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Resumo
No presente estudo, pretende-se demonstrar a possibilidade de se compreender O Pro-
cesso de Franz Kafka à luz de três leituras: as leituras psicológica, sociológica e religiosa. 
Não afirmando a soberania de uma face às restantes, nem recusando a possibilidade 
de se surpreenderem outras leituras, pretende-se empreender um caminho de suces-
sivo desvelamento das múltiplas camadas interpretativas do texto e demonstrar que 
Kafka retrata nele, respetivamente: o peso e a influência de certos factos biográficos 
relevantes; uma visão crítica da contemporaneidade; e a constante procura humana de 
uma vida espiritualmente consagrada.
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Abstract
The present study aims to demonstrate the possibility of comprehending Franz Kafka’s 
The Trial in the light of three readings: the psychological, sociological and religious 
readings. Neither wanting to affirm the sovereignty of one reading in face of the oth-
ers nor refusing the possibility of surprising other readings, it is intended to undertake 
a path of successive unveiling of the multiple interpretative layers of the text and to 
demonstrate Kafka’s portray of, respectively: the importance and influence of certain 
relevant biographical facts; a critical view of contemporaneity; and the constant human 
search for a spiritually consecrated life.

1.  O seguinte ensaio foi primeiramente apresentado no contexto do Seminário de Investigação de Licen-
ciatura do ano letivo 2021-2022, representando uma Dissertação Final de Licenciatura. Reitero, por isso, o 
agradecimento à minha orientadora de especialidade, a Doutora Elisabete M. de Sousa, e ao coordenador 
do Seminário de Investigação, o Prof. Doutor Carlos João Correia.
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Introdução

A reflexão filosófica em torno de Franz Kafka avolumou-se pouco 
tempo após a publicação da sua obra principal, sob a orientação edi-
torial do amigo, Max Brod. De um modo geral, não ficou a filosofia 
contemporânea indiferente a Kafka, que viu na sua escrita fragmentária 
e aparentemente impenetrável um símbolo de reflexão merecedor de 
atenção; autores como Walter Benjamin, Adorno2 ou Albert Camus3 
disso são exemplo. Após alguma pesquisa feita, fácil será surpreender 
três interpretações maioritárias do corpus kafkiano: i) uma interpreta-
ção psicológica, de acordo com a qual as obras kafkianas colhem a sua 
origem e expressam claramente a relação tremendamente conflituosa 
que o autor desde cedo teve com o pai e a consequente imagem des-
trutiva que construiu acerca de si; ii) uma interpretação sociológica, 
de acordo com a qual as obras kafkianas refletem e criticam implici-
tamente a contemporaneidade, estando por isso nelas indelevelmente 
marcada uma preocupação política, social e existencial relativamente 
ao homem contemporâneo; e iii) uma interpretação religiosa, de acordo 
com a qual se encontram nas obras kafkianas elementos que apontam 
para a preocupação com a dimensão religiosa ou espiritual da exis-
tência humana. Ora, entre estas três interpretações, foi a interpretação 
religiosa a que menos sobreviveu ao tempo e à reflexão vindoura. Po-
deremos, por um lado, compreender um tal facto atendendo à desco-
berta das profundas alterações provocadas por Max Brod nos textos do 
nosso autor a fim de afirmar a preponderância de uma leitura religiosa 
de orientação judaica e abarcar com ela todo o corpus kafkiano – de-
fendendo, assim, o seu carácter unitário. Por conseguinte, após Brod 
permitir, em 1956, o acesso aos textos deixados por Kafka, iniciou-
-se a publicação das primeiras edições críticas do corpus kafkiano e 
a influência da leitura fornecida por Brod desvaneceu. Por outro lado, 
poderemos ver na preferência por outras vias interpretativas a expres-
são do movimento de secularização tão próprio da contemporaneidade, 
que assim recusou a influência do fenómeno religioso no âmago do 
pensamento kafkiano. Adorno disso é exemplo: para o autor da escola 

2.  Adorno 1997.
3.  Camus 2016a.
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de Frankfurt, Kafka exporia nos seus textos uma ‘teologia invertida’4, 
segundo a qual a referência a elementos religiosos teria como propósito 
reforçar a inexistência de Deus e, deste modo, criticar o sistema capita-
lista da sociedade contemporânea, capaz de transformar os elementos 
provisórios da realidade em novos símbolos de transcendência – no en-
tanto, desprovidos de qualquer significação. Se Adorno aponta já para 
a relevância de uma leitura sociológica da obra kafkiana, a análise dei-
xada, por exemplo, por Walter Benjamin consolidará exemplarmente a 
relevância das leituras psicológica e sociológica.

Ora, a nossa dissertação é dedicada à demonstração da possibili-
dade de se compreender O Processo de Franz Kafka à luz destas três 
leituras. Procurando, por isso, repor a importância anteriormente dada 
à leitura religiosa, o caminho que seguimos não almeja, no entanto, 
demonstrar a transversalidade de uma tal leitura: pelo contrário, ele 
cinge-se escrupulosamente aos limites da própria obra em estudo. Um 
tal caminho não se faz, por outro lado, com o objetivo de afirmar a 
preponderância da leitura religiosa sobre as restantes. A metodologia 
que usamos pretende, na verdade, desvelar de um modo gradual diver-
sas camadas interpretativas, que sucessivamente se apresentam como 
mais densas e requerendo uma maior compreensão do texto. Assim, 
procuramos esboçar, sequencialmente, uma leitura psicológica, depois 
uma leitura sociológica e, por fim, uma leitura religiosa. Quer isto dizer 
que, em nosso entender, o esboço de uma leitura psicológica implica 
uma compreensão geral da obra e um conhecimento seguro acerca da 
vida do seu autor; o esboço de uma leitura sociológica implica um co-
nhecimento mais aprofundado dos eventos que percorrem O Processo 
e uma reflexão crítica acerca da contemporaneidade; e o esboço de 
uma leitura religiosa implica um conhecimento atento e detalhado de 
O Processo e uma capacidade reflexiva que, podendo embora não pres-
cindir dos factos que rodeiam a obra – sejam eles concernentes ao seu 
autor ou à realidade que o envolve –, é, contudo, de algum modo in-
temporal. Cientes de que qualquer leitura pode ser corretamente esbo-
çada, somos, no entanto, igualmente conscientes dos diferentes graus 
de riqueza reflexiva que cada uma contém. Assim, não afirmando a 
preponderância de uma leitura sobre as restantes, pretendemos, porém, 
mostrar que, quanto mais profunda é a análise do texto, mais profunda 
se revela a leitura que dele fazemos.

A nossa abordagem nasce do reconhecimento de um conjunto de 
aspetos formais e simbólicos, presentes em O Processo, que exigem 
que se pense na multiplicidade de temáticas eventualmente presentes e, 
por isso, se recuse o caminho porventura óbvio de optar por uma única 

4.  Para uma discussão mais detalhada da perspetiva adorniana, veja-se: Gordon 2018.
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possibilidade interpretativa. Por conseguinte, não recusamos também 
a possibilidade de se surpreenderem outras leituras, além daquelas que 
demonstramos. Escutando a obra de perto, mantemo-nos fiéis aos seus 
matizes – respeitando, inclusivamente, aquilo que porventura nos sur-
ge como incompreensível.

O caminho que fazemos divide-se em três grandes secções de es-
tudo. Na primeira, dedicada ao estudo de uma leitura psicológica, ana-
lisamos um outro texto célebre de Kafka, redigido em 1919 em registo 
autobiográfico, intitulado Carta ao Pai (Brief an den Vater). Na segun-
da secção, dedicada ao estudo de uma leitura sociológica, começamos, 
na primeira subsecção, por traçar os contornos do retrato que Kafka 
implicitamente esboça da sociedade hodierna; a fim de enriquecer este 
retrato, entramos em diálogo com Walter Benjamin e os seus textos 
acerca da Modernidade. Na última subsecção, inquirimos acerca dos 
fundamentos para a consolidação de um tal modelo de sociedade; para 
tal, dialogamos com a tese de Hannah Arendt acerca da banalidade do 
mal, apresentada em Eichmann em Jerusalém. Na terceira secção, de-
dicada ao estudo de uma leitura religiosa, formulamos a nossa leitura a 
partir da interpretação da parábola “Diante da Lei” (Vor dem Gesetz). 
Para tal, começamos, na primeira subsecção, por explicitar o entendi-
mento que temos de religioso; na segunda subsecção, desenvolvemos 
concretamente a nossa leitura, em diálogo com a tese de Max Brod; na 
última subsecção, exploramos uma dificuldade interpretativa que pare-
ce não ser liquidada à luz da nossa leitura. Teremos interesse em mos-
trar como cada leitura é corroborada pelo conteúdo formal e simbólico 
de O Processo; e, a mediar a transição entre as secções de estudo, te-
remos oportunidade para demonstrar as insuficiências de cada leitura 
e em que medida elas interpelam a uma continuação da nossa análise.

