 

seus próprios meios.   

No primeiro aspecto, temos o castelo como um dos primeiros temas do 

labirinto explorado no século XIX. Esse espaço arquitetônico representa mistérios e 

enigmas, em razão de sua construção com características góticas, como uma 

armadilha insidiosa: livre para a entrada, mas com portas indispensáveis barradas, 

outras, ocultas. E de forma complementar ao castelo, temos o espaço subterrâneo. 

Conforme Peyronie (1998, p. 568) é em “seu prolongamento, que o labirinto 

encontra melhores condições para realizar-se”.  
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O subterrâneo, no romance gótico, exprime tudo o que há de oculto, de 

recalcado sob o castelo, ou sob a abadia. Sua ligação com o mito do labirinto é mais 

íntima que aquela da gruta ou da caverna, pois o subterrâneo é uma construção 

artificial, às vezes artificiosa. Ele abre para si um caminho no impenetrável e explora 

o proibido. Sob a superfície conhecida das coisas há ainda todo um mundo latente. 

Mas o labirinto subterrâneo assumirá ainda em nossos dias múltiplas formas, quer 

seja ele artificial (esgotos, catacumbas, túneis, galerias cavadas pelas toupeiras, 

galerias do metrô), quer seja natural (grutas, cavernas, búzios, intestinos).  

Outro aspecto inerente à oposição finito e infinito diz respeito ao sentimento 

do mundo, provocado, dentre outras razões, pela capacidade de representar o 

espaço onírico. Até o século XIX, o sonho era, antes de tudo, um artifício de 

apresentação retórica. No entanto, ele passou a representar percursos iniciáticos 

com componentes labirínticos através de imagens que se associam a 

estranhamentos mágicos como a transposição de mares, a travessia de florestas 

e/ou montanhas. Em casos extremos, a experiência com drogas alucinógenas 

também vai desembocar naquela do labirinto. No livro Paraísos artificiais (1860), de 

Charles Baudelaire, por exemplo, sob efeito de haxixe, uma mulher conta como ela 

se imagina presa por trás de grades de uma gaiola pomposa que se abre por todos 

os lados do espaço, configurado como um labirinto infinito.  

Em textos posteriores à Baudelaire, o recurso à imagem do labirinto nas 

descrições de cidade é um chavão muito comum nos textos modernos. Pode-se 

mesmo chegar à conclusão de que, com a Revolução Industrial, a cidade passou a 

ser o local onde mais comumente ocorre a experiência do labirinto, e no século XX 

ela se torna crucial para que os autores representem a multiplicidade da existência 

humana. Na concepção de Peyronie (1998, p. 570), a cidade torna-se  

 
 
Arquitetura refletida, cosmo edificado sobre o caos, imobilidade na 
movimentação, país de máscaras e de metamorfoses, de luz e de morte, 
labirinto por fim adivinhado que permite passar um momento para o outro 
lado da água.  

 

A partir do romantismo, multiplicam-se os relatos de viagens dos quais certos 

momentos são vividos como abordagens labirínticas do mistério do mundo. Assim, 

as viagens comportam passagens labirínticas representadas por uma arquitetura 
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que desorienta, em cidades desconhecidas, com paisagens que confundem tanto o 

narrador como os personagens.  

Em Edgar Allan Poe (1809 – 1849), passamos a ver o sinal de um 

deslocamento da imagem do labirinto, que se move da aventura existencial dos 

limites para aquela, mais intelectual, do conhecimento (labirinto lógico, labirinto 

como metáfora espacial de um enigma). Reconstituído ou reconhecido, o labirinto se 

anula, o enigma se dissipa. O detetive apaga o primeiro labirinto ao produzir o 

segundo; ele dá a identidade do culpado e chega ao conhecimento e ao domínio da 

situação. Conforme declara Peyronie (1998, p. 570), “na medida em que representa 

uma conquista do sentido sobre a obscuridade ou o absurdo do mundo, é simbólico 

da era da busca e do inquérito, na qual a literatura do século XX nos faz entrar”.  

 Avançando um pouco mais, por volta da Segunda Guerra Mundial, 

constatamos um forte impulso dado ao mito do labirinto, que prepara o modelo 

estrutural dos anos de 1950 e 1960. De início, ele se apresenta como metáfora da 

aventura coletiva, a imagem ajudando a pensar na aventura do homem na história. 

Na literatura existencialista, por sinal – e particularmente em Jean-Paul Sartre (1905 

– 1980) –, a questão de uma "saída" que deve ser encontrada diante do absurdo do 

mundo aparece com muita insistência. 

Durante o século XX, outra direção que pode tomar a experiência da literatura 

como labirinto é a do próprio livro. É sabida a importância desse tema em relação à 

Sagrada Escritura, e também na utilização que dele foi feita pela literatura fantástica 

(como receituário mágico detentor de um saber ambíguo). A literatura moderna 

acrescentou seus fascínios próprios, como no caso do escritor argentino Jorge Luis 

Borges (1899 – 1986), que muito se apropriou da imagem do labirinto e da 

possibilidade dela representar o infinito em seus escritos. No conto “La biblioteca de 

Babel”, integrante do livro Ficciones, publicado em 1944, ele menciona uma 

realidade na qual o mundo é constituído por uma infindável biblioteca, cujas estantes 

abrigam um número infinito de livros, como evidente no seguinte trecho: “El universo 

(que otros llaman la Biblioteca) se compone de um numero indefinido, y tal vez, 

infinito de galerias hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, 

cercados por barandas bajisimas” (BORGES, 1984, p. 465).    
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Na literatura de Borges, o jogo pendular entre o "aqui" e o "lá fora" nos expõe 

a tensão do interior e do exterior, do subjetivo e do objetivo, mas, acima de tudo, ele 

ajuda a chamar a atenção para o espaço narrativo como um labirinto de 

possibilidades. Tal dinâmica textual e narrativa é evidente também em O castelo dos 

destinos cruzados (1969) ou As cidades invisíveis (1972), do escritor e crítico italiano 

Italo Calvino (1923 – 1985), nos quais o jogo de bifurcações faz indagações ao leitor 

e traz à luz o prazer narrativo fundado na combinação do revelado e do oculto, do 

oferecido e do recusado. Cabe ao leitor resolver tal mistério.   

Além disso, na modernidade, a imagem do labirinto representa um mundo em 

fragmentos, no qual a saída nem sempre é visível e os inimigos são mais fortes que 

o ser humano, embora não haja mais Minotauro. A representação de uma totalidade 

do mundo não é mais possível, pois as obras de arte do século XX abandonam essa 

maneira de representação e indicam que o mundo moderno é cheio de ruínas, 

labirintos e construções inacabadas, vistos em recursos literários como a citação e o 

foco narrativo. A terra desolada, de Thomas Stern Eliot (1888 – 1965), Enquanto 

Agonizo, de William Faulkner (1897 – 1962), ou O castelo são obras organizadas em 

torno da fragmentação nascida da percepção do mundo, de uma vontade e de uma 

obrigação de estruturar simbolicamente a totalidade. No próximo capítulo, 

abordaremos como essa percepção de um mundo fragmentado, sem saída e 

labiríntico se dá na escrita de Kafka.  
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3. A ESTÉTICA DO FRAGMENTO 

 
 

“K. saiu pela escada varrida selvagemente pelo vento  
e olhou para a escuridão. Um tempo mau, muito mau”.  

Franz Kafka  

 

O mito do labirinto pressupõe a fragmentação, seja ela estética ou 

psicológica. Tendo isso em vista, nesse capítulo abordaremos as características 

marcantes da construção formal de O castelo, analisando a maneira pela qual Kafka 

sentiu o espírito da época em que viveu e a forma que usou esse aspecto em favor 

da construção do romance.  

Diversos motivos no início do século XX exacerbam a fragmentação do ser 

humano. Uma série de certezas, até então inabaláveis, começa a ruir, e isso afeta 

diretamente a aparente sensação de totalidade que o homem tinha. 

Consequentemente, em literatura, os temas, os modos de narrar e as sequências do 

enredo vão assumindo novos formatos.  

Ao considerar a atomização desse momento da história da humanidade, 

analisaremos o contexto em que surgiu a literatura de Kafka e o modo como ele 

concebeu o projeto estético romanesco, associando sua construção com o tema do 

fragmento, observável também no mito labirinto.  

 

3. 1 O romance de Kafka 

 

Nos termos de Bakhtin (1993), o romance, ao lado dos grandes gêneros, é o 

único não ligado à forma oral e é um gênero inacabado, ainda por se constituir. 

Portanto, não podemos prever todas as suas capacidades plásticas. Por isso, esse 

momento de intensa proficuidade não esgota todas as suas possibilidades. Pelo 

contrário, pois, no final do século XIX e no começo do século XX, ele começa a se 

transformar e adquirir diversas facetas, incorporando o ensaio, a história, a filosofia. 
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A narrativa é revestida de novas características e exprime novos conteúdos em uma 

inquietante manifestação estética. Razão que leva alguns críticos a profetizarem seu 

fim, contudo sabemos que, pela sua difusão e influência, continua sendo a forma 

literária mais importante de nosso tempo.  

A propósito da evolução desse gênero literário, Aguiar e Silva (1976, p. 249), 

considera que “na evolução das formas literárias, durante os últimos três séculos, 

avulta como fenômeno de capital magnitude o desenvolvimento e a crescente 

importância do romance”. Com o passar dos anos, entre os finais do século XVIII e 

as primeiras décadas do século XIX, além de seu interesse temático ir ao encontro 

de outras áreas do conhecimento como a psicologia, os conflitos sociais e políticos, 

ele vai abandonando lentamente a condição de narrativa de entretenimento para ser 

considerado aquele viés artístico que melhor estuda a alma humana e as complexas 

estruturas que a compõem. O romancista passa a crer mais que nunca em sua 

missão de forjar com fidelidade a experiência humana. Assim, com o advento do 

romantismo, já é possível falar em uma tradição romanesca e em uma grande forma 

literária.  

Durante o século XIX, o romance adquire um rigor e uma maestria 

desconhecidos até então. Seu universo se enriquece e se alarga a partir de gênios 

como Dostoiévski, que relatam experiências humanas atormentadas por meio de 

personagens que, por sua natureza e suas ações, são desenvolvidas quase como 

uma proposição, uma demonstração de tese e indicam aos leitores toda a 

complexidade da existência do homem no mundo.  

Importa dizer que essa revolução não era restrita somente ao romance. Prova 

disso é que Anatol Rosenfeld (1912-1973), alemão radicado no Brasil no pós-guerra, 

em “Reflexões sobre o romance moderno” (1976b), tece algumas hipóteses sobre a 

situação da épica do homem moderno. Inicialmente, ele considera a existência de 

um espírito unificador capaz de se integrar e se comunicar com todas as 

manifestações de culturas, denominado Zeitgeist. Diante dessa hipótese, é possível 

compreendermos, por exemplo, o fato de Clarice Lispector não ter lido Virginia Woolf 

e mesmo assim apresentar algumas de suas características, como o discurso 

indireto-livre, uma vez que pertencia ao mesmo contexto histórico de fragmentação e 

descoberta do inconsciente no qual estava inserida a escritora inglesa. Outro fator 
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que pode ser explicado através do Zeitgeist é o motivo de segmentos artísticos 

diferentes comungarem da mesma verve e característica estética em dado 

momento, mesmo não tendo o histórico de uma integração. É a partir disso que 

Rosenfeld (1976b) desenvolve a hipótese do romance produzido no século XX estar 

ligado a alguns traços da pintura modernista. 

 Para ele, a constatação de que a realidade humana é bastante instável e 

relativa fizeram com que na pintura moderna a visão de um mundo fixo, 

desenvolvida a partir do Renascimento, fosse colocada em dúvida. A noção de 

perspectiva, que servia para dar uma aparente sensação de absoluto à consciência, 

sofreu distorções substanciais e até mesmo foi abandonada em alguns casos. 

Rosenfeld observa um fenômeno análogo no romance moderno. Nele, espaço e 

tempo passam a ser vistos de maneira relativa e subjetiva, e também há um 

descompromisso com o mundo empírico das aparências. A perda de perspectiva e a 

destruição do espaço na pintura correspondem no romance à quebra da sucessão 

temporal. A partir do momento em que a ordem cronológica foi desfeita, passado, 

presente e futuro se fundem, e, consequentemente, o espaço deixa de ser “algo 

estático e perene, tal como se verifica nos tempos passados” (THEODOR, 1975, p. 

15).   

Tais mudanças, inicialmente, dizem respeito à temática, contudo, em termos 

estéticos, uma temática só passa a existir quando é assimilada inteiramente à 

organização e estrutura da obra. Desse modo, a visão de uma realidade mais lídima 

é incorporada à forma da narrativa, pois nosso mundo e nossa época exigem 

adaptações estéticas capazes de indicar a fragmentação e insegurança às quais o 

homem está submetido. É a partir disso que “a visão de uma realidade mais 

profunda, mais real, do que a do senso comum é incorporada à forma total da obra” 

(ROSENFELD, 1976a, p. 81). 