Antes de prosseguir, será relevante situar O Processo no interior 
da produção kafkiana e notar alguns aspetos-chave da sua receção. O 
início da redação do romance dá-se, presumivelmente, em agosto de 
1914, após Kafka viajar, em junho, para Berlim a fim de celebrar o 
noivado com Felice Bauer e dar-se então, em julho, o rompimento do 
projeto de casamento. Nos anos seguintes, escreve de um modo mais 
ou menos frequente episódios para a sua obra. Em 1920, entrega a Max 
Brod um conjunto inacabado e sem título de textos; Brod atribui-lhes o 
título Der Prozess, na medida em que é sob essa designação que Kafka 
habitualmente a eles se refere. De acordo com a ordem que o autor es-
tabelecera, o biógrafo de Kafka edita pela primeira vez Der Prozess já 
postumamente, em 1925, na editora Verlag Die Schmiede. A primeira 
tradução, fiel às opções editoriais de Brod, é feita para o francês em 
1933 por Alexandre Vialatte, através da editora Gallimard; em 1937, 
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Willa e Edwin Muir traduzem O Processo pela primeira vez para o in-
glês, através da editora Secker. Em Portugal, é Gervásio Álvaro quem 
pela primeira vez traduz a obra, em 1965, através da editora Livros 
do Brasil. Anos mais tarde, com a publicação das primeiras edições 
críticas, junta-se à sequência de episódios que constituem tradicional-
mente O Processo alguns fragmentos que Kafka escrevera a fim de lhe 
pertencerem, mas que não terminara nem entregara a Brod em 1920. 
Desde então, reconhece-se O Processo como uma obra de natureza 
fragmentária e inacabada.

I. Uma leitura psicológica de O Processo

Os meus livros tratavam de ti, a única coisa que eu fazia era queixar-me neles 
daquilo de que não podia queixar-me no teu colo.5

Muitos aspetos presentes na obra de Kafka levam-nos a crer na 
possibilidade de a sua vida estar nela intimamente marcada. O texto 
que melhor nos dá conta do ambiente de conflitualidade onde o autor 
cresceu e os efeitos que um tal ambiente teve no seu crescimento, é a 
famosa Carta ao Pai, redigida em 1919. A secção presente da nossa 
investigação procura expor aqueles aspetos que parecem claramente 
colher a sua origem na vida do autor, a partir do que nos é dado no texto 
de 1919. Consideramos ser esta a leitura mais imediatamente acessí-
vel de O Processo; seguidamente, teremos oportunidade para mostrar 
como outras linhas interpretativas se podem ainda surpreender. Deste 
modo, querendo evitar o risco de reduzir a interpretação da obra de 
Kafka a uma tendência biografista, segundo a qual os seus textos são 
só e apenas um reflexo da sua vida, pretendemos agora mostrar como, 
não afirmando a exclusividade de uma tal interpretação, ela pode, não 
obstante, ser corretamente esboçada.

É conhecida a problemática relação que Kafka teve, desde a sua 
infância, com o pai, Hermann Kafka. A autoridade soberana que Her-
mann Kafka desde muito cedo impôs aos filhos fez Franz Kafka ver no 
pai a expressão real de uma autoridade cruel à qual jamais pôde esca-
par. Hermann Kafka exerce sobre Franz uma atitude de superioridade 
– moral, física e psicológica – que desde cedo o convence da sua inca-
pacidade para enfrentar os desafios mais elementares da vida quotidia-
na. Se Kafka, o pai, era «um autêntico Kafka em força, saúde, apetite, 
5.  Kafka 2004: 52.
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voz sonante, dotes oratórios, satisfação consigo mesmo, sobranceria, 
perseverança, presença de espírito, conhecimento dos homens, uma 
certa generosidade»6, Kafka, o filho, via-se a si mesmo como «um pe-
queno esqueleto inseguro»7, atormentado por um «imenso sentimento 
de culpa»8. Por conseguinte, ao longo da sua vida, sentiu o escritor que 
permanentemente se encontrava subjugado a um poder que, mesmo já 
ausente, continuava influenciando-o profundamente. Por isso diz Ka-
fka:

Às vezes, imagino o mapa do mundo todo desdobrado e tu estendido ao comprido 
sobre ele. E afigura-se-me então que só me interessariam para viver as zonas que 
tu não cobrisses ou as que não estivessem ao teu alcance. E proporcionalmente 
à ideia que tenho da tua grandeza, as regiões não são muitas nem muito conso-
ladoras9

Jamais culpabilizando Hermann Kafka, o autor checo acreditava 
profundamente que a educação a que fora sujeito tinha tido como ob-
jetivo principal prepará-lo para um futuro promissor. Nascia, assim, 
um sentimento de impagável dívida para com a figura paterna10: se, 
por um lado, todos os sucessos da sua vida eram reconduzidos à figura 
do pai, que o preparara para uma vida elevada, por outro, todos os fra-
cassos eram pessoais, dado que nasciam de uma incapacidade própria 
para concretizar os conselhos paternos. Franz Kafka cresce, por isso, 
sentindo-se como uma figura desmesuradamente minúscula perante a 
enormidade do que lhe é imposto. Por todo o lado, encontra obstáculos 
que lhe parecem inultrapassáveis ante a sua fraqueza – e tudo porque, 
desde novo, conhece num homem a expressão da imensidão do mundo: 
o seu pai.

Ora, que nos diz O Processo acerca da relação de Kafka com o 
seu pai? Desde logo, o passo que melhor aponta para a relação entre a 
vida do nosso autor e a obra que analisamos é aquele onde Kafka diz, 
na Carta ao Pai, o seguinte: «Foi ao recordar-me dessa imensidão que 
uma vez escrevi acertadamente acerca de alguém: “Ele receia que a 
vergonha lhe sobreviva”.»11. Kafka refere-se claramente ao momento 
final de O Processo, quando Josef K. morre: «- Como um cão! – disse. 
Era como se a vergonha devesse sobreviver-lhe.»12. Como é sabido, 

6.  Kafka 2004: 10.
7.  Kafka 2004: 14.
8.  Kafka 2004: 44.
9.  Kafka 2004: 68.
10.  Kafka 2004: 30.
11.  Kafka 2004: 44.
12.  Preferimos aqui a tradução de Gervásio Álvaro (Kafka 2000: 213), na medida em que cremos ir 
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no romance kafkiano, a busca incessante por parte do protagonista de 
uma justificação racional para o processo que lhe é instaurado, capaz 
de o subverter, vem a revelar-se malograda; pelo contrário, K. é de tal 
modo usado pelo sistema judicial que acaba morrendo às mãos de dois 
funcionários do sistema que não conhece sequer e que não revelam 
qualquer compaixão pelo momento vindouro. Deste modo, algo exte-
rior a K. entra na sua vida, tolhe toda a sua liberdade de movimentos 
e decide acerca dos aspetos mais fundamentais da sua existência. A 
morte do protagonista marca o momento do reconhecimento oficial por 
parte de K. de que tivera perdido qualquer estatuto de dignidade e de 
que toda a sua existência tivera sido, na verdade, reduzida ao processo 
impossível de compreender o processo que sobre si tinha sido instaura-
do. Por conseguinte, K. é assolado pelo sentimento de vergonha e com-
preende como tal sentimento para sempre sobreviverá, na medida em 
que a memória construída acerca de si será marcada pela constatação 
de que nada seu, pessoal e autêntico, se conservou para a eternidade: 
para sempre será o homem que viveu nas mãos de um sistema judicial, 
e que às mãos dele veio a falecer. De igual modo, Kafka parece reco-
nhecer como o sentimento de dívida para com o pai o fez viver cons-
tantemente em função de uma autoridade exterior que, por mais que 
não desejasse, tendo desde cedo estado presente, o impossibilitou de 
alguma vez conduzir a sua vida de um modo assertivamente autêntico. 
Note-se, por isso, que aquilo que torna patente o nascimento do senti-
mento de vergonha é o facto de Kafka, tal como K., ter consciência do 
modo como a sua vida se desenrolou e, de algum modo, saber que po-
deria ter vivido dignamente – não apenas como uma peça de um jogo 
de autoridade, que, ademais, nem sequer compreendia.

A presença da figura paterna nos textos kafkianos é confessada 
ainda em outros momentos; atente-se, por exemplo, no seguinte passo, 
bastante significativo, da Carta ao Pai:

És, sem dúvida, um dos temas principais das nossas conversas, bem como dos 
nossos pensamentos desde sempre, mas na verdade não é para planearmos nada 
contra ti que nos juntamos, mas para analisarmos em conjunto, em todos os 
detalhes, de todos os lados, em todas as circunstâncias, de longe e de perto, este 
horrível processo, […] um processo em que tu continuas a afirmar-te como juiz, 
enquanto tu, pelo menos em grande maioria (deixo aqui a porta aberta a todos os 
enganos com que me possa naturalmente ter deparado), és uma parte tão fraca e 
cega quanto nós.13