  A imagem dessa realidade flutuante é indicada por Kafka a partir da fatalidade 

e natureza caótica de suas personagens, e dos enredos tantas vezes absurdos e 

aparentemente sem conexões lógicas. Contudo, Rosenfeld (1968) vê no autor de O 

castelo muito mais do que inovações temáticas. Em “Kafka e o romance moderno” 

(1968), ele demonstra que o autor tcheco se antecipa a muitos autores do pós-

guerra principalmente ao promover, a partir de seus fragmentos narrativos, a 
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destruição do romance tradicional, isto é, houve uma mudança significativa na forma 

e na estrutura do fazer narrativo. Seus três romances, denominados de “trilogia da 

solidão” por seu amigo e testamenteiro Max Brod, marcam profundamente o fim da 

fábula linear e indicam a genialidade do autor que soube muito bem utilizar uma 

estética que representasse o nível de consciência a que o homem moderno chegou. 

Os romances de Kafka “acabam não sendo narrados, pois todos eles são 

fragmentos”, diz Rosenfeld (1968, p. 78), e isso significou “desfabular o romance” e 

dar a ele uma expressão da nova época.     

Essa inovação faz com que o romance não tenha mais uma intriga bem 

delimitada. Pelo contrário, toda a narrativa passa a ser composta a partir da 

repetição das mesmas situações, dando ao leitor a impressão de que o enredo 

sempre gira em torno do mesmo assunto sem que haja uma progressão rumo a um 

desfecho. A propósito dessa escolha ligada à composição da narrativa moderna, 

Aguiar e Silva (1976, p. 319) diz que ela também funciona como uma tentativa dos 

romancistas de dar a exata noção de densidade e pluridimensionalidade da vida. Ao 

fazerem isso, os escritores se afastam do romance tradicional e representam, de 

maneira mais autêntica, a existência e o destino humano, que “aparecem como reino 

do absurdo, do incongruente e do fragmentário”.    

Tecendo alguns comentários acerca do conto “A construção da Muralha da 

China”5, Donaldo Schüler (1973) pondera a respeito de alguns aspectos ligados à 

composição kafkiana. De acordo com ele, nas narrativas tradicionais era comum 

surgir uma situação desordenada, que seria normalizada posteriormente, ou alguma 

dúvida, que seria conduzida à certeza pelo enredo e pela maneira como os fatos iam 

sendo desencadeados. Dessa maneira, Ilíada e Odisseia, por exemplo, apresentam 

antecedentes que abalam a harmonia inicial e que, no decorrer da narrativa, serão 

solucionados a partir de uma sequência coesa. Contudo, para Schüler, Kafka inverte 

essa sequência e a composição narrativa demonstra que as certezas ou a ordem 

precedem as dúvidas e a desordem. Assim, “à medida que o discurso progride, 

dissolve-se a plenitude inicial em numerosos segmentos provavelmente nunca 

unidos” (SCHÜLER, 1973, p. 72).  

                                                           
5 Este conto de Kafka foi publicado em Narrativas do Espólio, com tradução de Modesto Carone, pela 

Companhia das Letras, em 2002. 
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Partindo disso, podemos dizer que em O Castelo a situação inicial que 

envolve K. parece ser o próprio desfecho, afinal, em momento algum, ele consegue 

transpor as barreiras para se tornar funcionário do Castelo e/ou ser aceito pelos 

habitantes da aldeia. Cada um dos episódios do romance poderia acontecer em uma 

ordem qualquer, pois todos eles servem para indicar o insucesso do protagonista 

rumo aos seus objetivos. Não há uma progressão que os leve a algum clímax. 

Diante dessa mesma problemática, Gunter Anders (1993), em Kafka: Pro e Contra, 

conclui que a situação básica em Kafka é, portanto, o que ele chama de idée fixe, 

uma vez que a temática emerge sempre de novo, como em um sonho. Assim, para 

ele, o caráter cíclico da estrutura da narrativa kafkiana não é uma falha artística, pois  

 
As representações de Kafka são, ao contrário, as primeiras em que os 
conceitos de “desenvolvimento”, “progresso”, etc., são programaticamente 
abandonados: as representações da vida inútil não podem resultar nem em 
happy end nem em transformações do herói (p. 40-41). 

 

Nesse sentido, observa-se que a opinião de Anders vai ao encontro do que foi 

dito por Rosenfeld. Para os dois, Kafka foi um renovador da narrativa ocidental, 

sobretudo no aspecto estético e formal. É importante salientar que, embora nossa 

pesquisa não pretenda abordar a contística de Kafka, é notória a influência de seus 

chamados “microcontos” em toda a literatura moderna e contemporânea, seja pelo 

constante diálogo com os mitos arcaicos e a sua (im) possibilidade nossa era, seja 

pelo extremo lapidar da linguagem, que é lacônica e ríspida, mas leva a muitos 

questionamentos.  

Ainda nesse mesmo ensaio, Rosenfeld (1968) aponta mais duas 

características intrínsecas à obra de Kafka, que, somadas à já citada desfabulação, 

contribuem para vermos, em suas narrativas, uma autêntica representação da 

mentalidade moderna: o anti-psicologismo e a ausência de um narrador onisciente. 

É próprio das narrativas modernas a ausência de personagens dotadas de heroísmo 

e grandiosidade – o que garante chamarmos os protagonistas de anti-heróis. Não há 

também o interesse dos autores em criar protagonistas com matizes totalizantes ou 

traços psicológicos diferenciados. O contorno das personagens não é bem 

delineado. O que há são tentativas de conduzi-los ao impessoal e ao abstrato, 

promovendo, dessa maneira, a negação da psicologia. Prova disso é a própria falta 
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de identidade, expressa, sobretudo, pela ausência de nomes, tão característica em 

Kafka.  

Em Ilíada e Odisseia, por exemplo, as personagens são caracterizadas a 

partir do nome, da filiação ou de algum epíteto ao serem introduzidas na narrativa. 

Desse modo, a nomeação é um traço marcante na narrativa clássica e é uma das 

maneiras de dar identidade aos heróis. Em Kafka, percebemos a ausência dessa 

particularidade garantida pelo nome. Inclusive, há um processo de gradação em 

relação aos três romances (Amerika - cujo título foi alterado por Max Brod para O 

desaparecido -, O processo e O castelo). No primeiro, Karl Rossmann tem nome e 

sobrenome definidos e há vários trechos em que lembranças mencionam a sua 

origem. Em O processo, não temos muitas informações a respeito de Josef K., além 

disso, o único aspecto que marca seu sobrenome é a letra K. Por fim, em O castelo 

temos o auge dessa despersonalização, visto que sabemos menos do protagonista, 

se compararmos com os dois romances anteriores, e seu nome é representado 

simplesmente pela letra K. A passagem a seguir ilustra bem essa questão, pois K. 

diz não conseguir distinguir seus assistentes Artur e Jeremias, alegando que pode 

chamar os dois pelo mesmo nome: 

─ Outras pessoas nos distinguem bem ─ disseram como justificativa. 
─ Acredito ─ disse K. ─ Eu mesmo fui testemunha disso, mas só posso ver 
com os meus olhos, e com eles não consigo distinguir um do outro. Por isso 
vou tratá-los como sendo um único homem e chamar os dois de Artur, não é 
assim que um de vocês se chama... Você, por acaso?  ─ perguntou 
K. a um deles. 
─ Não ─ disse este. ─ Eu me chamo Jeremias. 
─ Bem, dá no mesmo ─ disse K. ─ Vou chamar ambos de Artur. Se eu 
mandar Artur para alguma parte vão os dois; se eu der tarefa a Artur, vocês 
dois a fazem; para mim isso tem a grande desvantagem de que não posso 
usá-los para trabalhos isolados, mas tem também a vantagem de que os 
dois assumem juntos a responsabilidade de tudo aquilo de que eu os 
incumbir. Para mim é indiferente de que modo vocês dividem entre si o 
trabalho, a única coisa que não podem é se desculpar um por causa do 
outro, para mim vocês são um único homem. (KAFKA, 2000. p. 34-35) 

 

Esse trecho mostra como K. vê seus ajudantes. Não há indícios de 

particularidade ou distinção em relação a eles. Em Kafka, a ausência do nome e a 

crise de identidade representada antecipam, por exemplo, o nazismo, momento no 

qual os indivíduos eram conhecidos somente por números, e revelam o futuro de 

uma sociedade na qual as pessoas são conhecidas pela sequência numérica em 
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documentos de identificação ou se tornam despersonalizadas em meio aos 

documentos da máquina burocrática.  

Há muitos pensadores a respeito do conceito de identidade na cultura 

moderna, entretanto optamos por escolher apenas Stuart Hall (2002), visto que sua 

abordagem a respeito de identidade e sujeito é mais pertinente ao modelo de sujeito 

apresentado na literatura de Kafka. Em A identidade cultural da pós-modernidade, 

Hall (2002) diz que há três tipos de sujeito ocasionados por contextos históricos e 

concepções diferentes: o sujeito iluminista, o sujeito sociológico e o sujeito pós-

moderno.  

Segundo Hall (2002), no Iluminismo, a ideia de sujeito estava baseada na 

concepção do homem como um indivíduo centrado, unificado e dotado de razão, 

consciência e, também, de ação, cujo "centro" consistia em um núcleo interior. Esse 

núcleo emergia no momento do nascimento do sujeito e com ele se desenvolvia, 

ainda que essencialmente continuasse sendo o mesmo. Nessa perspectiva, “o 

centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa” (HALL, 2002, p. 11).  

Por sua vez, a noção de sujeito sociológico englobava a crescente 

complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do 

sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas formado na relação com outras 

pessoas importantes para ele, que mediavam os valores, sentidos e símbolos dos 

mundos em que ele habitava. De acordo com esse ponto de vista, a identidade é 

formada pela interação entre o “eu” e a sociedade, visto que “o sujeito ainda tem um 

núcleo ou essência interior que é o ‘eu real’, mas este é formado e modificado num 

diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses 

mundos oferecem” (HALL, 2002, p.11). 

Nessa concepção sociológica, a identidade passa a preencher o espaço entre 

o "interior" e o "exterior", entre o mundo pessoal e o mundo público. Nossos 

sentimentos subjetivos são alinhados com os lugares objetivos que ocupamos no 

mundo social e cultural. Projetamos a nós próprios nessas identidades culturais ao 

mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os parte de 

nós. Dessa forma, a identidade costura o sujeito à estrutura, o que estabiliza tanto 
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os sujeitos quanto os mundos culturais onde eles habitam, fazendo com que ambos 

sejam mais unificados.  

Ao complementar a definição sobre sujeito, Hall (2002) pondera que na 

modernidade a concepção desse termo sofre alterações. Para ele, o sujeito, 

previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, torna-se 

fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas 

vezes contraditórias ou não-resolvidas. As identidades que asseguravam nossa 

conformidade subjetiva com as necessidades objetivas da cultura entram em 

colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais. Dessa forma, o 

processo de identificação tornou-se provisório, variável e problemático. 

Portanto, esse processo produz o sujeito pós-moderno, caracterizado como 

não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma 

celebração móvel: formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam.  

Diante desse contexto, conforme Hall (2002, p. 13): 

 
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, que não 
são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente. Dentro de nós há identidades 
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente deslocadas.  

 

Às vezes, temos a sensação de que nossa identidade é unificada desde o 

nascimento até a morte, entretanto isso acontece apenas porque construímos uma 

cômoda história sobre nós mesmos ou uma confortadora "narrativa do eu". Dessa 

maneira:  

 
A identidade plenamente identificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados com uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 
cada uma das quais poderíamos nos identificar - ao menos 
temporariamente (HALL, 2002, p. 13). 

 

Se a apresentação das personagens da narrativa de Kafka aqui analisada 

dispensa contornos de individualidade, isso está fundado, principalmente, no fato de 

o narrador não se desdobrar em explicações ou análises. Isso cria uma espécie de 
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mistério e obscuridade que conduz a narrativa para o insólito. À medida que o 

narrador kafkiano vai tecendo a narrativa, vai se desprendendo da intenção de 

facilitar ou esclarecer as coisas para o leitor. Nesse sentido, há um desinteresse por 

parte do narrador em deixar as situações bem iluminadas. Ele pretende conduzir o 

leitor pelos mesmos caminhos tortuosos e inseguros vividos pelos protagonistas. 

Assim, a aparência de uma realidade flutuante é criada, e não temos esperanças de 

que alguma segurança mínima apareça.  

Esse aspecto é próprio da modernidade. O homem moderno não pisa mais 

sobre o solo com firmeza. Várias verdades até então absolutas foram 

desconstruídas e o ser e o parecer estão muito distantes um do outro. Como a 

experiência da realidade não garante mais uma possibilidade de integração, a sua 

representação também não o fará. Assim, as manifestações artísticas do início do 

século XX terão a característica de indicar esse conflito, essa luta entre o homem e 

um mundo esfacelado. A aparente noção de integração e totalidade dá lugar ao que 

podemos chamar de atomização. Como já foi dito, no caso das narrativas de Kafka 

isso é bastante pontuado pelo narrador.  