melhor ao encontro da versão original alemã: «“Wie ein Hund” sagte er, es war, als sollte die Scham ihn 
überleben.» (Kafka 1960: 165).
13.  Kafka 2004: 41–42.
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A referência clara a um processo, à figura de um juiz, encarnado 
pelo pai de Kafka, à aparência forte e afirmativa deste juiz e à então 
revelação de que ele se constitui como «uma parte tão fraca e cega» 
quanto os réus claramente encaminha-nos para o enredo de O Pro-
cesso. No romance, Josef K. será perseguido por um tribunal, do qual 
jamais consegue traçar os contornos claros, e que amiúde revela as suas 
profundas anomalias: a aplicação da justiça é feita arbitrariamente, sem 
quaisquer critérios objetivos, de um modo assaz pouco transparente 
e por isso ninguém – mesmo aqueles que trabalham para o sistema 
judicial – compreende o modo como sobre ela se delibera. O tribunal 
de O Processo, afirmando a sua superioridade física (revelada no facto 
de todos os locais por onde K. passa pertencerem ao tribunal) e moral, 
impõe-se, limita a vida do protagonista e determina o momento da sua 
morte; e, no entanto, K. jamais compreende exatamente de que modo 
está limitado, o procedimento a que está sujeito e o destino que lhe está 
reservado. Do mesmo modo, na vida de Kafka, desde cedo a força de 
uma voz imperativa, mas sem uma lógica de ação clara, se impõe, limi-
tando e determinando grandemente a esfera de ação do autor. Tal como 
as escadas que dão acesso às repartições judiciais de O Processo se 
apresentam como sinuosas, labirínticas e aparentemente infinitas, tam-
bém a educação dada por Hermann Kafka se mostra pouco objetiva14. 
Note-se, porém, como, de acordo com o passo que citámos, em todo o 
caso, ambas as forças se revelam fracas e cegas; dito de outro modo, 
talvez a sua fraqueza advenha, na verdade, do seu carácter essencial-
mente cego. Tanto no tribunal de O Processo como na educação dada 
por Hermann Kafka, é a omnipresença, a força poderosa da liderança 
e a imponência da sanção que dão à instituição e à figura paterna o as-
peto de superioridade que tanto K. como Kafka acabam reconhecendo, 
deixando que tudo adiante se molde de acordo com elas; no entanto, 
em qualquer um dos casos, em falta está uma justificação racional que 
oriente a ação – esta é, por isso, uma força cega, que, como Kafka ad-
mite, vale, não pelo pensamento que encerra em si, mas pela encenação 
que cria em torno da sua própria figura15. Ora, porque nasce do desejo 
de expor desmesuradamente a sua superioridade face a outro que não 
possui o mesmo estatuto, esta força acaba sendo uma fraca força.

O aspeto, contudo, mais significativo que espoleta a redação de O 
Processo é a relação problemática de Kafka com a questão do matrimó-

14.  «Muitos sinais induzem-nos a pensar que para Kafka, o mundo dos funcionários e o dos pais é o 
mesmo.» (Benjamin 1994: 27). Benjamin está ciente da profunda influência da vida de Kafka na sua obra 
e, por isso, comparando os funcionários a «parasitas gigantescos» (Benjamin 1994: 27), procede, analoga-
mente, a uma descrição da figura paterna aos olhos de Kafka: alguém que seria capaz de entrar na vida do 
filho, alimentando-se dela e obliterando qualquer possibilidade de paz.
15.  Kafka 2004: 15.



Leituras em torno de O Processo de Franz Kafka 23

nio, particularmente, com o noivado, duas vezes terminado, com Felice 
Bauer. De acordo com Max Brod, no seguimento do fim do noivado 
com Bauer em julho de 1914, Kafka inicia a redação de O Processo 
e deixa nele marcados os efeitos que um tal acontecimento produzira 
em si. Para Brod, aliás, a coincidência entre as iniciais do nome da 
personagem feminina Bürstner, frequentemente tratada por Fräulein 
Bürstner (FB), e o nome de Felice Bauer (FB), permite fazer aparecer 
a noiva de Kafka em O Processo16. Bürstner é a mulher com quem 
K. se envolve romanticamente de um modo fugaz, que logo a seguir 
se evade, e que, aquando da morte deste, surge de um modo etéreo, 
como que participando no caminho em direção ao destino trágico de 
K.; tal como Bauer em relação a Kafka, também Bürstner aprofundará 
o sentimento de angústia e constante inadequação de K.. Assim, para 
Brod, O Processo teria nascido da constatação por parte do seu autor 
de que um homem poderia ser condenado a uma vida falhada sem que, 
porém, alguma vez compreendesse a sua culpa. Se, na obra kafkia-
na, Josef K. jamais compreende porque está a ser acusado, no plano 
da vida do autor, também Kafka empreende o esforço monumental de 
contrair matrimónio, primeiro com Felice Bauer e anos mais tarde com 
Julie Wohryzek, sem que, porém, alguma vez seja bem-sucedido17. Da 
dimensão com que se apresentava uma tal tarefa nos dá conta Kafka na 
Carta ao Pai:

É como quando uma pessoa tem de subir cinco degraus baixos e outra pessoa 
apenas um degrau, mas que é tão alto quanto os outros cinco juntos; a primeira 
pessoa não irá só superar os cinco degraus, como ainda mais cem, mais mil, terá 
levado uma vida longa e muito extenuante, mas nenhum dos degraus que subiu 
terá tido um tão grande significado como para a segunda pessoa teve o único 
degrau, o primeiro, enorme, impossível de subir para as suas forças, para o qual 
não consegue subir e muito menos ultrapassar.18

Ora, para Kafka, o matrimónio apresentava-se como o modo mais 
autêntico de vida: «É minha convicção que casar, constituir família, 
aceitar todos os filhos que vierem, sustentá-los […] e até orientá-los 
um pouco é o máximo a que uma pessoa pode chegar.»19. Além disso, 
o casamento constituía-se como a forma mais eficaz de Kafka se poder 
igualizar perante o pai, fazendo cessar a relação desde sempre confli-
16.  Brod 1954: 133.
17.  Ao regressar de Berlim, denota Kafka o modo como o casamento lhe surge como algo forçado, sem 
que contudo alguma vez o tenha desejado: «De regresso de Berlim. Senti-me manietado como um crimi-
noso.» (Kafka 2014: 323).
18.  Kafka 2004: 59.
19.  Kafka 2004: 59.



Inês Beatriz Ferreira24

tuosa e hierárquica existente entre os dois: ao casar-se, Kafka poderia 
demonstrar que concretizara o grande projeto de vida que desde cedo 
fora promovido pelo pai. No entanto, Kafka revela-se neste domínio 
também incapaz de responder às exigências da figura paterna: sempre 
que o casamento parecia ser uma hipótese a concretizar, Kafka adoecia 
e pensava obsessivamente sobre as vantagens e desvantagens do matri-
mónio, acabando então por dissolver quaisquer planos20. Reconhecen-
do-a como uma tarefa simples, concretizável pela maioria das pessoas 
– e, principalmente, concretizada pelo pai – o insucesso do seu esforço 
provoca em Kafka o crescimento de um ainda maior sentimento de 
vergonha e de uma ainda mais premente afirmação da superioridade 
de Hermann Kafka. Novamente, se Kafka, o pai, se mostrara capaz de 
cumprir as exigências da vida tradicional, Kafka, o filho, mostrara a 
sua incapacidade para lhes responder – sobrava-lhe agora a vida de um 
homem inferior, sozinho, entregue a um trabalho mediano, e com pou-
ca força física e mental. Note-se que, se o sentimento de vergonha cres-
ce, tal acontece porque Kafka reiteradamente procura, em vão, viver 
de acordo com os desejos do pai; atribuindo a sua incapacidade a uma 
aparente fraqueza pessoal, que não compreende nem consegue alterar, 
Kafka culpa-se, tal como K. faz no final de O Processo. Assim, ora 
porque vive de acordo com as expectativas de uma autoridade externa, 
ora porque, fazendo-o, constantemente é mal-sucedido, Kafka – e K. – 
é acompanhado pelo sentimento de vergonha constante.

Diz-nos Kafka que, com o fracasso das tentativas de casamento, 
agudiza-se a imagem do pai como uma figura pura, cumpridora, e a do 
filho como seu oposto, na medida em que não é capaz, por muito que 
tente, de se entregar a qualquer tipo de projetos de ordem superior: 
«Fosse o mundo composto apenas por mim e por ti, […] então era 
contigo que acabava a pureza do mundo, enquanto comigo começava 
a imundície pela força do teu conselho.»21. Por conseguinte, segundo 
a interpretação que aqui apresentamos, O Processo desenvolveria li-
terariamente o sentimento intimamente vivido por Kafka de, após ser 
alvo de um processo de constante julgamento e avaliação, constatar 
que algo sempre lhe escapa: ou uma vida autenticamente vivida, ou 
uma vida que, mesmo sendo determinada por alguém (o pai), pode-
ria, ainda assim, trazer uma certa sensação de harmonia e estabilidade. 
Contudo, porque crê profundamente na sua incapacidade, falha a vida 
nas suas exigências diversas. De modo análogo, consistiria a tragicida-
de de O Processo no facto de K., após mil vezes tentar compreender o 
seu próprio processo, reconhecer que perdeu a posse sobre a sua vida, 
foi usado por uma força exterior e agora carrega sobre si o peso da 
20.  Kafka 2004: 66–67.
21.  Kafka 2004: 62–63.
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perpétua vergonha.
 Se é esta leitura possível dado, por um lado, o tom próprio da 

Carta ao Pai, por outro, a frequente tematização, por parte de Kafka, 
da imagem que constrói acerca de si próprio – imagem que ressalva a 
sensação de inadequação e inutilidade – e do tema da vergonha pes-
soal, insistimos, no entanto, na possibilidade de se esboçarem outras 
leituras de O Processo. O principal motivo que nos leva a aprofundar 
a análise da obra, indo além da leitura psicológica que apresentamos, 
prende-se com a consciência de uma riqueza temática e reflexiva que 
porventura não pode ser reconduzida a uma interpretação desta índole. 
Deste modo, dando por concluída a primeira secção da nossa investi-
gação, iniciamos de seguida o estudo de um nível de interpretação que 
julgamos mais profícuo em significação; partimos agora para o estudo 
de uma possível leitura sociológica de O Processo.