O modelo de narrador onisciente na narrativa tradicional é responsável por 

criar a ordem no mundo ficcional, contudo ele não se faz mais presente em O 

Processo e O Castelo. Ele é abolido e não há mais comentários, explicações ou uma 

proximidade com o objeto narrado. O foco narrativo está sob o (anti) herói e, 

consequentemente, há uma limitação em relação ao horizonte e à quantidade de 

perspectivas possíveis. Nesse sentido, Rosenfeld (1985) afirma:  

Uma vez que não há mais a visão ampla dum narrador onisciente, visto tudo 
ser projetado a partir do foco do “herói”, de visão muito limitada, decorre que 
o campo de visão se fecha. Passamos a viver num mundo limitado, a partir 
desse foco miúdo, participamos do horizonte reduzido dos “heróis”. (p. 182, 
grifos do autor). 
 

  
 Esse “foco miúdo” e esse “horizonte reduzido” vão de encontro ao projeto 

estético da epopeia. Neste tipo de narrativa, a perspectiva criada lança mão das 

características de uma macro-câmera, diferente das narrativas modernas que, por 

sua vez, adotam uma espécie de micro-câmera. Lembremos aqui a passagem da 

Odisséia na qual Ulisses, assim que retorna a Ítaca, e ainda está sob disfarce para 

não ser reconhecido, tem os pés lavados por sua serva Euricléia:  
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Em atenção a Penélope, bem como a ti, me disponho 
a os pés lavar-te, porque me abalaste com teus sofrimentos  
o coração. Mas atende, antes disso, ao que vou relatar-te: 
A este palácio têm vindo bastantes mendigos de longe, 
mas nunca vi semelhança tão grande como essa que mostras  
com Odisseu, não somente no corpo, nos pés e  fala. 
Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte: 
“Velha, realmente, isso mesmo as pessoas que juntos nos viam  
nos afirmavam, pasmados de tão singular parecença,  
tal como agora tu própria o observaste com muita justeza.” 
Isso disse ele; a bacia brilhante ela, logo, segura,  
na qual os pés costumavam lavar, e deitou bastante água 
fria, ajuntando, em seguida, água quente. Odisseu, entretanto, 
longe do lar se assentou, procurando ficar mais na sombra,  
pois receou que Euricléia, ao tocar-lhe na perna, pudesse  
a cicatriz conhecer e, assim, tudo ficar descoberto. 
Aproximando-se dele, a ama pôs-se a lavá-lo; mas logo 
a marca viu, conhecendo-a, que um porco-do-mato causara, 
quando ele a Autólico e aos filhos outrora visita fizera (HOMERO, 2001, p. 
330). 

 

Euricléia descobre a cicatriz, e isso é motivo para que o narrador explique sua 

origem. Ao contrário do modelo de narrador das narrativas modernas e 

contemporâneas, a epopeia é construída de modo a afastar qualquer possibilidade 

de suspense ou desconhecimento de qualquer detalhe dos fatos narrados. No caso 

da cicatriz de Ulisses, vários versos são utilizados posteriormente para explicar a 

origem do sinal que possibilita seu reconhecimento, num relato que remonta ao 

nascimento do soberano de Ítaca até a sua adolescência e a caçada onde um javali 

o havia ferido. 

Em Kafka, não há esse tipo de narrador preocupado com a organização e a 

clareza dos fatos narrados. Pelo contrário, a mais breve explicação se dissipa em 

meio às brumas dos espaços labirínticos que oprimem os heróis. Nesse sentido, 

podemos associar essa ausência do que falar à própria crise da palavra e 

demonstrar que ela indica a perda da experiência do narrar. Entendemos a 

expressão “experiência” de acordo com o sentido atribuído pelo filósofo alemão 

Walter Benjamin (1983), que, ao considerar a obra do contista russo Nikolai Leskov, 

tece considerações importantes sobre a presença do narrador na modernidade. O 

narrador não conta porque também não sabe. Sabe tanto quanto as personagens ou 

os leitores.  
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Dessa forma, é preciso considerar que, de acordo com Benjamin, o narrador é 

caracterizado por ser um contador de histórias e relatar nelas suas experiências. O 

olhar sobre o mundo garante a matéria a ser narrada. Desse modo, para o autor, 

narrar é trocar experiências de boca em boca. O narrador transmite uma sabedoria 

adquirida a partir do contato com uma vivência alheia a seu mundo e a repassa 

adiante através de conselhos, que são caracterizados pelos seus valores práticos. 

Contudo, trocar experiência não faz mais tanto sucesso em um tempo no qual as 

relações entre os homens tornaram-se precárias e foram substituídas pelo contato 

com o conhecimento e os meios de produção em detrimento da sabedoria. 

Tanto os escritos de maior fôlego quanto os contos e micro-contos de Kafka 

registram essa crise do narrar. No mito kafkiano “as sereias, porém, possuem uma 

arma ainda mais terrível do que seu canto: seu silêncio” (Kafka, 2002, p. 105). Por 

isso, quando as sereias desaparecem, a vida não tem mais fascínio, como indicado 

no trecho a seguir: 

 
 

E de fato, quando Ulisses chegou, as poderosas cantoras não cantaram, 
seja porque julgavam que só o silêncio poderia ainda conseguir alguma 
coisa desse adversário, seja porque o ar de felicidade no rosto de Ulisses - 
que não pensava em outra coisa a não ser em cera e correntes - as fez 
esquecer de todo e qualquer canto (Kafka, 2002, p. 105).  

 

Tal como as sereias, nessa nova roupagem mítica dada por Kafka, o narrador 

em O Castelo silencia porque na realidade fragmentada do mundo a palavra não 

pode mais garantir integração entre cosmos e homem. Ou também porque a 

ausência, o esquecimento é mais forte, mais intenso. Assim, o discurso esfacelado e 

flutuante não é capaz de registrar acontecimentos anteriores ao fato narrado. E 

mesmo esses são cercados de mistério, como em um trecho no segundo capítulo de 

O Processo intitulado “Primeiro inquérito”. Nele, Josef se dirige, depois de receber 

um telefonema bem lacônico, a um bairro periférico para procurar o tribunal. Chega 

a um lugar bastante degradado. Um galpão enorme no qual as pessoas que ali 

estavam tinham de usar almofadas na cabeça para não se machucarem devido ao 

teto ser muito baixo. O acusado profere um discurso apaixonado, cheio de cacoetes, 

haja vista sua vontade de se dar bem perante aquilo que pensava ser mais uma das 

instâncias do tribunal. Contudo, a pompa de sua fala está bem distante de ser 

idêntica ao quase silêncio do narrador. Em nenhum momento o leitor saberá que 



49 
 

 

lugar é aquele ou quem são aquelas pessoas. Na verdade, em Kafka, o narrador 

desconhece o futuro das personagens e sabe menos que o leitor.  

Conforme Carone (2000), esse aspecto indica que em Kafka o narrador 

deixou de ser onisciente, pois não tem ideia do que irá acontecer com a 

personagem. Desse modo, está bem distante daquele arquétipo do narrador próprio 

das epopeias, que nada deixava sob as brumas do mistério ou da contradição. 

Carone (2000) declara no posfácio de O Castelo que o narrador passa a se tornar 

insciente e “diante do impasse moderno da perda de noção de totalidade, aquele 

que narra, em Kafka, não sabe nada, ou quase nada, sobre o que de fato acontece – 

do mesmo modo, portanto, que o personagem” (p. 478).  

Anatol Rosenfeld (1912 – 1973) foi responsável por introduzir muitos autores 

estrangeiros no Brasil, transitou por diversas áreas do saber artístico e foi um dos 

primeiros a defender leituras fiéis aos aspectos estéticos e artísticos dos textos de 

Kafka. A ideia de usar esse método na obra kafkiana surgiu porque nessa época 

havia muitas análises que privilegiavam fatores de ordem biográfica, psicológica e 

teológica, deixando os valores literários propriamente ditos para segundo plano. Na 

época, a crítica teológica era a mais disseminada, principalmente por causa da 

biografia do autor tcheco escrita por seu amigo e testamenteiro Max Brod, que 

declarava que toda a obra kafkiana era um comentário ao livro bíblico de Jó. A esse 

propósito, Rosenfeld (1976ª, p. 229) declara que “é preciso integrar Kafka numa 

linha de tradição e renovação, vê-lo como herdeiro e pioneiro, em vez de arrancá-lo 

do contexto histórico e considerá-lo um monstro surgido dos famosos abismos do 

nada”. 

Contudo, de acordo com Rosenfeld, ao fazer isso, a análise de Brod não vai 

ao encontro de uma avaliação que considera as inovações estéticas criadas pelo 

escritor. Por isso, ele afirma que devemos lê-lo dando uma grande importância não 

só aos temas, mas à forma usada para compô-los. Se assim fizermos, poderemos 

dedicar um espaço a Kafka na ficção moderna que só é alcançado por James Joyce. 

Nesse sentido, procuraremos apontar esses aspectos ao longo dessa parte da 

pesquisa. 

 



50 
 

 

3.2 Plenitude perdida 

 

Durante a leitura de O castelo, o que salta de imediato aos olhos do leitor é o 

caráter fragmentário deste romance, seja pelo viés estético seja pela concepção de 

sujeito veiculada pela obra. O livro foi escrito em cerca de oito meses (fevereiro/ 

setembro de 1922), apresenta a união entre os capítulos e a sequência narrativa 

relativamente coesas, visto que também ficou inacabado, tal como O processo. 

Prova disso é a ausência de títulos nos cinco últimos capítulos e a falta de um 

desfecho. Na última página do romance lemos: 

A sala na cabana de Gerstacker estava iluminada fracamente só pela 
chama do fogão e por um toco de vela, sob cuja luz alguém, inclinado num 
nicho debaixo das trevas do teto, que ali se projetavam oblíquas, lia um 
livro. Era a mãe de Gerstacker. Ela estendeu a K. a mão trêmula e o 
mandou sentar-se ao seu lado; falava com esforço, era preciso se esforçar 
para entendê-la, mas o que ela disse (KAFKA, 2000. p. 465). 

  

 Assim termina o livro, sem nenhum sinal de pontuação e totalmente aberto a 

inúmeras possibilidades. O problema central do romance não é esclarecido. Não 

sabemos se o agrimensor K. foi ou será aceito pelo castelo. Por qual motivo K. 

percorria de um lado a outro a aldeia sem ser reconhecido oficialmente como 

agrimensor? Se a resposta é pessimista ou há sinal de esperanças, o leitor só tem a 

possibilidade de tateá-las no decorrer de toda a escuridão na qual a narrativa se 

desenrola. E isso quer dizer que a resposta final é tão incerta quanto as indagações 

e dúvidas das personagens.  

Como já foi dito, esse caráter fragmentário da produção romanesca é uma 

marca da modernidade. O final inconcluso ou a sequência narrativa quase aleatória 

dos capítulos demonstra como o homem está imerso em um contexto de 

insegurança, no qual as situações podem ter múltiplas perspectivas. A realidade não 

é fixa nem palpável. Nesse caso, é melhor falarmos em uma “realidade flutuante”, tal 

como afirma Rosenthal (1975). O fato de o romance ser aberto e multívoco tornou 

sua análise bastante ampla, dando margem para o surgimento de várias 

interpretações críticas. 
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Tendo em vista esse aspecto, as situações vividas pelos protagonistas em O 

castelo e O processo podem ser comparadas visto que as ações de Josef K. contra 

o tribunal que o acusa e as tentativas de aproximação de K. junto ao castelo são 

infrutíferas. Ambas registram uma espécie de transcendência vazia; um salto rumo 

ao escuro e desconhecido. Dessa forma, as duas obras apresentam um relação de 

complementaridade a despeito da plenitude perdida dos personagens.   

Nos dois romances, o grau de contato dos protagonistas com as instituições 

superiores – tribunal e castelo – é sempre superficial ou mesmo inexistente porque 

eles só se relacionam com funcionários subalternos, que estão bem distantes do 

centro da máquina burocrática. Essa expressão é muito usada para se referir à obra 

do autor tcheco, e não é por acaso, pois cada passo dado por suas personagens é 

dificultado pela sofisticada e complexa burocracia que organiza o sistema de mundo. 

Nesse sentido, se buscarmos aspectos referenciais na obra de Kafka, os teremos 

como reveladores de toda infindável burocracia que rege nossas esferas de poder 

até os dias de hoje.  

 Na verdade, essa burocracia intrincada não é percebida somente através da 

temática. A linguagem que os advogados e funcionários do tribunal usam é repleta 

de rebuscamentos próprios da linguagem protocolar. Segundo a praxe desse 

tribunal, os juízes podem ser de nível superior ou de nível inferior e existem, além 

dos rábulas, os pequenos e os grandes advogados. Quanto a estes, não há quase 

nenhum acusado que não tenha sonhado alguma vez com eles. “Mas é melhor não 

se deixar seduzir por isso. Não sei quem são os grandes advogados, e não se pode 

de modo algum chegar até eles” (KAFKA, 2003, p. 218-219). Nesses termos se 

expressa o comerciante Block, apresentado a Kafka na casa do advogado Huld. O 

fato de não se poder chegar nem mesmo aos bons advogados faz com que o 

processo caminhe de maneira extremamente lenta. Josef K descobre que, no caso 

do comerciante Block, o processo já consumira cinco anos da vida dele.  