II. Uma leitura sociológica de O Processo

Este jogo de sombras ia envolvendo a cabeça do juiz, formando, por fim, como que 
um adorno ou uma alta distinção. […] Devido precisamente a essa luminosidade 
que conservava, a figura destacava-se com bastante intensidade, lembrando já, 
não tanto a deusa da justiça, nem tão-pouco a da vitória, mas sim, em toda a sua 
plenitude, a deusa da caça.22

Se os factos íntimos da vida de Kafka parecem ter servido de mo-
tivo para a criação de um mundo literário que tipicamente adjetivamos 
como kafkiano, certa é também a assunção de que o próprio mundo 
onde Kafka se insere foi fonte de inspiração para muitos aspetos que se 
encontram na sua obra. O Processo é uma das obras do corpus kafkiano 
que frequentemente é interpretada à luz dos acontecimentos próprios 
da época contemporânea a Kafka e de um conjunto de questões so-
ciais e políticas por ela espoletados. Temos agora interesse em dividir 
a nossa análise, em busca de uma leitura sociológica, em duas partes; 
na primeira, procuramos aqueles traços específicos da contemporanei-
dade que Kafka parece criticar implicitamente na sua obra; na segunda, 
refletimos acerca de uma questão inserida no domínio da filosofia po-
lítica que, permitindo clarificar aquilo que propomos na primeira parte 
da nossa leitura, é, todavia, sempre pensável e pertinente.

22.  Kafka 2015: 142.
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2.1 A descaracterização do homem contemporâneo

«Não era tanto o facto de haver encontrado repartições judiciais 
naquele lugar que desconcertara K., mas sim a sua própria ignorância, 
ou ingenuidade, acerca de um mundo que começava a descobrir.»23. O 
passo que citamos remonta ao momento no qual K. conhece o pintor 
Titorelli e então descobre que o seu estúdio pertence ao tribunal res-
ponsável pela instauração do processo. Este facto é pertinente na medi-
da em que demonstra o modo como, em O Processo, tudo se encontra 
subsumido na ação do tribunal. No entanto, em rigor, que tribunal é 
este? Em busca de respostas, será relevante pensarem-se algumas das 
características do tribunal que Kafka nos apresenta. No decorrer da 
diegese, se K. constantemente procura compreender o sistema judicial 
que instaura sobre si um processo, chegado ao fim da vida, não conse-
gue apontar-lhe um conjunto de características objetivas. O tribunal é, 
assim, um espaço abstrato, que não encontra quaisquer limitações físi-
cas, que se espalha indiscriminadamente, e, no entanto, com autoridade 
soberana e influência sobre todos os domínios da sociedade. Com efei-
to, é sabido como K. constantemente descobre que toda a ajuda da qual 
se mune para encontrar um modo de afirmar a sua inocência se revela 
inútil, dado também ela se encontrar inserida no domínio do sistema 
judicial. Por isso Titorelli, embora ofereça o seu aconselhamento jurí-
dico, é tão incapaz de o fazer que as meninas que o ouvem conversar 
com K. jocosamente comentam o aparente profissionalismo do pintor 
e a ingenuidade de K., que se deixa convencer («As raparigas, ainda à 
porta do pintor, levantavam, uma após a outra, o pescoço no ar e cha-
mavam nomes engraçados e jocosos ao dono da casa»24). K., porque 
sucessivamente não compreende o poder de influência do tribunal, não 
compreende também como Titorelli representa apenas mais uma peça 
do sistema judicial que contribui para a sua magnitude e dispersão, e 
que, por isso, não tem capacidade para se lhe opor.

O tribunal representará, por conseguinte, algo mais vasto: a buro-
cracia, cujo peso e importância se afirmou com a consolidação do Esta-
do-nação a partir do século XIX. A burocracia pretendia regulamentar 
as várias esferas da vida social e reduzir o espaço dado à dinâmica pró-

23.  Kafka 2015: 160.
24.  Kafka 2015: 138.
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pria das relações sociais e da espontaneidade individual a fim de garan-
tir previsibilidade e coesão política e territorial; ora, o tribunal descrito 
por Kafka claramente pertence a um tal sistema burocrático centraliza-
do: ele controla e expande-se maximamente pelos interstícios da vida 
social, possuindo para isso uma estrutura hierárquica e garantindo uma 
unidade própria no interior da sociedade. Contudo, o sistema burocrá-
tico kafkiano apresenta uma característica fundamental: ele possui uma 
estrutura e um modo de funcionamento francamente abstratos, na me-
dida em que ninguém consegue apontar-lhe um procedimento e uma 
finalidade objetiva e justificada para a sua ação. Trata-se, por isso, de 
uma entidade que se afirma exteriormente: ao invés de ser promanada 
da vontade dos indivíduos, ela insere-os e obriga-os a trabalhar no seu 
interior, sem que entretanto faculte qualquer justificação para as suas 
ações. Fácil será ver no sistema burocrático da obra kafkiana a peça 
fundamental para a representação de um Estado totalitário, que se co-
loca acima e fora do corpo social, autojustificando-se. Nesse sentido, 
a coesão garantida pelo sistema burocrático de O Processo não tem 
em vista uma unidade favorecedora do bem-estar de cada indivíduo, 
mas a unidade do próprio sistema, independentemente daqueles que se 
lhe possam opor. Uma possível interpretação que desde logo se pode 
apontar para o romance de Kafka consiste, assim, em afirmar que se 
procura nele criticar a subsunção da diversidade da vida social num 
modelo independente da vontade da comunidade, caracteristicamente 
autoritário e agrilhoador. Uma tal interpretação colheria claramente a 
sua inspiração no crescimento paulatino dos regimes totalitários do sé-
culo XX, que se vinha manifestando, não só com o eclodir da I Guerra 
Mundial, mas, por exemplo, com a promoção de princípios identitários 
fortes, que afirmavam uma lógica de inclusão e exclusão e pretendiam 
unir a comunidade nacional em redor de um projeto comum. Kafka dis-
so bem estaria ciente, pois que em diversos momentos da sua produção 
literária parece pretender expor esta transformação gradual.25

Porém, se há uma clara crítica de Kafka à subordinação do indi-
víduo a um aparelho que tudo controla, uma tal crítica pode ainda es-
tender-se além do domínio do sistema judicial. Com efeito, difunde-se 
em O Processo um ambiente de constante suspeita e intromissão nos 
factos alheios; veja-se, por exemplo, como Josef K., no momento em 
que conhece que foi sobre si instaurado o processo, é observado pelos 
vizinhos («Através da janela aberta deu de novo com a velhota, que se 

25.  No interior do corpus kafkiano, um exemplo representativo de uma tal tomada de consciência é a 
escolha, em A Metamorfose, do termo Ungeziefer – em português, parasita – para referir o inseto no qual 
Gregor Samsa se transforma. Ungeziefer foi, na verdade, a expressão utilizada mais tarde pela Alemanha 
nazi para se referir aos judeus. Assim, Kafka, sendo judeu, faria notar no conto de 1912 como o clima de 
conflitualidade e segregação da comunidade judaica seria já notório.



Inês Beatriz Ferreira28

acercara da janela […] em frente da sua, a fim de conseguir seguir o 
rumor dos acontecimentos»26). Ressalva-se neste e noutros momentos 
a efetiva perda do espaço de intimidade27, não apenas porque um órgão 
de controlo exterior e abstrato se manifesta em todas as dimensões da 
vida humana, mas ainda porque cada um não é capaz de reconhecer o 
valor próprio do indivíduo e das relações que com ele pode estabelecer 
– ao invés, usa-o, ora para satisfazer uma curiosidade própria, ora para 
obter algum tipo de vantagem pessoal. Não se trata, por isso, de apenas 
afirmar a força de um todo que anula as suas partes; também as partes 
que compõem o todo recusam uma necessária articulação autêntica en-
tre si. Note-se, aliás, como o próprio leitor será provavelmente influen-
ciado por um tal clima de desconfiança. Dada a escrita tipicamente 
não-valorativa de Kafka e a consequente dificuldade em compreender 
a culpabilidade, ou a ausência dela, de Josef K, também o leitor poderá 
iniciar uma atitude de desconfiança relativamente aos factos que lhe 
vão sendo apresentados. Nesse sentido, apenas K. continua acreditan-
do profundamente nas intenções daqueles que o rodeiam, só mais tarde 
reconhecendo como a sua atitude fora ingénua. Parece, portanto, corre-
to afirmar que Kafka pretende criticar o ambiente próprio da sociedade 
contemporânea e o modo como as relações intersubjetivas nela se pro-
cessam – mas fá-lo mostrando que, através uma descrição pouco valo-
rativa, todos fazem parte de um mesmo movimento de desconfiança e 
separação face ao outro. Por conseguinte, raros são os momentos onde 
Kafka preserva a relevância do vínculo relacional, tradicionalmente 
assumido como necessário à preservação do homem; pelo contrário, 
focando-se na vida, nos infortúnios, nos esforços e nos estados de alma 
de K., retrata o outro apenas na medida em que tal permite ressalvar 
algum aspeto criticável, mas tão presente, na sociedade hodierna.

Outro aspeto assinalável na representação que Kafka faz do indi-
víduo consiste na opção por anular os seus aspetos qualitativos dife-
renciadores e em fazê-lo subsumir numa característica geral que o faz 
pertencer a uma multidão homogeneamente definida. Referimo-nos es-
pecificamente ao facto de muitas das personagens de O Processo serem 
descritas de modo a reforçar o seu estatuto enquanto trabalhadoras. 
Vejamos, por exemplo, um dos momentos que antecede o início do 
primeiro (e único) interrogatório a K.:

Afinal, no meio daquela turba confusa e tumultuosa, abria-se uma pequena pas-
sagem estreita, provavelmente a linha divisória entre duas fações distintas. Era 
uma suposição que se justificava pelo facto de, tanto à direita como à esquerda, 

26.  Kafka 2015: 9.
27.  A perda do espaço de intimidade é uma questão discutida por Carlos João Correia na sua análise 
acerca de Kafka e a relação deste com o modernismo. Veja-se: Correia 2021.
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K. quase não vislumbrar um rosto voltado para si nas primeiras fileiras. Todos 
estavam de costas voltadas para K., dirigindo as suas palavras e os seus gestos 
exclusivamente a elementos da sua própria fação. A maior parte dos presentes 
envergava casacos domingueiros, pretos e compridos, já velhos e deformados.28

 Note-se como, corroborando a afirmação que anteriormente fize-
mos acerca da ausência de espaço para o outro e para o seu reconheci-
mento como um “outro eu”, os homens presentes na sala de audiências 
se encontram de costas voltadas para K., desvalorizando a sua presen-
ça. Por outro lado, veja-se como os homens pertencentes ao grupo que 
Josef K. observa aparentam ter um aspeto igual, sendo difícil distingui-
-los como indivíduos singulares. A referência aos «casacos dominguei-
ros, pretos e compridos» é, aliás, frequentemente feita no decorrer do 
romance; Kafka consegue com ela identificar um traço comum, ho-
mogeneizador, capaz de mostrar o indivíduo como funcionário: o fato 
preto é, vale a pena reconhecer, tipicamente associado à atividade labo-
ral. Por fim, repare-se como o único aspeto que diferencia os membros 
da multidão que K. observa é o facto de pertencerem ou à fação da 
esquerda, ou à fação da direita; assim, na verdade, produz-se a partir 
de uma grande multidão, duas outras de menor dimensão – mas, no in-
terior de cada uma, a mesma homogeneidade se verifica. K. vem mais 
tarde a descobrir que as duas fações pertencem à mesma organização; 
embora se desconheça o motivo que as leva a separarem-se em dois 
grupos distintos, é, contudo, significativo que, no interior de cada um, 
se perca igualmente a individualidade e que os homens se transformem 
em meros funcionários ao seu serviço.

A mesma redução do indivíduo a mero funcionário do sistema 
instituído se constata no momento inicial da trama, quando dois ho-
mens de aparência uniforme visitam K. e o informam do seu processo; 
ou no momento final, quando K. morre nas mãos de dois outros ho-
mens de aparência igualmente despersonalizada. Em ambos os casos, 
o único aspeto reconhecível nestes homens é o facto de eles certamente 
trabalharem para algo ou alguém. O sistema judicial de O Processo 
difunde-se e absorve, por isso, grande parte da população, fazendo-o, 
porém, através da supressão dos aspetos qualitativos específicos que 
permitem que cada um se afirme, não obstante, como um eu singular. 
O que justifica esta perspetiva? Em busca de respostas, ouçamos as 
palavras de Walter Benjamin. Diz-nos o autor alemão, enquanto re-
flete acerca das características essenciais da modernidade extraídas 
por Baudelaire nos seus poemas que, com efeito, na modernidade se 
«[apagou] a ilusão de uma multidão com os seus impulsos próprios, a 

28.  Kafka 2015: 43.
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sua alma própria […]. Fixou o preço pelo qual se pode adquirir a sen-
sação da modernidade: a destruição da aura na vivência do choque.»29. 
Assim, para Benjamin, o esforço de produção que marca o início da 
modernidade, após a eclosão da revolução industrial, determina a su-
pressão da aura da experiência – ou seja, da possibilidade de uma co-
munhão íntima e autêntica do homem com o mundo – e a sublevação 
de uma vivência imediata e descarnada, a fim de cumprir os objetivos, 
caracteristicamente definidos quantitativa e não qualitativamente, das 
sociedades ocidentais. O que está em causa é a necessária destruição 
do anseio de realização pessoal em detrimento de um projeto mecâ-
nico de produção, na medida em que só deste modo pode o indivíduo 
focar-se e produzir desenfreadamente, sem a interferência de projetos 
ou desejos pessoais. Sob o signo da perpétua novidade, os indivíduos, 
despersonalizados, sucedem-se em roda-viva; são usados e descartados 
no momento em que não possuem mais a utilidade desejada. A sen-
sação de choque então nasce; poderemos compreendê-la pensando-a 
como a incapacidade para reconhecer o lugar autêntico do homem no 
mundo – ou seja, o seu espaço de intimidade, não sujeito a condicio-
nalismos externos – ante o desassossego frenético das cidades. Tudo 
se sucede, multiplica, nasce e morre. E, se é o homem que alimenta 
o ciclo dos acontecimentos, fá-lo, contudo, como se intuísse que se 
desviou de si e que tal desvio não poderá ser reposto; pelo contrário, 
a distância em relação ao autêntico incrementar-se-á cada vez mais. O 
homem encontra-se, assim, desvirtuado, reduzido às suas capacidades 
operativas, silenciado nas suas aspirações mais íntimas. Por isso, con-
clui Benjamin exemplarmente:

A maquinaria torna-se em Baudelaire símbolo das forças destrutivas. E também o 
esqueleto humano é dela exemplo.30

O esforço de produção marca caracteristicamente a modernida-
de; no entanto, esse esforço de produção, adverte-nos Benjamin, não 
se repercute meramente no desenvolvimento da técnica: também o 
indivíduo necessariamente abdica de algo que lhe pertence a fim de 
responder às exigências do mundo que o rodeia. Disponibilizando a 
sua força física para trabalhar, fica o homem pobre interiormente. Por 
conseguinte, a multidão resulta apenas de uma acumulação de partes 
mais simples, sem qualquer força vital no seu interior. Trata-se de uma 
massa de trabalhadores que agora compreendemos poder ser adjetiva-
da como amorfa: afinal, de modo a não responder aos seus apelos mais 
íntimos e assim responder às exigências de produção, ela encontra-se 
29.  Benjamin 2017: 148.
30.  Benjamin 2017: 181.
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plenamente silenciada.
Regressemos a Kafka. A crítica do autor checo à sociedade ho-

dierna poderá ser compreendida juntando vários dos aspetos que temos 
vindo a analisar. Assim, se é verdade que na obra kafkiana um aparelho 
monumental de poder se dissemina pelas várias esferas da socieda-
de, fá-lo, porém, através da inserção do homem no próprio sistema. 
Operando-se a redução do homem a mero funcionário, perde este a 
sua dignidade: as suas aspirações são suprimidas e apenas a sua capa-
cidade operativa é preservada e estimulada31 – por isso a relevância da 
aparência das personagens de O Processo como modo de expor a sobe-
rania do poder instituído e a supressão das liberdades individuais. De 
resto, se não à luz do que afirmamos, poucas razões se poderão encon-
trar para a frase irónica proferida por K. no momento em que observa 
atentamente os homens que o condenarão à morte: «“Velhos atores de 
última categoria foi o que souberam enviar”»32.

Compreende-se, deste modo, que se proceda, em O Processo, à 
frequente coisificação do humano, ora porque ele se apresenta como 
um mero funcionário usado em prol das necessidades do sistema judi-
cial, ora porque, não pertencendo ao sistema, é obrigado a sucumbir-
-lhe ante a sua força e soberania. K. claramente é exemplo deste último 
caso: jamais pertencendo ao sistema judicial, é, contudo, nele inserido 
no momento em que lhe é instaurado um processo e daí em diante per-
mite que a sua vida seja determinada por este facto. Para tal contribui a 
ausência de uma lógica de ação clara por parte do tribunal: na medida 
em que o protagonista não sabe o que lhe é exigido ou o que deve fazer, 
cria uma relação de dependência para com o sistema judicial e acaba 
alimentando-o inconscientemente, porque constantemente permite que 
este ocupe os vários domínios da sua vida. Por fim, no momento em 
que morre cruelmente, compreende então como toda a sua vida fora 
monopolizada e a sua existência se reduzira a um jogo inútil de subser-
viência perante algo que nem sequer plenamente compreendera – por 
isso grita angustiosamente: «Como um cão!»33.

De acordo com a análise que temos vindo a empreender, julgamos 
ainda que o ambiente onde as personagens se movem é representativo 
de uma crítica ao ambiente característico da sociedade hodierna. Ora, 
o melhor modo de adjetivar aquele que parece ser, em nosso enten-
der, o ambiente de O Processo será dizendo que ele se nos apresenta 

31.  Ludwig Franz Scheidl vê na produção kafkiana a mesma intenção: «a sua arte foi, pois, a sua arma e 
com ela tematizou o vazio, o sofrimento e a angústia do homem num mundo instrumentalizado/tecniciza-
do, reduzido ele próprio à condição de mero joguete de forças que o transcendem (burocracia / máquinas 
de destruição)» (Scheidl 1984: 66).
32.  Itálico nosso. Kafka 2015: 219.
33.  Kafka 2015: 224.
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como sufocante34. Recorde-se, por exemplo, o momento no qual Josef 
K. sucessivamente se queixa do calor do estúdio de Titorelli e, ao pe-
dir que se abra uma janela, recebe a seguinte resposta do pintor: «Não 
[…]. O que o senhor ali vê é apenas uma vidraça fixa que não se pode 
abrir.»35. K. sente-se assoberbado, não apenas pelo peso constante de 
um processo que lhe é instaurado sem qualquer justificação racional, 
nem apenas pelas pessoas com quem se cruza e que se revelam amiúde 
como pouco confiáveis, mas também pelo próprio espaço, modificado 
por aqueles que nele habitam, que se torna agrilhoador e incapaz de 
permitir a liberdade de movimentos e de pensamento daqueles que, 
como o próprio, procuram repor uma certa harmonia e clareza no modo 
como os eventos se sucedem; pois que, no momento em que afirmam 
uma tal vontade, descobrem que, à semelhança do vidro que parece 
permitir a entrada de ar, mas que se revela inútil e, aliás, contribui para 
o aumento da temperatura na sala, qualquer ajuda lhes está vedada. 
Todos os mecanismos que poderiam estar à sua disposição revelam-se 
então como um engodo que projeta o indivíduo mais intensamente para 
a realização de que nada pode fazer: algo que lhe é superior tomou con-
ta da sua vida. Da sensação de profunda incapacidade de autoafirmação 
de si nasce então o ambiente sufocante de O Processo.