Em relação à burocracia no castelo, há aqueles funcionários que sempre 

estão na aldeia em contato com os camponeses. Mas há também alguns nunca 

vistos, por causa do grau de importância, como o conde West-West, por exemplo. 

Desse modo, todo o sistema de mundo do castelo torna-se lento, inatingível, tal 

como no tribunal. Acreditamos que Kafka tenha usado sua experiência como 
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advogado de uma companhia particular e também do Instituto de Seguros contra 

Acidentes do Trabalho, já que ele também foi um protagonista da crescente 

burocracia. Na verdade, como em Kafka ela é um tema recorrente, possivelmente 

está relacionada com muitos outros aspectos internos nos romances e mesmo nas 

narrativas mais curtas. Este é o caso da realidade ilusória, na qual os protagonistas 

estão imersos.  

A realidade vivida pelos personagens kafkianos é garantida pela aparência e 

ausência de uma experiência totalizante. Em parte, isso pode se relacionar com a 

questão da burocracia proporcionada pelo contato com os pequenos funcionários, 

uma vez que estes são os encarregados de informar os heróis sobre o andamento 

do processo ou a aceitação do castelo. A realidade sempre chega até Joseph e K. 

de maneira reconfigurada porque é criada a partir das impressões dos próprios 

funcionários. Impressões já deformadas que chegam até eles e são novamente 

deformadas pela consciência dos dois. Consequentemente, não há garantias que as 

informações proferidas por esses funcionários menores sejam as verdadeiras.  

Isso suscita o problema da crise de informações sofridas no mundo kafkiano 

visto que o sistema que organiza os dois romances não é bem ordenado justamente 

pela desconstrução de meios eficazes para ligar aldeia/ castelo e culpados/ tribunal. 

Diante disso, “no modelo kafkiano de mundo, a ligação entre ambos os mundos está 

quase reduzida a nada pelas ‘interferências’ e as enormes perdas de informação” 

(MIELIETINSKI, 1987, p. 416). Esse processo pode estar relacionado de maneira 

direta com o problema da crise da linguagem, citado no tópico anterior. Em O 

castelo, por exemplo, a precariedade da comunicação pode ser ilustrada a partir do 

episódio em que K. se encontra com o prefeito da aldeia e este lhe explica como 

funcionam os telefonemas. Vejamos um trecho da elucidação do prefeito: 

 
No que diz respeito ao telefonema, o senhor está vendo, no meu caso, que 
de fato tenho muita coisa a ver com as autoridades – não existe telefone. 
Em albergues e similares o telefone pode prestar bons serviços, do mesmo 
modo que um aparelho de música automático, mas mais que isso não há 
nada. (KAFKA, 2000, p. 112-113). 

 

 Esse fragmento pode ser tido também como uma amostra do projeto de 

construção estética nas narrativas de Kafka. A incomunicabilidade e o próprio 
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silêncio indicam a crise da palavra que permeia o romance moderno. Kafka soube 

direcionar sua obra de forma plena para essa problemática denunciadora, de uma só 

vez, da crise da expressão, da forma e da temática romanesca. Para Steiner (1988), 

a humanidade, no início do século XX, está repleta de palavras saturadas de mentira 

ou atrocidade, e os autores que vivenciam tal época não poderiam ficar indiferentes 

a isso. É o caso de Kafka e sua capacidade de levar essa crise a extremos. A partir 

da economia narrativa, sua arte indica a dúvida se o poeta deve ou não parar, além 

de demonstrar um questionamento acerca da função da palavra em uma sociedade 

na qual não há mais hipótese de uma salvação por meio da expressão, mas apenas 

a possibilidade de registrar que a plenitude está perdida. Esse é o segredo que as 

narrativas de Kafka encerram.  

 

3.3 O castelo sob a face do absurdo  

 

Ao falar sobre a condição do homem diante do mundo de crenças e certezas 

destruídas, Albert Camus (1913 – 1960) declara que “o divórcio entre o homem e 

sua vida, entre o ator e seu cenário, em verdade constitui o sentimento do Absurdo” 

(CAMUS, 2004, p. 18). O homem sente um mal-estar diante da desumanidade do 

próprio homem e tem sobre si o desapontamento que essa descoberta provoca. 

Esse tipo de sensação dá origem ao que ficou conhecido como Literatura do 

Absurdo, que teve sua vertente mais conhecida no teatro. É inegável a influência de 

Kafka nessa estética literária, visto que sua obra indica “o absurdo da própria 

condição humana num mundo no qual o declínio da fé religiosa privou o homem de 

determinadas certezas” (ESSLIN, 1968, p. 347).  

Albert Camus e Samuel Beckett (1906 – 1989), os mais notáveis expoentes 

da Literatura do Absurdo, eram assumidamente influenciados por Kafka. Os dois 

também não ficaram indiferentes à época na qual a expressão artística era 

registrada por uma espécie de “poética do menos”. Cada vez menos palavras, 

menos situações lógicas, menos representações ligadas a uma realidade referencial. 

O estrangeiro, de Camus, e Esperando Godot, de Beckett, são as obras mais 

famosas dos dois autores, e talvez as que indiquem uma relação de influência mais 
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iminente. Ambas registram uma cisão entre homem e mundo. A ausência de 

integração entre esses dois polos, seguindo o projeto temático de Kafka, é levada às 

últimas consequências.  

 A relação de Camus com a obra de Kafka não se esgota no que diz respeito à 

influência literária, uma vez que o ficcionista e filósofo francês também dedica parte 

de seu O mito de Sísifo à questão do absurdo e da esperança na obra de Kafka, 

especialmente em O castelo e O processo. Primeiramente, ele declara que a arte de 

Kafka consiste em sempre obrigar o leitor a uma releitura. Isso porque é composta 

predominantemente por símbolos e estes são por natureza passíveis de duplas 

interpretações. Assim, a segunda leitura será a busca pelos elementos que não 

ficaram bastante nítidos e palpáveis. A seguir, Camus diz que, além dessa 

peculiaridade da releitura obrigatória dos escritos de Kafka, “é honesto aceitar seu 

jogo, abordar o drama pela aparência e o romance pela forma” (CAMUS, 2004. 

p.145). 

 Drama e forma, de acordo com Camus (2004), além de concorrerem para 

indicar a aparente naturalidade com que as personagens encaram o mundo a que 

estão submetidas, também serão responsáveis por criar a natureza absurda na obra 

kafkiana. Desse modo, um dos primeiros sinais do absurdo é a contradição entre a 

naturalidade com que as personagens encaram sua condição assombrosa no 

mundo. A falta de assombro diante do assombroso representa a medida paradoxal 

que rege o absurdo em Kafka. Dessa maneira, para Camus (2004, p. 147):   

 

 
Nessa ambiguidade fundamental reside o segredo de Kafka. Essas 
vacilações perpétuas entre o natural e o extraordinário, o indivíduo e o 
universal, o trágico e o cotidiano, o absurdo e o lógico se apresentam ao 
longo de toda a sua obra e lhe dão ao mesmo tempo sua ressonância e sua 
significação. São paradoxos que é preciso enumerar, contradições que é 
preciso reforçar para compreender a obra absurda.  

  

 A leitura de O castelo confirma essa característica apontada por Camus na 

medida em que o protagonista manifesta uma naturalidade enorme para encarar os 

eventos que o atingem cotidianamente. Em algumas passagens fica registrada a 

maneira de Kafka reconfigurar a realidade que abarca as personagens para dar a 

elas uma nova dimensão da complexidade do mundo. Essa nova dimensão, 
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entretanto, parece não ser percebida por elas, pois são alienadas e absortas demais 

para compreendê-la.  

 Nesses momentos de aceitação, fica nítido o comentário feito por Camus. 

Não teria sentido algum K. lutar para chegar ao castelo depois de descobrir pelas 

palavras do prefeito que não havia a necessidade de um agrimensor e que a carta 

recebida por ele não passava de um engano. Contudo, K. continua sendo obstinado 

e em diversas passagens luta de maneira infrutífera contra o labirinto administrativo 

e burocrático do castelo. A cada capítulo, o leitor vai tendo acesso ao modo absurdo 

pelo qual a personagem é afastada de seu êxito e talvez um ponto alto disso 

aconteça quando K. dorme pouco antes de poder falar com um funcionário influente 

que poderia conduzi-lo ao conde West West.  

 A ironia do livro é que todas as atitudes de K. para se aproximar do castelo se 

convertem em uma obstinação infinita, tanto é que os funcionários obstinados eram 

os que mais provocavam simpatia nele. Nesse aspecto, nos comentários feitos a 

respeito da obra de Kafka, Camus (2004) considera o mito de Sísifo como o melhor 

exemplo para representar a insistência de K. face à situação absurda que o envolve.  

 Sísifo, célebre personagem da mitologia grega, aparece na Íliada como filho 

de Éolo e de Enarete, com muitos irmãos e fundador do reino de Éfira, depois 

denominada Corinto. Em relatos posteriores a Homero, surge como pai de Ulisses, 

que teria gerado com Anticléia. No entanto, sua lenda mais conhecida e que mais 

nos interessa conta que aprisionou Tânato, a Morte, quando esta veio para leva-lo e, 

assim, durante o período em que esteve acorrentada, ninguém morreu na Terra. 

Apenas quando Ares foi mandado para libertar Tânato é que o reino de Hades voltou 

à normalidade. De maneira semelhante a Prometeu, Sísifo recebeu exemplar castigo 

de Zeus: empurrar, no Tártaro, uma enorme pedra montanha acima. Assim que a 

rocha chegava ao topo, rolava novamente até a base da montanha e ele deveria 

repetir a tarefa por toda a eternidade.  

 A situação vivida por Josef K. e K. é análoga à de Sísifo, no entanto os 

personagens de Kafka agem com naturalidade, ao contrário dos leitores que veem 

esses eventos absurdos com certo estranhamento. Isso prova que, mesmo ao 

expressar o absurdo, Kafka o reveste de coerência. A partir disso, Camus (2004) 
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demonstra ser pertinente ressaltar que “o universo de Kafka é na verdade um 

universo indizível onde o homem se dá ao luxo torturante de pescar numa banheira, 

mesmo sabendo que dali não sairá nada” (p.150). Essa coerência existente na 

perspectiva dos (anti) heróis de O castelo e O processo leva Camus a considerá-los 

absurdos em seus princípios, pois há possibilidade da esperança existir em meio a 

esse mundo aparentemente fechado e sem sinais de solução.  

De acordo com Camus (2004), isso acontece porque O processo indica um 

mal e O castelo procura diagnosticá-lo, resolvê-lo. O problema do absurdo, descrito 

de maneira ortodoxa e sem conclusão no primeiro romance, tem seu tratamento 

proposto no segundo. Camus pondera dizendo ser um tratamento que não visa 

curar, mas tenta reintegrar a doença à vida normal. Isso é simbolizado a partir da 

luta que o agrimensor K. trava ao lado de uma coletividade, diferindo 

substancialmente nesse aspecto de Josef K. Enquanto este procura lutar contra a 

coletividade, aquele faz com que sua dor seja também a dos outros.   

Em O castelo, cada capítulo indica um fracasso, mas, ao mesmo tempo, 

demonstra a extrema obstinação de K. Em dado momento, a dona do albergue da 

ponte declara a K. que as tentativas dele são um “absurdo, completo absurdo, 

quando, alguém brinca com um absurdo assim, confunde a se mesmo” (KAFKA, 

2000, p. 129). Uma extrema perseverança mesmo em meio ao destino fatídico. 

Portanto, para Camus (2004, p. 153): 

 
 

A palavra esperança não é ridícula neste caso. Ao contrário, quanto mais 
trágica é a condição evocada por Kafka, mais rígida e provocante torna-se 
essa esperança. Quanto mais absurdo for O Processo, mais o “salto” 
exaltado de O castelo parece comovedor e ilegítimo. 

 

 Esse salto será rumo ao desconhecido, ao tenebroso e misterioso mundo que 

também está distante do protagonista. Desse modo, não é exagero dizer que será 

um salto rumo a uma transcendência vazia e que, por isso, absurdo e esperança em 

Kafka fazem parte da mesma face da moeda.  

O mitólogo E. M. Mielietinski (1987), por exemplo, considera que o castelo é 

uma instituição que possui forças misteriosas e ilimitadas, representantes de uma 

forma repugnante de humor sombrio. Além disso, ele destaca o princípio de absurdo 
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ao qual o herói está constantemente submetido, que cria a sensação de 

encurralamento e solidão. Ao falar sobre O processo e O castelo, ele afirma que 

ambos  

 
apresentam inteiramente análogas a estrutura e o modelo de mundo que a 
esta serve de base, com a única diferença de que Josef K, que desconhece 
a sua culpa, não pode evitar o processo que o atinge, e o agrimensor K não 
pode chegar ao inacessível castelo que dele se distancia e conseguir 
naturalizar-se na aldeia. É como se, neste sentido, ambos os romances se 
encontrassem rigorosamente em relação de complementaridade (p. 412). 

 

Ao justificar essa relação de complementaridade, Mielietinski (1987) aponta 

principalmente três aspectos: o despertar da consciência do herói; o grau de contato 

deste com funcionários, e o problema da ausência de comunicação e informação. 

Primeiramente, conforme declara o autor, o mundo dos romances kafkianos 

depende do estado de consciência do herói. Por esse motivo, o princípio fantástico e 

absurdo, norteador das suas narrativas, se dará a partir do momento em que a 

personagem desperta e “o controle da razão está relaxado” (p. 414). Podemos 

explicar isso, tal como faz o teórico russo, usando três das grandes obras de Kafka. 

Em A metamorfose e O processo, a sensação de absurdo se inicia exatamente no 

momento em que Gregor Samsa e Josef K. acordam, respectivamente: 

Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonos intranquilos, 
encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. 
Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e, ao levantar um 
pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras 
arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal 
se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em 
comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas 
diante de seus olhos. (KAFKA, 1997, p. 7) 

 
Alguém certamente havia caluniado Josef K. pois uma manhã ele foi detido 
sem ter feito mal algum. A cozinheira da senhora Grubach, sua locadora, 
era a pessoa que lhe trazia o café todos os dias por volta de oito horas, mas 
dessa vez ela não veio. Isso nunca tinha acontecido antes. K. esperou mais 
um pouquinho, olhou de seu travesseiro a velha senhora que morava em 
frente e que o observava com uma curiosidade nela inteiramente incomum, 
mas depois, sentindo estranheza e fome ao mesmo tempo, tocou a 
campainha. Imediatamente bateram à porta e entrou um homem que ele 
nunca tinha visto antes naquela casa (KAFKA, 2003, p. 9). 

 

 No caso de A metamorfose, os laços que ligam a cena do despertar de 

Gregor ao mundo referencial são totalmente desfeitos. Não há uma realidade 

referencial imediata e assim, como em muitos dos escritos de Kafka, a sensação de 

absurdo é notória. Contudo, a transformação da personagem em inseto é tão 
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verossímil do ponto de vista interno que o leitor a assimila de maneira quase natural. 

Afinal Gregor Samsa “era” um inseto e não “como” um inseto. O processo também 

registra um início não convencional. O fato de Josef ser detido “sem ter feito mal 

algum” é só o princípio de uma série de situações absurdas e sem concatenação 

que o personagem viverá no decorrer da construção da narrativa. O processo, título 

do romance, pode inclusive ser encarado como o processo de Josef ter a cada 

instante sua vida presa a situações labirínticas sem senso nenhum. O processo da 

vida. O processo absurdo da vida. 

 Em O castelo, por sua vez, o elemento insólito e estranho invade a vida de K. 

depois de ele ter o sono interrompido durante a noite por um funcionário do castelo: 

Estava quente ali, os camponeses quietos, ele os examinou ainda um pouco 
com os olhos cansados e em seguida adormeceu. Mas pouco tempo depois 
já foi despertado. Um jovem, em trajes de cidade, rosto de ator, olhos 
estreitos, sobrancelhas fortes, encontrava-se ao seu lado com o dono do 
albergue. Os camponeses também estavam lá, alguns tinham voltado suas 
cadeiras para ver e ouvir melhor. O jovem desculpou-se muito cortesmente 
por ter acordado K., e apresentou-se como filho do castelão. (KAFKA, 2000, 
p. 9-10) 
 

 O trecho acima tem mais marcas de realismo-naturalismo do que os dois 

citados anteriormente. Mas, a partir do instante, em que K. é acordado, as situações 

absurdas começam a surgir, tal como em O processo e A metamorfose, e uma teia 

de eventos sem muito sentido começa a dar o tom do enredo. Logo no primeiro 

passeio pela extensa aldeia, K. encontra uma casa de camponeses onde homens 

tomam banho em uma tina; mulheres lavam roupas em outra tina; uma outra mulher 

segura uma criança, tudo isso em meio a uma densa fumaça que faz com que todas 

essas pessoas pensem que K., devido ao modo como consegue se movimentar, 

esteja bêbado, emergindo das nuvens. A sensação de absurdo também é dominante 

nas tentativas sempre malogradas de ele tentar se aproximar do castelo.  
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4. A CONSTRUÇÃO LABIRÍNTICA EM O CASTELO 

 

“Existem diversas vias de acesso ao castelo.”  
Franz Kafka 

 

Como nos interessa a construção espacial de O castelo enquanto 

representação arquitetônica do labirinto é pertinente mencionar alguns aspectos 

relacionados com a descrição e a narração, visto que são duas categorias da 

narrativa intrinsecamente ligadas ao modo como se percebe o espaço em uma obra 

romanesca. Posteriormente, discorreremos sobre a noção de ambientação, proposta 

por Osman Lins e bastante pertinente para tratar do espaço no romance de Kafka. 

Por fim, trataremos da presença do labirinto e seus possíveis significados em O 

castelo.  

 

4.1 Narração e descrição dos espaços 

 

É comum vários críticos dizerem que a literatura de Kafka representa pessoas 

deslocadas, saindo sem rumo por caminhos desconhecidos que não levam a lugar 

nenhum. Nos dias de hoje, uma cena em que várias pessoas caminham por uma 

movimentada avenida, passando umas pelas outras de maneira anônima, pode ser 

considerada tipicamente kafkiana. Contudo, diferente de outros autores do século 

XIX e das primeiras décadas do século XX, Kafka não usa como tema a multidão 

que fervilhava as metrópoles europeias.  

Com relação a isso, acreditamos que o conto de Ernest Theodor Amadeus 

Hoffmann (1776 – 1822) A janela de esquina do meu primo seja um dos primeiros a 

usar a temática da multidão, chegando, posteriormente, a influenciar a escrita do 

conto“O homem na multidão”, de Edgar Allan Poe (1809 -1849), “A uma passante” e 

outros poemas  sobre Paris, de Charles Baudelaire (1821-1867) e  “Avenida 

Niévski”, de Nikolai Gógol (1809 – 1852). O conto de Hoffmann, escrito em 1822, é 

diferente de outras narrativas suas, porque ele abandona traços fantásticos para 
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construir uma descrição realista da Berlim do século XIX, representada pela ótica do 

narrador protagonista que viaja até a casa do primo enfermo e impossibilitado de se 

locomover. Como a única visão que o doente tem é oriunda da janela do quarto, o 

visitante procura ensinar para o anfitrião a arte de enxergar, sobretudo através de 

observações e reflexões sobre as pessoas que frequentam uma feira na praça que 

fica em frente à janela. Tanto nesse conto de Hoffmann, como nos escritos de Poe, 

Baudelaire e Gógol, a multidão é captada pelo olhar lançado nos becos, esquinas, 

praças, bares e espaços recônditos das grandes cidades. No caso do escritor 

alemão, isso acontece de maneira estática, uma vez que os dois primos olham o 

espaço através da janela, no caso de Poe, Baudelaire e Gógol, acontece de maneira 

dinâmica, através das caminhadas pelas ruas.  

Quando se pensa na construção ficcional da obra de Kafka, é inevitável a 

associação com a cidade de Praga, sua terra natal. Embora ele nunca tenha 

admitido, as paisagens da cidade europeia estão presentes em sua obra, conforme 

declara Carpeaux (1983, p. 6):  

Mas Praga é Praga. É uma das cidades mais belas do mundo. Atravessando o 
rio, o Vltava imortalizado pelo poema sinfônico de Smetana, levantei, na ponte, 
os olhos e vi lá em cima na colina, o enorme Hradschin, o antigo Palácio Real, 
muito perto e no entanto parecendo inacessível nas alturas; e reconheci o 
“Castelo” de Kafka. Subi. Entrei, ao lado do castelo, na catedral gótica de São 
Vito, escura e vazia: e reconheci a igreja na qual o condenado, em “O 
Processo”, ouve a voz da Lei. Enfim, eu tinha encontrado a realidade atrás 
daquele sonho fantástico (CARPEAUX, 1983. p. 6). 
 

Também nascido em Praga, o crítico Willy Haas, afirma que lia os romances 

de Kafka “como se lê um panorama perfeitamente familiar da própria juventude, em 

que se conhecem cada cantinho escondido, cada esquina, cada corredor poeirento, 

cada lascividade, cada alusão distante,  por mais delicada que seja” (HAAS apud 

ROSENFELD, 1985, p. 249).  

Em O castelo, o espaço é visto dessas duas maneiras. Em algumas cenas, K. 

olha para o castelo a partir da aldeia da ponte e o vê no alto, recortado pela neblina. 

Em outras circunstâncias, ele caminha pela neve e vai observando como as casas e 

os objetos são definidos. Entretanto, a descrição de cada uma das cenas não 

registra multidão alguma. Pelo contrário, o que vemos no espaço é certa solidão 

caracterizada pelo vazio. Outro ponto relevante é que o castelo e a aldeia têm um 

aspecto mais feudal do que propriamente metropolitano. É interessante observar 
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que isso contrasta com os outros dois romances de Kafka, visto que em O processo 

percebemos referências ao centro da cidade, sua parte periférica, grandes 

construções, salas amplas, espaços suburbanos degradados; em Amerika o 

protagonista vai para a América, e o narrador registra todo o movimento da cidade 

que aparenta ser a Nova York do início do século passado.  

Carpeaux (1968) chama a atenção para o fato de que a obra de Kafka é a 

expressão simbólica da angústia de nosso tempo, porque ela indica que “o próprio 

gênero humano é uma displaced person no Universo” (p. 229). O termo displaced 

person foi muito utilizado durante a Segunda Grande Guerra em referência aos 

refugiados da Europa Oriental, que buscavam abrigo em outras regiões longe de seu 

país natal. Em um sentido amplo, podemos entendê-lo como algo relacionado à 

migração forçada, que o próprio Carpeaux conheceu bem. No caso de O castelo, K. 

também vive em uma terra estrangeira, longe de seu lar natal. Somado a isso, tem-

se o fato de que ele nunca consegue se fixar na aldeia, e, por várias vezes, é 

avisado, sobretudo pela dona do albergue, de que não pertence nem ao castelo nem 

à aldeia da ponte. 

As tentativas de K. de se fixar na aldeia se desenrolam em diversas cenas 

nas quais notamos que a espacialidade em O castelo é desenvolvida através da 

oposição vertical entre castelo (alto) e aldeia (baixo): 

Agora via lá em cima o castelo nitidamente recortado no ar claro, mais nítido 
por causa da neve que, amoldando-se a todas as formas, se estendia numa 
camada fina depositada por toda parte. No alto da encosta, aliás, parecia 
haver muito menos neve do que aqui na aldeia, onde K. avançava com 
esforço não menor que o de ontem na estrada. Ali a neve chegava às 
janelas das choupanas e pouco acima pesava sobre o telhado baixo, mas 
na altura da encosta tudo se alçava livre e leve para cima, ou ao menos 
assim parecia visto de cá (KAFKA, 2000, p. 18). 

 

É nítida, na passagem acima, a oposição entre castelo (“lá em cima”, “alto da 

encosta”) e aldeia (“aqui na aldeia”, “visto de cá”). Além disso, o trecho “ou ao 

menos parecia visto de cá” é organizado em torno da incerteza que o narrador tem 

sobre o que há “lá em cima”. Levando em conta o ponto de vista e o lugar de quem 

fala no trecho acima, temos duas constatações importantes para o entendimento do 

espaço na narrativa: 1) o modo de focalização é interno fixo, ou seja, o ponto de 

vista é o da personagem principal, e o “narrador” = “personagem” (Cf. GENETTE, 
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1979, p.187-191; TODOROV, 2008, p. 247). No caso de O castelo, a visão desse 

narrador que, por natureza, já é limitada, haja vista sua ausência como personagem 

da ação, torna-se mais restrita ainda porque ele deixa de ser onisciente para se 

tornar insciente.6 Isso faz com que a percepção do espaço seja restritiva e por isso 

nem K. nem o narrador saibam, a rigor, como se constitui o espaço do castelo, uma 

vez que todas as suas tentativas de se tornar o agrimensor serão inúteis. 2) desse 

modo, o espaço do qual o discurso é enunciado é somente a aldeia. As descrições, 

as ações e os diálogos entre os personagens são restritos e servem para indicar “a 

impossibilidade de ingresso num determinado espaço, espaço que ocupa o centro 

do romance exatamente por ser inacessível” (LINS, 1976, p. 65).  

Tendo esses dois aspectos em vista, a partir de agora relacionaremos a 

segunda constatação à descrição e à narração, por entender que as duas são 

indissociáveis em O castelo e contribuem para a compreensão da macro estrutura 

da obra. Por sua vez, a primeira constatação será relacionada com a noção de 

ambientação, sobretudo porque as relações do espaço com o fluxo da narrativa 

envolvem narrador e personagem (Cf. LINS, 1976, p. 85). 