Sob o título “A descaracterização do homem contemporâneo”, a 
investigação que elaborámos na presente subsecção pretendeu estudar 
alguns dos aspetos que Kafka parece implicitamente criticar na con-
temporaneidade e assim, de acordo com eles, traçar um retrato da so-
ciedade hodierna. Compreendemos agora o título desta subsecção: na 
verdade, na base da crítica à sociedade hodierna, está o facto de ela ter 
primeiramente operado uma transformação no homem, empobrecen-
do-o e retirando-lhe as suas características vitais; esvaziando o homem 
nas suas aspirações, na sua espontaneidade e dinâmica próprias, a fim 
de afirmar a supremacia de um projeto que o subalterniza ao mesmo 
tempo que dele não prescinde, torna-o passivo e afasta-o de si mes-
mo. O homem contemporâneo encontra-se, assim, alienado, distante 
do mundo que o rodeia e de si mesmo; por outras palavras, encontra-
-se descaracterizado nas suas características mais fundamentais, mais 
propriamente humanas.

34.  O empréstimo chega-nos de Adorno, que utiliza este mesmo adjetivo para descrever o mundo kafkiano 
(Adorno 1997: 255).
35.  Kafka 2015: 151.
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2.2 A natureza acrítica do homem contemporâneo  

De acordo com a leitura sociológica que temos vindo a desenvol-
ver, vimos na subsecção anterior que Kafka desenvolve literariamente 
a ideia segundo a qual a sociedade hodierna procedeu ao esvaziamento 
da subjetividade humana: reduzindo o homem a um conjunto de carac-
terísticas homogéneas, pôde com ele construir uma multidão amorfa 
capaz de responder às exigências do aparelho burocrático que vemos 
retratado em O Processo. Ora, será ainda relevante, indo além do es-
boço que fizemos da sociedade contemporânea a Kafka, compreender 
mais precisamente porque pode um tal projeto de homogeneização do 
indivíduo ser levado a cabo com sucesso. A subsecção que agora ini-
ciamos pretende responder a esta tarefa.

Uma resposta clara a esta problemática parece ser-nos dada por 
Hannah Arendt na sua obra Eichmann em Jerusalém. De acordo com 
a filósofa, a configuração autoritária e opressiva do poder atinge o seu 
expoente máximo quando os indivíduos que compõem o sistema per-
dem a capacidade crítica de avaliar e discernir aquilo que lhes é exigi-
do, tornando-se assim em peças do sistema que cumprem escrupulosa-
mente tudo o que lhes é pedido, sem que se sintam responsáveis pelas 
suas ações. Para Hannah Arendt, a alimentar uma sociedade totalitária 
está o próprio homem, que perdeu a sua capacidade crítica. Assim, na 
medida em que o indivíduo não pensa acerca das tarefas que lhe são di-
rigidas, qualquer sistema que se lhe apresente como hierarquicamente 
superior, capaz de promanar decisões, poderá construir um projeto pró-
prio e ser bem-sucedido, independentemente do conteúdo moral desse 
projeto. A conclusão arendtiana revela-se então evidente: o mal moral é 
por mais vulgar, por mais banal, que considerar que requer uma delibe-
ração intencional que decida a seu favor é um erro de pensamento. Pelo 
contrário, dado que não nasce de uma atitude voluntária que o pretende 
intencionalmente provocar, mas apenas de uma inércia do sujeito para, 
recorrendo a um pensamento crítico ativo, pensar acerca da ação que 
lhe é pedida, o mal encontra o seu espaço de integração e dissemina-
-se com grande facilidade. É isto que Hannah Arendt pretende afirmar 
quando diz, acerca do julgamento de Adolf Eichmann:

O problema, no caso de Eichmann, era que havia muitos como ele, e que estes 
muitos não eram nem perversos nem sádicos, pois eram, e ainda são, terrivelmen-
te normais, assustadoramente normais. Do ponto de vista das nossas instituições e 
dos nossos valores morais, esta normalidade é muito mais aterradora do que todas 
as atrocidades juntas, pois ela implica […] que este novo tipo de criminoso, sendo, 
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na realidade, um hostis humani generis, comete os seus crimes em circunstâncias 
tais que lhe tornam impossível saber ou sentir que está a agir erradamente.36

Para Arendt, o florescimento do totalitarismo ao longo do século 
XX colhe as suas raízes no facto de o homem se encontrar num estado 
de entorpecimento da consciência; pois que, se o poder civil é capaz 
de construir um projeto marcadamente demolidor das liberdades do 
indivíduo, a capacidade de um tal projeto se difundir e ser plenamen-
te eficaz depende da sua ampla aceitação, ou seja, de os indivíduos 
que compõem a sociedade a ele aderirem. A elucidação que a filósofa 
oferece, na verdade, consiste em mostrar que uma tal adesão se pode 
dar no plano de um assentimento inconsciente e acrítico. Na medida 
em que o projeto é atribuído por uma figura de poder, à qual deve, à 
partida, garantir a sua obediência, o indivíduo constitui-se como uma 
parte fundamental na consecução dos objetivos do Estado, sem que 
subscreva necessariamente o ideário a que se associa. Por isso o mal é 
banal: ele constantemente se pode afirmar ostensivamente se o homem 
permanecer passivo e não julgar, por si, as ações que empreende. Já no 
volume dedicado ao pensar de A Vida do Espírito, Arendt, referindo-se 
ao facto de o homem recusar um envolvimento próprio com os factos 
que o solicitam, alerta para a inevitabilidade de ele assim permane-
cer num estado de passividade perigosa, a partir do qual se encontra-
rá à mercê das decisões tomadas por outros, independentemente do 
seu conteúdo moral: «Todavia, não pensar, que parece um estado tão 
recomendável para os assuntos morais e políticos, também tem os seus 
perigos. Protegendo as pessoas dos perigos do examinar, ensina-as a 
agarrarem-se firmemente a quaisquer regras prescritas de conduta que 
possam existir num momento determinado numa dada sociedade.»37.

Ora, em O Processo, expressa-se claramente o ponto de vista aren-
dtiano. Tal como temos vindo a notar, as personagens que percorrem o 
romance kafkiano encontram-se plenamente despersonalizadas. Mas, 
além disso, elas encontram-se desprovidas de consciência, realizando 
as tarefas que lhe são pedidas sem que compreendam racionalmente 
porque as executam nem revelem interesse nisso; assim, um conjunto 
de regras é estipulado e elas cumprem-nas mecanicamente, desrespon-
sabilizando-se perante os efeitos que possam consequentemente surgir. 
Atente-se, por exemplo, no momento em que Josef K. pede que se 
clarifique o motivo pelo qual lhe é instaurado um processo e recebe a 
seguinte resposta de um dos guardas: «Não passamos de simples subal-
ternos que pouco ou nada percebem de documentos de identificação. A 
única coisa que nos interessa no seu caso – e é para isso que nos pagam 
36.  Arendt 2017b: 414.
37.  Arendt 2017a: 195.
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– é montar guarda à sua casa dez horas por dia. É isto que fazemos e 
é isto que somos»38. O aparelho burocrático que representa o tribunal 
de O Processo é particularmente eficaz porque os indivíduos que para 
ele trabalham não questionam as suas ações: apenas agem de um modo 
acrítico, contribuindo para o sucessivo alargamento do poder de in-
fluência do sistema judicial. Tornando nossas as palavras de Hannah 
Arendt, «[…] importa saber que a essência do totalitarismo, e talvez da 
burocracia, é transformar os homens em funcionários, em meras peças 
da máquina administrativa, ou seja, desumanizá-las.»39.