A propósito da narração e descrição, há um ensaio de George Lukács (1968), 

no qual ele compara Naná, de Émile Zola e Ana Karenina, de Léon Tolstoi para 

analisar como se dá a observação da realidade na literatura naturalista do século 

XIX. Para tanto, ele usa um acontecimento comum aos dois romances, e conclui que 

em Zola a descrição da corrida de cavalos funciona meramente como demonstração 

de “virtuosismo”, não passando de digressão no conjunto do romance; já em Tolstoi, 

segundo o filósofo, a corrida é o ponto alto da obra, uma vez que encerra uma série 

de cenas altamente dramáticas e provoca uma mudança no conjunto do enredo. 

A partir de então, influenciado pelo método crítico marxista, Lukács (1968) 

cria uma hierarquia entre o ato de narrar e descrever, afirmando que este é casual e 

episódico, por isso não ordena nem distingue a totalidade da existência humana. 

Além disso, a descrição elimina a relação entre práxis e vida interior, anulando a 

possibilidade de representação de tensão da vida humana. Outro problema que faz 

                                                           
6 Esse termo é usado por Modesto Carone (2000), romancista e tradutor de toda a obra de ficção de Franz 

Kafka, com exceção de América. A propósito do narrador kafkiano, ele declara que “diante do impasse moderno 
da perda de noção de totalidade, aquele que narra, em Kafka, não sabe nada, ou quase nada, sobre o que de 
fato acontece – do mesmo modo, portanto, que o personagem” (CARONE, 2000, p. 478).   
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a postura descritiva ser inferior à narrativa é o fato de ela não indicar o 

distanciamento próprio do gênero épico e, consequentemente, a experiência 

humana ser narrada a partir da perspectiva de um narrador contemporâneo ao 

acontecimento.  

Diante desses argumentos, Lukács (1968) desenvolve o argumento central do 

ensaio. De acordo com ele, na descrição, autor, narrador e leitor só observam, 

enquanto na narração, há uma participação efetiva. Em outras palavras, naqueles 

escritores em que predomina a descrição, há um conformismo e uma aceitação da 

realidade existente, pois “a descrição não proporciona a verdadeira poesia das 

coisas, limitando-se a transformar os homens em seres estáticos, elementos de 

natureza morta” (p. 75). Por outro lado, nos escritores que valorizam mais a 

narração, há uma compreensão maior da realidade como processo dinâmico e 

social. Entretanto, essa postura de análise materialista mantida por Lukács pode ser 

redutora em alguns aspectos, visto que extrapolam noções puramente estéticas. 

 Nesse sentido, é pertinente considerar o que diz Gerard Genette (2008) para 

complementar a teoria de Lukács. Para o teórico francês, a narração pode ser 

definida como a representação de ações e acontecimentos, por um lado, e de outro, 

a descrição pode ser vista como a representação de objetos e personagens. Desse 

modo, por pertencer ao domínio da representação literária, “a oposição entre 

narração e descrição, além de acentuada pela tradição escolar, é um dos traços 

maiores de nossa consciência literária” (GENETTE, 2008, p.272). 

A definição não é muito diferente daquela proposta por Lukács, contudo 

Genette não considera a possibilidade de uma narrativa em que exista somente uma 

das duas em “estado livre”, visto que    

a descrição poderia ser concebida independentemente da narração, mas de 
fato não se a encontra por assim dizer nunca em estado livre; a narração, 
por sua vez, não pode existir sem descrição, mas esta dependência não a 
impede de representar constantemente o primeiro papel (GENETTE, 2008, 
p. 273).   

  

Explicada essa dependência, Genette diz que há duas funções para a 

descrição. A primeira delas seria a de ornamento e a segunda, explicativa e 

simbólica, simultaneamente, e, de acordo com ele, a mais manifestada na literatura 
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depois de Balzac. Tendo isso em vista, ele conclui que a evolução do romance 

tornou a segunda função mais importante, indicando o domínio do narrativo e da 

força dramática. Nesse sentido, a narrativa indica sucessão temporal e a descrição, 

objetos simultâneos. Além disso, ambas estão contidas em gêneros como o conto, a 

novela, o romance e o épico e isso faz Genette concluir que a descrição é um dos 

aspectos da narrativa.   

Em Kafka o uso da descrição assumindo essa segunda característica 

apontada por Genette é bem marcante, como indicado no trecho a seguir: 

O castelo, lá em cima, já curiosamente escuro, que K. havia esperado 
alcançar ainda naquele dia distanciava-se outra vez. Mas, como se ainda 
fosse preciso dar um sinal para a despedida provisória, ali soou um toque 
de sino alado e alegre, que pelo menos por um momento fez seu coração 
estremecer, como se o ameaçasse – pois o toque era também doloroso – a 
realidade daquilo a que certamente aspirava. Logo, porém, esse grande 
sino emudeceu e foi substituído por um sininho fraco e monótono, talvez 
ainda lá em cima, mas talvez já na aldeia. Esse tilintar evidentemente se 
adaptava melhor à viagem vagarosa e ao carroceiro digno de pena, mas 
implacável (KAFKA, 2000, p. 30).      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Vemos aqui um trecho no qual é relatada a volta de K. para as dependências 

do albergue da ponte depois de ter passado o dia tentando inutilmente se aproximar 

do castelo. A descrição do espaço escuro dá a ideia de uma atmosfera sombria e a 

presença do som dos sinos revela a própria situação do protagonista em relação às 

tentativas de se tornar agrimensor do castelo: “um toque de sino alado e alegre” que 

indica ameaça dolorosa à obstinação de K. É um trecho que ilustra como em O 

castelo o espaço externo tem também o efeito de causar algum tipo de 

transformação na interioridade da personagem. 

Há, nessa passagem, elementos descritivos e narrativos, indicando que, tal 

como propõe Genette (2008), são interdependentes. A ausência de luz e os sons do 

sino são usados em favor da descrição, ao passo que também temos o início da 

narração da volta de K ao albergue – “esse tilintar evidentemente se adaptava 

melhor à viagem vagarosa”. Esses aspectos indicam que o espaço no qual 

acontece a narrativa é restrito à aldeia e às construções pertencentes a ela. Além 

disso, contribuem para demonstrar a impossibilidade de K. chegar ao castelo e se 

tornar funcionário dele.   
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4.2 Os processos de ambientação em O castelo  

 

Tendo explicado as relações entre narração e descrição na composição do 

espaço em O castelo, podemos passar à primeira constatação referente ao espaço. 

De acordo com ela, o ideal seria falarmos em ambientação. Sua teorização é tema 

central na tese de doutoramento de Osman Lins (1976) sobre o espaço romanesco 

em Lima Barreto e antes de desenvolvê-la, a rigor, ele declara que 

 
 
O espaço, no romance, tem sido – ou assim pode entender-se – tudo que, 
intencionalmente disposto, enquadra a personagem e que, inventariado, 
tanto pode ser absorvido como acrescentando pela personagem, 
sucedendo, inclusive, ser constituído por figuras humanas, então 
coisificadas ou com a sua individualidade tendendo para o zero (LINS, 
1976, p. 72) 

 
     
 Nota-se que Lins (1976) rejeita a noção de espaço como pano de fundo em 

que atuam as personagens. Pelo contrário, para ele as categorias narrativas são 

praticamente impossíveis de serem apreendidas de maneira isolada e o que há, 

desse modo, é uma integração entre personagem e espaço, indicando que o limite 

entre eles é vacilante. Desse modo, o espaço romanesco não está ligado somente à 

percepção que temos do mundo, uma vez que ele revela resultados de natureza 

ficcional. Assim, a ambientação é um meio de usar técnicas narrativas para compor 

a categoria espacial dentro da macroestrutura de determinada obra. Portanto,  

 
Por ambientação, entenderíamos o conjunto de processos conhecidos ou 
possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado 
ambiente. Para a aferição do espaço, levamos a nossa experiência do 
mundo; para ajuizar sobre a ambientação, onde transparecem os recursos 
expressivos do autor, impõe-se um certo conhecimento da arte narrativa (p. 
77 – grifos do autor). 

 

 Tendo isso em vista, Lins (1976) garante a existência de três tipos de 

ambientação, a saber: 1) ambientação franca; 2) ambientação reflexa e 3) 

ambientação oblíqua ou dissimulada. 

 A primeira delas ocorre quando há uma “introdução pura e simples do 

narrador” (LINS, 1976, p. 79), que pode ser onisciente ou narrador personagem. Na 

ambientação reflexa, o espaço chega ao conhecimento do leitor através da 
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personagem. Duas características próprias desse tipo de ambientação são o uso do 

narrador na terceira pessoa, que deve saber tanto quanto a personagem, e o fato de 

ela ser percebida na narrativa a partir de blocos que ocupam vários parágrafos em 

alguns casos. Já o terceiro tipo de ambientação é caracterizado pelo fato do espaço 

surgir a partir dos gestos dos personagens, de modo que “mobilidade das coisas 

observadas e o movimento destas comunica certa animação aos elementos 

inanimados que se seguem” (LINS, 1976, p. 84).    

Ainda segundo Lins (1976), a diferença entre as duas últimas reside no fato 

de que, na ambientação reflexa, há certa passividade da personagem em relação ao 

espaço. Vemos a sua percepção sobre dado ambiente, contudo ela não implica em 

uma ação, pois sua reação é sempre interior. Pelo contrário, a ambientação oblíqua 

ou dissimulada exige que a personagem seja ativa, “o que a identifica é um enlace 

entre espaço e ação” (p. 83). 

Como veremos em alguns trechos a seguir, em O castelo predominam as 

ambientações indicadas em 2 e 3. Dentre outras coisas, confirma nossa hipótese a 

presença da focalização interna sobre a personagem e do narrador que sabe tanto 

quanto K, como demonstrado no seguinte trecho:  

 

O castelo, cujos contornos já principiavam a se desvanecer, permanecia 
silencioso como sempre, nunca K. tinha visto o menor sinal de vida nele, 
talvez não fosse possível reconhecer alguma coisa daquela distância e no 
entanto os olhos exigiam isso e não queriam suportar a quietude. Quando 
K. fitava o castelo, às vezes era como se ele observasse alguém que 
estivesse calmamente sentado ali e dirigisse o olhar para a frente, não 
porventura perdido nos próprios pensamentos e com isso fechado a tudo, 
mas livre e despreocupado: como se estivesse sozinho e ninguém o 
observasse. Tinha no entanto de notar que era observado, sem que isso 
afetasse o mínimo que fosse sua tranquilidade, na realidade – não se sabia 
se era a causa ou a consequência – os olhares do observador não podiam 
se fixar e se desviavam. Essa impressão estava hoje mais reforçada pela 
escuridão prematura: quanto mais ele fitava tanto menos reconhecia, tanto 
mais fundo tudo mergulhava no crepúsculo (KAFKA, 2000, p. 150, 151).   

  
 

Diante da contemplação do castelo, alguns dados fornecidos pelo narrador 

indicam sua perspectiva diante do espaço, confirmando o fato de, na ambientação 

reflexa, o conhecimento espacial vir a cabo através da personagem. Além disso, 

todo o trecho citado indica impressões interiores da personagem diante da 
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construção à sua frente, concretizando também o fato de, nesse tipo de 

ambientação, as reações serem interiores, como vemos no próximo trecho:  

 

Justamente quando K. chegou à Hospedaria dos Senhores ainda não 
iluminada abriu-se uma janela no primeiro andar, um senhor jovem, gordo e 
de rosto escanhoado, vestindo um casaco de pele, inclinou-se para fora e 
depois ficou na janela; não pareceu responder nem com o mais leve aceno 
de cabeça ao cumprimento de K. Nem no corredor nem no balcão de 
bebidas K. encontrou alguém, o cheiro da cerveja choca no balcão estava 
ainda pior que na vez anterior, uma coisa assim decerto não acontecia no 
Albergue da Ponte. K. se dirigiu imediatamente à porta através da qual 
havia observado Klamm da última vez, baixou cautelosamente a maçaneta, 
mas a porta estava trancada; tentou em seguida apalpar o lugar onde havia 
a abertura, mas ela estava provavelmente tão bem selada que ele não 
conseguiu descobri-la desse modo; por isso acendeu um fósforo. Nesse 
momento ouviu um grito que o assustou. No canto entre a porta e o 
aparador, perto da estufa, estava enrodilhada sobre si mesma uma jovem 
que olhava para ele à luz do fósforo com olhos ébrios de sono que se 
mantinham abertos a custo. Evidentemente era a sucessora de Frieda. Ela 
se recompôs logo, acendeu a luz elétrica, a expressão de seu rosto era 
ainda era brava, aí ela reconheceu K. (KAFKA, 2000, p. 151).      

 

 Além das impressões provocadas em K., percebemos que o espaço também 

é importante para que alguma ação seja desencadeada. Esse tipo de construção 

espacial exige uma atitude da personagem e por isso podemos classificá-lo de 

oblíquo ou dissimulado. Ao baixar a maçaneta, K. não consegue abrir a porta e isso 

faz com que tenha de acender um fósforo. Esse ato dá dinâmica às próximas 

sequências narrativas, uma vez que organiza dramaticamente o susto de K. em 

meio ao grito e ao surgimento de Pepi, a sucessora de Frieda, no espaço narrado. 

Há, desse modo, uma relação direta entre as escolhas da composição espacial, a 

ação praticada pelas personagens e o modo pelo qual o narrador as articula, dando 

indícios de que a primeira constatação a respeito da composição espacial em O 

castelo é bastante válida. 

A partir da noção de narração e descrição, proposta por Genette (2008), e da 

teoria acerca da ambientação, nos termos de Lins (1976), aplicada em O castelo, é 

possível perceber como a categoria espacial pode ser importante para a constituição 

de sentido dentro de um romance. Outra reflexão importante reside no fato de que a 

análise do espaço, isolada artificialmente (Cf. LINS, 2008, p. 63), não anula a 

presença de outras categorias narrativas, como as personagens e o narrador, por 

exemplo. Nesse sentido, a partir do romance analisado, conclui-se que a 

composição espacial atinge graus elevados de importância em determinadas obras, 
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podendo ser vista como a fonte da ação, como aquele elemento que melhor 

organiza o modo pelo qual a narrativa é construída.  

 

4.3 A fragmentação labiríntica  

 

Nesse tópico, analisamos O castelo seguindo as trilhas metodológicas 

apontadas nos capítulos anteriores, demonstrando que a construção arquitetônica 

labiríntica torna evidente o projeto estético desse romance. Para tanto, selecionamos 

trechos dele, para ilustrar o modo como cada uma das características dos cinco 

momentos da representação metafórica do labirinto apresentados no tópico “O 

labirinto”, no capítulo anterior, se realizam. Quando necessário, recorremos a outros 

textos de Kafka com fins de enfatizar a recorrência da imagem do labirinto em outras 

obras também.  

 Quanto ao primeiro aspecto do mito do labirinto, que revela a tensão entre 

uno e múltiplo, podemos situar espacialmente o protagonista K. Afinal, a decisão de 

insistir em ser aceito pelo castelo pressupõe a escolha de um caminho. Entretanto, 

logo no início já temos elementos que confirmam que isso não será tão simples, 

como fica evidente no trecho a seguir: “Eu não quis perder a oportunidade de fazer 

uma caminhada pela neve, mas infelizmente me desviei algumas vezes do caminho 

e por isso cheguei tão tarde” (KAFKA, 2000, p. 11).   

 Esses desvios que retardam a chegada de K. à aldeia não acontecem na ida 

somente. Com o desenrolar da narrativa, o caminho certo não é encontrado em 

momento algum. Amália, que poderia indicar o caminho até o castelo −agindo, dessa 

maneira, como Ariadne, no mito grego, que indica o percurso para Teseu −, não tem 

disposição para fazer isso. Além do mais, ela sofre pelo fato de ainda estar 

vinculada sentimentalmente a Klamm, funcionário encarregado de cuidar dos 

interesses do castelo junto à aldeia. 

 No mito grego, Ariadne é iniciadora da aventura do herói, e, posteriormente, 

torna-se a amante abandonada. Ela é apaixonada e carrega um sofrimento sem 

nome, fazendo com que seja um modelo exemplar de mulher que ama. De acordo 
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com Peyronie, “seu rosto desolado permanece como uma das referências 

mitológicas mais solicitadas pelo sofrimento amoroso feminino” (PEYRONIE, 2002, 

p.88).   

Em Kafka, Frieda também sofre, mas não é devota como Ariadne ao ponto de 

dar o fio mágico para revelar o caminho que livraria K. do labirinto e o salvaria do 

Minotauro. O amor não é capaz de conduzir à salvação e libertação dos caminhos 

intricados e sem saída. Na mitologia, Medeia é outro exemplo de mulher capaz de 

se desdobrar por amor, afinal, em uma das versões do mito, ela é capaz de matar os 

filhos para provocar a ira do companheiro Jasão, depois deste abandoná-la para se 

casar com Glauce. 

 Essa devoção criada pelo amor não existe em Kafka. Nas suas personagens, 

existe, por vezes, um instinto sexual e uma vontade de posse que, no entanto, se 

esgota no ato físico e não promove transcendência alguma. A sexualidade, quando 

existente, confunde-se com uma necessidade puramente física, na qual não há lugar 

para estabelecer outro tipo de contato com o parceiro. Para as personagens de 

Kafka, a mulher deve permanecer nessa zona de penumbra e de silêncio, só assim 

a ameaça que representa pode ser neutralizada, e a sexualidade pode ser vivida na 

sua vertente mais elementar. Em O castelo, a relação entre K. e Frieda inicia-se no 

chão da taberna, no meio das poças de cerveja e de sujeira, após K.  ter-se deixado 

seduzir por ela.  

K.  se caracteriza não apenas pelo afastamento social e pela distância 

emocional que impõem aos outros, mas também pela falta de capacidade em 

estabelecer relações humanas. Os afetos não têm lugar no universo de Kafka, 

porque a sua presença implicaria a aceitação de um compromisso com o Outro e 

com o mundo, e simultaneamente, quebraria o muro tão laboriosamente construído 

à volta do eu.  

 Essa incapacidade de comunicação humana é, na verdade, fruto de uma 

incompreensão do próprio eu. Como consequência disso, temos uma fragmentação 

do sujeito que se sente perdido em meio ao labirinto da existência humana. K. não 

pode encontrar o percurso que o levaria à saída desse universo intrincado porque 
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nem o conhecimento sobre si mesmo, nem o amor ou algum tipo de transcendência 

podem garantir isso.   

 A propósito dessa transcendência que não é alcançada, podemos tomar 

como ponto de partida a relação espacial binária entre aldeia e castelo, na qual este 

ocupa o objetivo da busca de K. Quando ele chega à aldeia, seu desejo é que 

aquele local seja apenas um espaço onde passe a noite, e, no dia seguinte, mais 

descansado, procure as dependências do castelo para apresentar-se como 

agrimensor, função para a qual tinha sido supostamente convocado. Entretanto, ele 

não é aceito em momento algum, e os capítulos que seguem são malogros de suas 

tentativas. 

 Tendo em vista uma interpretação simbólica, essa oposição alto/baixo, aldeia/ 

castelo associada aos interesses do protagonista de O castelo indica a busca por 

um centro. Nas sociedades arcaicas os arquétipos celestes das cidades e dos 

templos indicam o prestígio que a imagem do centro pode ter numa cultura. Eliade 

(1992, p. 13) diz que o simbolismo arquitetônico do centro pode ser organizado de 

três maneiras. A primeira diz respeito à Montanha Sagrada, lugar onde Céu e Terra 

se reúnem, e que está localizada bem no centro do Mundo; na segunda, cada 

templo ou palácio, e, por extensão, toda cidade sagrada ou residência real, são 

considerados montanhas sagradas, sendo vistos como um centro e, por fim, a 

terceira diz que em sua condição de “axis mundi” a cidade ou o templo sagrado são 

considerados pontos de encontro do Céu com a Terra e o Inferno. 

 Eliade (1979) discorre também sobre as imagens ascensionais, que são 

organizadas em torno de objetos que conduzem o homem aos Céus. De acordo com 

ele, “um número considerável de mitos fala de uma árvore, de uma liana, de uma 

corda, de um fio de aranha ou de uma escada que liga a Terra ao Céu e por 

intermédio dos quais certos seres privilegiados sobem efetivamente ao céu” 

(ELIADE, 1979, p. 47). O tema da verticalização, como estudado anteriormente, é 

próprio de uma das tensões do labirinto e está relacionado com a redenção de um 

eleito. Ao subir, esse eleito passa por uma iniciação em busca de si mesmo e do 

Centro do Universo depois de passar pelas três zonas cósmicas: Céu, Terra e 

Inferno.  
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Segundo Eliade (1979), esse caminho é representado como algo difícil de ser 

percorrido em muitos mitos, visto que a dificuldade da subida indica os obstáculos 

de se penetrar em um centro. Entretanto, há muitos mitos em que esses obstáculos 

se convertem em confirmações de que o homem necessita de um centro e ele é 

acessível. Assim, o Xamã tártaro ou siberiano sobe por uma árvore, e o sacrificador 

védico sobe por uma escada. Os dois ritos perseguem a mesma finalidade: a 

ascensão ao Céu e têm correspondências rituais – como, por exemplo a árvore 

Xamânica ou o mastro do sacrifício védico. Podemos citar também como exemplo os 

episódios bíblicos da Torre de Babel ou do sonho de Jacó, em que uma escada 

conduzia aos céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela (Cf. GÊNESIS, 

XXVII, 12).    

 Em Kafka, contudo, esse ritual é problemático porque a plenitude é inatingível 

e está perdida. Os caminhos cobertos pela neve profunda, a névoa e a escuridão 

não conduzem K. ao castelo e seu olhar sempre contempla o vazio. Sempre que 

ergue os olhos para o castelo, K. não consegue notar o menor sinal de vida. Talvez 

simplesmente por causa da distância. Mas havia alguma coisa a mais, pois os olhos 

o exigiam e não queriam suportar a quietude. 

Essa imagem do castelo formara-se num dia em que a escuridão parecia cair 

mais cedo, e era a imagem mais precisa que o castelo viria a conceder. Mas sempre 

uma imagem. Ir além da imagem é como uma transgressão. Não apenas o castelo 

está onde parecia estar o vazio, como parecera a K. ao chegar à aldeia, mas o 

castelo é também um ser que olha para o vazio – ou fixa algo que jamais ofusca o 

seu olhar livre e despreocupado. Defrontam-se aqui duas figuras do vazio. Na visão 

de Kafka, o paraíso não era um lugar onde alguém viveu no passado e do qual se 

conservara a memória, mas uma presença perene, oculta. A cada momento um 

obstáculo imenso e envolvente impede que essa presença seja percebida.  

A esse propósito, percebe-se uma nítida oposição entre ambiente externo e 

interno, visto que K. não consegue adentrar as estruturas pertencentes ao castelo. O 

protagonista do romance, bem como as personagens da aldeia, são seres colocados 

à margem e não pertencem ao lugar que poderia lhes conceder certa identidade. 

Eles perambulam em caminhos errantes a fim de garantirem êxito e aceitação pelos 

membros do castelo, no entanto as tentativas malogrados revelam que essa busca é 
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como um labirinto dentro de outro labirinto. Dessa forma, tem-se concretizado o 

significado do mito do labirinto com a dinâmica entre o externo e o interno, que, em 

uma leitura mais profunda e metafísica, pode ser visto como a procura do homem 

por si próprio, revelando a presença do labirinto dentro de nós mesmos.      

Em uma interpretação simbólica, o fato das personagens não conseguirem 

aproveitar essas oportunidades corresponde à expulsão do paraíso, que é verificável 

também em outros escritos, como A metamorfose e O processo, por exemplo. No 

primeiro, Gregor Samsa recebe o golpe de uma maçã lançada pelo pai e isso o 

levará à morte no desfecho da narrativa. Em um sentido simbólico, interpretamos tal 

episódio como uma expulsão do paraíso doméstico. Tal expulsão se assemelha com 

o que acontece com Josef K., que tem o quarto invadido pelos funcionários do 

tribunal. A expulsão dos espaços íntimos pode ser associada à ausência de um 

lugar de acolhimento no qual o paraíso foi difamado. A esse propósito, Kafka declara 

que  

é perfeitamente pensável que o esplendor da vida circule por toda parte, e 
sempre em toda a sua plenitude, acessível mas velado, profundo, invisível, 
longínquo. Mas ele está ali, sem hostilidade, sem relutância nem surdez. 
Com a palavra certa acode ao chamado. Essa é a essência da magia, que 
não cria, mas convoca (KAFKA apud CALASSO, p. 129, 2006). 

  

Considerando o quarto tipo de visão acerca da simbologia do labirinto, pode-

se falar do jogo entre realidade e aparência, afinal o conflito central de O castelo é 

construído a partir da carta-convocação aparentemente recebida por engano. Ao 

chegar nas dependências do castelo, o protagonista descobre que não precisariam 

de agrimensor e a sua ida até ali era, portanto, desnecessária. Esse jogo no qual o 

real é escondido e ocultado pelo aparente mistério ocupa diversas passagens do 

livro e faz com que inicialmente muitos moradores da aldeia sejam vistos como 

possíveis ajudantes de K. Com o desenrolar da narrativa, percebe-se que essa 

esperança é ilusória, como evidente no conselho de Bürgel a K.:  

Aqui muita coisa parece ter o objetivo de intimidar e, quando se acaba de 
chegar, os obstáculos parecem completamente impenetráveis. Não quero 
investigar como em verdade isso acontece, talvez a aparência corresponda 
de fato à realidade; na posição em que estou me falta o distanciamento 
certo para verificá-lo; mas note que às vezes se apresentam outras 
possibilidades que quase não coincidem com a situação geral, 
oportunidades nas quais, a partir de um olhar, um sinal de confiança, pode 
ser alcançado mais do que através de esforços exaustivos que duram a vida 
toda (KAFKA, 2000, p. 385).   
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Ora, na literatura de Kafka não há mais ninguém privilegiado. Não há 

escolhidos para romper os obstáculos e chegarem ao centro. Há uma negação 

dessa possibilidade que inclusive é representada em uma confidência feita ao amigo 

Max Brod: “há esperança suficiente, infinita,- mas não para nós.” Na literatura de 

Kafka, sonhar com essa possibilidade é uma utopia e há muitas personagens que 

têm a função de destruir ou ao menos alertar os protagonistas quanto a isso. Em O 

castelo, a dona do albergue da ponte é uma das encarregadas de dizer isso a K.  