Se aceitamos a argumentação precedente, somos então conduzi-
dos a pensar que na contemporaneidade vence uma conceção mecânica 
de mundo, que O Processo explora. De acordo com ela, o indivíduo 
perde dignidade e transforma-se num mero servo ao serviço das tarefas 
que lhe são incumbidas. Porque paira sobre a sociedade um clima de 
passividade inerente à falta de empenhamento de cada um nos assuntos 
que mais lhe dizem respeito, isto é, porque se desvaloriza o domínio 
do pensar, capaz de encontrar novas significações, de analisar intima-
mente os factos e o modo como eles interpelam o homem e lhe dizem 
algo fundamental acerca de si mesmo, as personagens de O Processo 
igualam-se a autómatos. Assim, se, ao esboçar uma leitura sociológica, 
começámos por explicitar de que modo o homem se encontra desca-
racterizado enquanto concretiza freneticamente o projeto da sociedade 
hodierna, importava ainda reconhecer o traço mais fundamental, mais 
propriamente humano, incluído nessa descaracterização: o domínio do 
pensar. Em A Condição Humana, também para isto Hannah Arendt nos 
adverte. Atente-se no modo como a descrição que a filósofa fornece 
na seguinte passagem lembra com bastante facilidade os trabalhadores 
que percorrem O Processo:

O último estágio de uma sociedade de operários, que é a sociedade de detentores 
de empregos, requer dos seus membros um funcionamento puramente automático, 
como se a vida individual tivesse realmente sido afogada no processo vital da es-
pécie, e única decisão activa exigida do indivíduo fosse deixar-se levar, por assim 
dizer, abandonar a sua individualidade, […] e aquiescer num tipo fundamental de 
conduta entorpecida e “tranquilizada”.40

Algo curioso parece emergir se agora ensaiarmos uma descrição 
das características essenciais das personagens do romance de Kafka. 
Se, por um lado, já reconhecemos que elas procuram satisfazer o gran-

38.  Kafka 2015: 12.
39.  Arendt 2017b: 430.
40.  Arendt 2001: 392.
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de projeto do sistema burocrático que envolve a sociedade, ou porque 
condescendem em tornar-se em meras peças do seu jogo, ou porque 
agem de modo a que a liberdade daqueles que lhe não pertencem lhes 
seja eventualmente retirada, e fazem tudo isto de um modo frenéti-
co e empenhado, por outro lado, reconhecemos agora que, latente na 
sua atitude, está uma enorme passividade que as faz aceitar o estado 
de coisas sem que se deem conta do efeito que uma tal (não-)ação 
descomprometida terá. Se à superfície há atividade, no fundo, pare-
ce auscultar-se uma passividade incomensurável. Por algum motivo 
Adorno reconheceu nas obras redigidas por Kafka uma característica 
sempre presente: a monotonia41. Talvez essa monotonia seja um modo 
de expressar literariamente uma passividade constante, camuflada na 
aparente vontade das personagens em alterar o rumo dos acontecimen-
tos. Toda a expressão que indique mudança permite a K. acreditar na 
possibilidade de ser declarado inocente – porém, no fundo, todos se 
entregaram já ao poder soberano do aparelho judicial. Assim, a sensa-
ção que, amiúde, parece, de facto, ser suscitada pelo romance de Kafka 
é precisamente a de monotonia – como se desde o início fosse possível 
intuir que se caminha por entre um caminho circular, sem qualquer 
hipótese de resolução.

De acordo com a leitura sociológica que procurámos traçar, con-
sistiria a tragicidade de O Processo no facto de, após procurar em seu 
redor a ajuda necessária para explicar racionalmente, e assim subverter, 
o processo que lhe tinha sido instaurado, K. encontrar uma multidão 
que, plenamente entregue à arbitrariedade do sistema burocrático a que 
pertence, trabalha mecanicamente e define, sem que disso tenha cons-
ciência, a sua vida e morte, totalmente despidas de dignidade; assim, 
K., procurando embora lutar contra a arbitrariedade a que é sujeito, é 
igualmente engolido pela multidão – também a sua individualidade é 
suprimida. Uma leitura como esta vai ao encontro do modo como Ka-
fka torna o enredo de O Processo particularmente denso e requerendo 
uma leitura simbólica mais profunda. Aspetos formais da obra e outros 
de conteúdo podem, por isso, ser reconduzidos a uma tentativa de re-
tratar, e deste modo criticar, a sociedade contemporânea ao nosso autor. 
No entanto, permanecemos insatisfeitos. Se quisemos, num primeiro 
momento, evitar que a obra kafkiana fosse interpretada meramente à 
luz de uma tendência biografista, desejamos agora evitar que ela seja 
considerada apenas sob um ponto de vista historiográfico. Deste modo, 
se a riqueza reflexiva da obra kafkiana parece, gradualmente, vir a ser 
desvelada, algo permanece incompreensível. Nomeadamente, um mo-
mento do romance interpela, em nosso entender, a um maior esforço 

41.  Adorno 1997: 253.
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interpretativo que não pode ser reduzido à análise que elaborámos até 
ao momento: referimo-nos à parábola “Diante da Lei”. Para o estudo 
desta parábola nos dirigimos agora, iniciando a última secção da nossa 
investigação, dedicada à possibilidade de se esboçar uma leitura reli-
giosa de O Processo.

III. Uma leitura religiosa de O Processo

- Faço, portanto, parte do tribunal – explicou o sacerdote. – Por que razão havia, 
então, de pretender alguma coisa de ti? O tribunal não quer nada de ti. O tribunal 
acolhe-te quando vens e despede-se de ti quando partes.42

Entramos agora no nível de leitura de O Processo que requer uma 
maior proximidade ao texto. A fim de o traçar, necessitamos de es-
cutar atentamente aquilo que O Processo nos diz, independentemente 
das interpretações mais proeminentes que habitualmente se fazem do 
corpus kafkiano. Dizemos isto pois que se torna evidente, ao fim de 
alguma pesquisa, que a referência às leituras psicológicas e socioló-
gicas é frequentemente feita e que frequente é também a sugestão de, 
a partir delas, se explicar coerentemente todo o corpus kafkiano. À 
luz, por exemplo, do conhecimento que possamos ter acerca da relação 
conflituosa de Kafka com o pai, será possível reconhecer em muitas 
das obras do nosso autor a expressão implícita de uma tal temática; 
assim visto, consiste o trabalho interpretativo em estabelecer coerente 
e rigorosamente um paralelismo entre os factos da vida do autor e os 
factos por ele descritos no seu mundo literário. Note-se que o caminho 
que de ora em diante procuramos traçar colhe algumas das suas razões 
na vida do nosso autor; se dela partimos, contudo, além dela vamos na 
formulação da nossa leitura.

Será relevante, antes de prosseguirmos com a nossa análise, expli-
citar porque assume a parábola “Diante da Lei” uma importância a tal 
ponto significativa que justifica que, a partir dela, se olhe regressiva-
mente para o enredo, assim compreendendo, sob uma outra perspetiva, 
aquilo que é descrito por Kafka.

Um dos aspetos que desde logo denota a importância que a pará-
bola “Diante da Lei” tem para o próprio autor prende-se com o facto 
42.  Kafka 2015: 218.
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de ter sido este o único episódio de O Processo que Kafka desejou 
publicar separadamente, muito antes da publicação do romance. Kafka 
escreve episódios para a sua obra até 1920, embora sempre franca-
mente insatisfeito; no entanto, a parábola “Diante da Lei” é publicada 
em 1915, no jornal dedicado ao povo judeu Selbstwehr, e novamente 
em 1919, num volume de contos intitulado Um Médico Rural. É isto 
assinalável se se tiver em conta o conhecido repúdio que Kafka possuía 
pelos seus próprios textos. A Metamorfose, um dos seus mais célebres 
contos, disto bem é exemplo: escrito em 1912, dá-nos o autor conta em 
1914, nos seus Diários, de como se arrepende profundamente de ter 
dado voz à sua vontade criadora43. Ora, o desejo de publicar “Diante da 
Lei” e de o manter até ao final da sua vida no esquema de publicação 
da obra deve indicar-nos a relevância que este pequeno texto teria para 
Kafka.

Finalmente, outro aspeto é revelador da importância de “Diante 
da Lei”. Para o compreendermos, será relevante esclarecer porque te-
mos vindo a identificar este texto com uma parábola44. Uma parábo-
la possui uma estrutura alegórica que pretende instruir uma verdade 
fundamental, frequentemente de natureza moral45. Que a estrutura de 
“Diante da Lei” é alegórica, é por demais evidente: toda a descrição 
que o sacerdote faz pretende apontar para uma realidade ausente no 
texto, que, no entanto, pode ser compreendida a partir daquilo que nele 
se diz. O nosso problema consiste, por isso, em saber porque pretende 
o texto instruir uma verdade moral. Na verdade, parte da resolução 
deste problema consiste em expor a significação de “Diante da Lei” 
a tal ponto que se acaba esboçando uma leitura interpretativa da obra. 
Contudo, algo deverá fazer-nos suspeitar da possibilidade de o texto 
pretender transmitir uma verdade moral, aspeto esse que contribui para 
a afirmação da sua importância. Referimo-nos à substancial alteração 
de ambiente e de narração que se dá no momento em que o diálogo 
entre o sacerdote e K. se inicia. Temos vindo a enfatizar como Kafka 
escreve de um modo não-valorativo; ora, no momento em que K. entra 
43.  «Grande aversão à Metamorfose. O final não se consegue ler. Imperfeito quase até ao tutano.» (Kafka 
2014: 384).
44.  Esta é, com efeito, uma questão disputada. Para Walter Benjamin, por exemplo, as parábolas kafkianas 
não indicam um caminho interpretativo unificador, mas apenas desvelam uma outra dimensão do texto 
que, porém, jamais pode ser ostensivamente ou seguramente afirmada; no máximo, diz-nos, serão elas 
capazes de nos mostrar uma crítica que podemos pressentir como estando relacionada com a situação pre-
cária do homem, posto no mundo: «Não são parábolas, mas tão-pouco pretendem ser tomadas em sentido 
literal […] ignoramos a doutrina que as parábolas de Kafka acompanham […]. Descobrimos que este ou 
aquele fragmento se lhe podem vincular, mas isso é o máximo que podemos dizer a seu respeito. Seja como 
for, intuímos que se trata de algo que tem a ver com o problema da organização da vida e do trabalho na 
comunidade humana.» (Benjamin 1994: 40).
45.  Para uma análise mais pormenorizada do conceito de parábola, a sua identificação com “Diante da 
Lei” e a função que assume no interior de O Processo, veja-se: Rush 2018.
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na catedral e ouve o sacerdote, o ambiente muda consideravelmente: o 
discurso do sacerdote revela-se de tal modo simbólico e necessitando 
de interpretação que imediatamente K. o faz – e fá-lo construindo hi-
póteses interpretativas que giram em torno do dever que teria, ou não, 
o porteiro. Portanto, a análise que K. faz é uma análise moral. Note-se 
que este facto, por si, não fornece respostas claras quanto ao problema 
em mãos; contudo, dá-nos conta de uma mudança nas preocupações 
do autor que nos deve fazer procurar respostas mais claras. Assumin-
do, por isso, a importância do texto “Diante da Lei” no interior de O 
Processo, referir-nos-emos a ele, de ora em diante, como sendo uma 
parábola; esperamos tornar claro, no final da nossa investigação, por-
que assim o identificamos.