 Além disso estar nítido em O castelo, a passagem a seguir de O processo 

também revela tal característica. No excerto, há uma conversa entre o protagonista 

Josef K. e o capelão, em uma igreja, espaço emblemático, que pode simbolizar uma 

peregrinação rumo à salvação. Observemos o diálogo a seguir:   

 
 

– Você está zangado comigo? – perguntou K. ao sacerdote. – 
Talvez não saiba a que tipo de tribunal está servindo.  

Não obteve nenhuma resposta.  
– São apenas experiências minhas – disse K.  
Lá em cima continuava o silêncio. 
– Eu não queria ofendê-lo – disse K.  
– Será que você não enxerga dois passos adiante? 
Era um grito de raiva, mas ao mesmo tempo de alguém que vê 

outro cair e, pelo fato de estar ele próprio assustado, grita sem cautela e 
sem querer (Kafka, 2003, p. 259-260). 

 

No desfecho dessa passagem, o capelão conta uma parábola a Josef que 

confirma a ideia de que ele está caindo diante do tribunal que o acusa7. Nessa 

parábola um senhor humilde espera a vida toda para entrar na Lei e não consegue. 

Já no final da vida, o guarda que impedia a sua entrada diz que a passagem esteve 

reservada somente a ele, criando assim um estranhamento no leitor. É como se 

nessa narrativa Kafka concretizasse a expressão “morrer de esperar”8.  

Nos dois casos, tanto no romance como na parábola nele inserida, a salvação 

não é alcançada porque o mundo é nebuloso e não permite que os condenados – 

termo mais pertinente do que “eleitos” – o enxerguem com clareza. Ao falar do 

                                                           
7 Esta parábola também pode ser encontrada de maneira avulsa em livros de contos com o conto de “Diante da 
lei”, visto que tem certa independência em relação ao restante do romance.   
8 Expressões como essa são marcadas por seu caráter hiperbólico. O que Kafka faz é concretizá-las. É como se 
a linguagem fosse capaz de tornar acontecimento aquilo que só seria possível do ponto de vista da palavra. A 
novela “Na colônia penal” justifica esse aspecto, visto que a expressão “sentir na pele” é concret izada quando o 
protagonista tem a sentença gravada em suas costas por uma máquina horripilante.    
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homem humilde que morre esperando para entrar na lei, o capelão antecipa o 

desfecho do próprio Josef K. Essa narrativa encaixada mostra o distanciamento 

entre a salvação almejada por ele e o que de fato acontece. É uma maneira 

labiríntica de contar a própria sorte àquele que perecerá. Por esse motivo, Josef K. 

continua sem entender. Em O castelo acontece algo parecido quando K. tem contato 

com as histórias contadas pela família de Barnabás. Sobretudo quando este fala 

sobre um fato envolvendo o pai, que, em uma época da vida, ia todos os dias até a 

horticultura de um certo Bertuch. Lá, o pai escolheu um lugar para ficar e esperar por 

algum funcionário do castelo, visto que aquela construção também exercia fascínio 

sobre ele, como indicado na passagem a seguir:  

 
Ali então o pai ficava sentado dia após dia; podia ser um dia outono escuro 
e chuvoso, mas o tempo lhe era indiferente por completo: de manhã, numa 
determinada hora, estava com a mão na maçaneta e se despedia de nós 
com um aceno; à noite ele voltava; parecia que ficava a cada dia mais 
curvado, voltava completamente ensopado se atirava a um canto (KAFKA, 
2000, p. 323).  

 

 A espera dura até o momento em que as dores reumáticas não incomodam 

tanto o pai de Barnabás. Entretanto, o inverno torna essas dores insuportáveis. 

Durante semanas ele teve de permanecer na cama e os delírios consumiam sua 

sanidade: um funcionário do castelo descia da carruagem e voltava balançando a 

cabeça, desaprovando o fato de o pai de Barnabás não estar lá. Esse episódio se 

parece com aquele que o capelão relata a Josef K., porque, em certa medida, ele 

também antecipa o desfecho de K. Essa escolha, por tratar um ponto crucial do 

romance de maneira labiríntica, revela o desejo do narrador em distanciar ainda 

mais os protagonistas de seus objetivos. É um tipo de recurso que confirma a 

presença de inúmeros obstáculos que impedem a salvação.  

No caso desse episódio em O castelo, a esperança se converte em uma 

espera infinita, representada temática e formalmente. O infinito, visto aqui como uma 

das muitas facetas do labirinto, é recorrente na obra kafkiana e representa a 

dinâmica da própria modernidade. Nesse caso, o mundo se apresenta sob múltiplas 

perspectivas sem que nenhuma delas seja soberana sobre a outra. Quando 

Barnabás declara que “existem diversas vias de acesso ao castelo” (KAFKA, 2000, 

p. 322), podemos estender essa afirmação à visão que as personagens têm desses 
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percursos, ao modo como o leitor as encara e como elas são construídas no 

desenvolvimento do romance.  
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5. BIFURCAÇÃO DAS VIAS  

 

Nessa (in)conclusão, discorreremos sobre o último dos aspectos apontados 

por Peyronie (1998) − a tensão entre finito e infinito inerente ao mito do labirinto. 

Pensamos que, ao tratar de uma obra inserida no contexto da modernidade, essa 

tensão é a que mais revela suas vicissitudes, principalmente porque ela expõe a 

noção de (in) finitude intrínseca tanto à existência humana, quanto à escrita literária.  

Ao longo de nosso trabalho, percebemos que esse dilema é evidente quando 

se isolam alguns aspectos de determinada obra literária para estudá-la. Ao 

analisarmos O castelo, relacionando seu espaço romanesco com o mito do labirinto, 

percebemos que a sua concepção está ligada tanto à condição do homem no mundo 

quanto ao modo como a literatura é construída. Por um lado, o romance estudado 

suscita questões inerentes à humanidade, como a fragmentação da identidade e a 

busca por si mesmo; por outro, também engloba questões próprias ao fazer literário. 

 Se há uma maneira razoável de caracterizar nossa psicologia, ela consiste na 

sua representação por meio da arquitetura do labirinto. Não só por causa dos 

múltiplos caminhos que podem ser percorridos por nosso eu, mas também porque 

do século XX para cá a noção de fragmentação e perda dos referenciais nos atinge 

a cada instante de nossas vidas. Além disso, o fato de estarmos em caminhos 

errantes sem jamais podermos nos deter, transforma o finito em infinito.  

 Kafka está no âmago desse processo porque sentiu que o poder do Minotauro 

não permitiria que ninguém escapasse. Nos regimes totalitários, o inimigo era claro e 

declarado. Kafka antecipou isso. Entretanto, a amplitude das situações vividas por 

suas personagens indica mais que isso. Com o passar dos anos o inimigo se 

expandiu, se multiplicou e se fragmentou, a ponto de não conseguirmos mais 

identificá-lo de modo claro e preciso. O castelo nos mostra que o inimigo está 

espalhado por todos os cantos. A esse propósito, no romance há várias séries que 

representam a proliferação ilimitada dos domínios do Castelo.  

Tendo isso em vista, podemos dizer que O castelo trata do tema da procura 

infinita do indivíduo por reconhecimento e de sua busca pela verdade existencial. 
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Procura e busca são infrutíferas e revelam que no labirinto kafkiano não há nenhum 

fio mágico que conduza as personagens à redenção. O desafio do labirinto é aceito, 

entretanto a viagem iniciática não se converte em uma formação de si mesmo. Não 

encontrar o centro do labirinto equivale a uma estagnação; não há mudança 

existencial. Kafka desconstrói a ideia de que o labirinto é uma espécie de prova pela 

qual passa o herói iniciado para atingir a maturidade.  

O percurso de Teseu é complexo e envolve a separação da mãe, a luta contra 

monstros, o próprio Minotauro no centro do labirinto de Creta. O herói prova a 

necessidade de superar obstáculos físicos e de se afirmar psicológica e socialmente. 

Ao buscar seu objetivo, Teseu progride em direção do centro com a finalidade de 

regressar triunfante de sua jornada, depois do confronto com as forças do caos, da 

morte e da bestialidade representada pelo Minotauro.  

Em uma acepção moderna, o mito do labirinto espelha a perplexidade dos 

indivíduos perante a multiplicidade e a infinita complexidade em que o sujeito se 

encontra face ao espaço, à razão e ao mundo indiferente à voz humana. Kafka 

mostra que esse espelhamento é paradoxal porque, quanto mais o indivíduo 

procura se desvencilhar das teias que a própria civilização lhe estende, mais 

solitário, aflito e angustiado ele fica. O esforço para se libertar desse labirinto é 

proporcional ao enredamento nesse itinerário cego. Os caminhos percorridos pelas 

personagens de Kafka, nesse sentido, podem representar a cartografia de nossa 

mente. Entretanto, a ironia é que esse mapa não servirá para nos libertar do 

labirinto que nos prende.  

Outro modo de compreender a presença do mito labirinto na literatura de 

Kafka é associá-lo à construção poética. Dizer que a literatura fala da literatura 

implica considerar o fato de que neste caso o que está em jogo é a própria 

linguagem. A técnica narrativa modernista torna evidente a complexidade de sua 

própria forma. A literatura sofre um processo de transformação porque de seu 

conteúdo emergem discussões inerentes à sua construção ficcional. Nesse sentido, 

ela não necessita de outros conhecimentos ou áreas do saber para se definir.9 

Assim, segundo Barthes (1970), os escritores passam a ter a consciência de que a 

                                                           
9 Ao definir mathesis, um dos três poderes a partir dos quais a literatura pode deslocar significados, Barthes 

(1970, p.17) afirma que ela pode englobar todos os saberes, pois funciona como uma espécie de linguagem-
limite, que levaria o saber à “reflexividade infinita”.  
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literatura pode falar dela mesma, além de falar do mundo, a fim de indicar seu 

próprio ser. Nessa atitude de voltar-se para si mesma é que temos fundados os 

pressupostos da metaficcionalidade narrativa, isto é, um tipo de literatura que chama 

a atenção para seus processos de composição e mostra isso ao leitor enquanto o 

texto é lido.  

Embora esse aspecto seja trabalhado de forma mais nítida por autores de 

ficção e críticos a partir do Modernismo10, desde o início do século XVII, com a 

publicação de Dom Quixote, as reflexões acerca da autorreferencialidade do texto 

literário existem. Cervantes parodia as novelas de cavalaria para destruir certas 

convenções, torna a reflexão entre mundo (mimese) e literatura (ficção) parte da 

temática de sua obra e considera o papel imaginativo do leitor, representado pelas 

personagens que são bastante influenciadas pelas leituras feitas. 

Essa autorreferencialidade é própria do romance por causa do caráter 

eminentemente duplo e cindido da consciência moderna. Assim, os romances 

fragmentados de Kafka são adequados para a representação de um mundo em que 

o sujeito se exila e caminha rumo ao autoespelhamento e a interiorização. O castelo 

é um fragmento de romance que introduz uma abertura na própria definição de 

romance enquanto gênero. Ele é escrito sob signo de inversões, duplicidades e 

anticlímax, evidenciando o jogo no qual mundo e literatura se fundem.  

 As dispersões no espaço remetem ao esquema da história dentro da história, 

como no caso em que o pai do mensageiro Barnabás deve ficar aguardando a vinda 

de alguém do Castelo para se desculpar pela filha Amália, que rasgou uma carta do 

funcionário na qual pedia para sair com ela em termos grosseiros e ameaçadores. 

Além disso, os capítulos fragmentados, os diálogos suspensos e o final não 

conclusivo do livro revelam que O castelo “termina” no infinito. Em um sentido amplo, 

esse labirinto temático e formal criado por Kafka estende-se aos dias atuais em que 

mundo é percebido de maneira circular e inacabada.  

Talvez essa também seja a melhor forma de encarar a escrita acadêmica e, 

de um modo específico, a árdua tarefa de fazer nossa pesquisa e escolher alguns 

                                                           
10 Ao considerar a diferença entre Modernidade e Modernismo, Barbosa (1982, p. 120) diz que “o primeiro indica 
um fenômeno de bases universais, apontando para tudo o que significou problematização de valores literários no 
amplo movimento das ideias pós-românticas, o segundo termo, confundindo-se, em alguns casos com a própria 
ideia de vanguarda, já aponta para a retomada do primeiro”.   
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pontos dentre tantas possibilidades de abordagem da obra deste autor multifacetado 

e infinito. Embora não tenham sido analisados desdobradamente, sabemos que o 

poder, a alienação, a família, a questão judaica e o fantástico são temas caros ao 

texto kafkiano. Optamos explorar o tema e a teoria aqui expostos por acreditar que o 

labirinto e sua forma fragmentada estão intimamente imbricados em O castelo e 

pode ser um ponto de partida para a compreensão de muitas obras 

contemporâneas, revelando a influência que Kafka exerce.             
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