Urge-nos, então, reconhecer o lugar da parábola “Diante da Lei” 
no interior do romance kafkiano. De modo a melhor compreender o 
caminho que seguimos, dividimos a última secção do nosso estudo em 
três partes: na primeira, explicitamos o que entendemos por “religioso” 
na leitura que apresentamos; na segunda, desenvolvemos concretamen-
te a nossa leitura; na última, apresentamos uma questão que permanece 
em aberto à luz da nossa leitura.

3.1 Leitura religiosa?

De modo a esboçar uma leitura religiosa da obra kafkiana, cum-
pre-nos primeiramente compreender o que pretendemos expressar com 
o adjetivo “religioso”. Ora, o melhor modo de compreender a adjeti-
vação que fazemos consiste em considerar que a leitura que propomos 
deverá ser entendida como religiosa no seu sentido mais lato. Portanto, 
pretendemos, não apontar para uma leitura que vê em O Processo as-
petos que implicitamente se referem a um Deus de uma religião insti-
tucionalizada, fixada frequentemente em um livro sagrado e supondo 
a concretização de um conjunto de práticas, mas para uma dimensão 
espiritual que, note-se, se toda a religião contém, não tem necessaria-
mente de ser religiosa – é esta segunda via que aqui propomos. Que-
remos, com a referência à espiritualidade, apontar para um desejo de 
re-ligação com algo mais originário, não-sensível, de onde brota a di-
versidade do mundo fenoménico. Um tal desejo nasce da intuição clara 
– e não da compreensão racional – de que se poderão surpreender moti-
vos mais profundos na dinâmica da existência, para lá daqueles que são 
dados aos sentidos, motivos esses que são reveladores de um símbolo 
de transcendência, ou seja, de algo que existe fora da lógica habitual 
e hierarquizadora quotidiana e que a excede largamente. Uma re-liga-
ção com a espiritualidade pode dar-se exclusivamente através de um 
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desaceleramento face às exigências mundanas e de um recentramento 
naquilo que persiste para lá dos movimentos constantes e fugazes do 
dia-a-dia: é essa dimensão de constante potencialidade, cuja riqueza 
é inesgotável e não pode ser subsumida nas categorias racionais de 
compreensão do mundo, que é a dimensão espiritual, não-sensível, da 
existência. A fim de a respeitar, não são necessárias práticas ou costu-
mes institucionalizados: ela depende unicamente de uma adesão e de 
um exercício puramente individual e íntimo.

Uma visão como esta imediatamente contraria a orientação que 
habitualmente se escolhe na construção de uma leitura religiosa dos 
textos kafkianos; sendo Kafka judeu, torna-se premente a tentação de 
analisar O Processo procurando elementos que exponham aspetos da 
religião judaica. O motivo que se nos revela mais determinador na es-
colha de uma via interpretativa, à primeira vista, contraintuitiva, con-
siste na consciência da relação que Kafka teve ao longo da sua vida 
com o judaísmo. Na Carta ao Pai, dá-nos o autor conta da relação con-
turbada que durante muitos anos teve com o judaísmo, devido ao modo 
como Hermann Kafka o fez crer na sua incapacidade para respeitar os 
preceitos religiosos. Assim, embora desde cedo demonstrando interes-
se pelo judaísmo, Kafka relata como foi friamente acusado pelo pai de 
profanar a religião: «Com a minha mediação, o Judaísmo tornou-se-
te abominável, os escritos judaicos impossíveis de ler, “causavam-te 
nojo”.»46. Até a uma fase tardia da vida, a sua relação com a religião 
torna-se, por isso, conturbada, já que o faz rememorar o clima de con-
flito com o pai.47

Max Brod, responsável por propor a primeira leitura religiosa do 
corpus kafkiano, vê no ano de 1923 (o ano anterior à morte de Kafka) a 
aproximação mais interessada do nosso autor ao judaísmo. Nesse ano, 
relata, começa a frequentar o Instituto Superior de Ciências do Judaís-
mo e a ler textos em hebraico48. Se Brod viu em Kafka um interesse 
nas questões judaicas que estaria desde sempre implicitamente presen-
te nas suas obras, mas que apenas se viria a revelar de um modo mais 
sistemático no final da sua vida, nós pretendemos não afirmar uma tal 
intencionalidade no autor. Que Kafka jamais se afastou plenamente do 
judaísmo, parece claro; contudo, que a presença da religião na sua vida 
influenciou implicitamente a redação das suas obras, não nos parece 
poder ser cabalmente afirmado.
46.  Kafka 2004: 50.
47.  Ernst Pawel disto nos dá conta: «Kafka’s teenage revolt against God can hardly be regarded as a 
crisis of faith; the trepid religiosity of his early years lacked conviction, and his concept of the Almighty 
Himself could, at best, have been no more than a suitably retouched enlargement of Hermann Kafka» 
(Pawel 1984: 65).
48.  Brod 1954: 185.
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Algo diferente será considerarmos que Kafka sempre teve interes-
se em explorar a dimensão espiritual da existência. Disto nos dá conta 
o autor numa carta a Milena Jesenská, datada de novembro de 1920:

Continuo a tentar comunicar algo que não pode ser explicado, algo nos meus 
ossos, que só pode ser experienciado nestes mesmos ossos. Em essência, pode não 
ser nada mais do que aquele temor que já discutimos tantas vezes, mas estendido 
a tudo, temor das maiores coisas assim como das menores, temor, temor convul-
sivo de pronunciar uma única palavra. Por outro lado, talvez este temor não seja 
simplesmente temor, mas também anseio por algo maior do que qualquer coisa 
que possa inspirar temor.49

Note-se como Kafka se refere a algo que intimamente sente estar 
presente em tudo quanto o envolve, que constantemente procura co-
municar, e como o sentimento evocado é principalmente o de temor. 
Note-se ainda como, logo a seguir, Kafka explora a possibilidade de 
o temor nascer precisamente da imensidão daquilo que intui e da sua 
consequente incomportabilidade para o homem; e, no entanto, de como 
anseia encontrar-se (e comunicar) com aquilo que sente. Ora, uma des-
crição como esta encaminha-nos para aquilo que atrás procurámos ex-
por. Com efeito, é clara em Kafka a intuição de que existe uma raiz 
mais profunda de onde brota a fenomenalidade, que, porém, eterna-
mente a excede e por isso não pode ser racionalmente apreendida. Por 
outro lado, torna-se claro que um tal desvelamento se dá unicamente no 
plano de uma experiência individual, íntima, que em nada depende de 
circunstâncias ou práticas externas. Por fim, vemos agora como o abso-
luto intuído por Kafka assume a forma de um profundo abismo, capaz 
de suscitar pânico e temor, que nem por isso deixa de ser desejado e 
esperado, na medida em que reconhecê-lo traduz a possibilidade de 
uma existência autêntica. Reconhecer o abismo é escutar e amplificar 
aquilo que intuitivamente se sente.

Algo parecido é-nos dito por Kafka na Carta ao Pai, de 1919: 
«Sempre tive, desde que sou capaz de pensar, profundas preocupações 
com a afirmação da minha existência espiritual, de tal forma que tudo 
o resto me era indiferente.»50. Com efeito, a referência ao interesse pela 
questão da espiritualidade é mais vezes encontrada nos textos deixados 
por Kafka do que o interesse pela religião judaica. A acreditar naquilo 
que Kafka confessa, natural será supor que uma tal preocupação esteja 
latente na sua produção literária.

Enveredando por uma leitura deste tipo, uma questão surge: por-
que escolhemos adjetivar a leitura que fazemos de religiosa e não de 

49.  Tradução nossa. Kafka 1990: 218–19.
50.  Kafka 2004: 53.
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espiritual? A nossa escolha encontra dois motivos. Por um lado, uma 
vez que existe uma vasta produção literária e filosófica acerca da possi-
bilidade de se fazer leitura religiosa da obra kafkiana, pretendemos in-
serir-nos nessa tendência, considerando, contudo, uma visão mais lata 
do fenómeno religioso. Assim, por motivos de simplificação e mais 
fácil reconhecimento da nossa investigação no interior do estudo que 
tem, desde o século XX, vindo a ser desenvolvido, optamos por manter 
a designação habitualmente dada a este tipo de leitura. Por outro lado, 
como teremos oportunidade de demonstrar, a leitura que fazemos colhe 
muitas das suas raízes na interpretação feita por Max Brod – essa sim, 
uma leitura religiosa na aceção tradicional do termo. Desejamos con-
servar a nossa proximidade à proposta de Brod, pelo que identificamos 
a nossa leitura como sendo religiosa, não obstante certas diferenças 
assinaláveis.

3.2 O problema em análise: a oposição entre fé e razão

Elucidado o que aqui entendemos por religioso na leitura que fa-
zemos de O Processo, cabe-nos agora explicitá-la. Para tal, julgamos 
importante rever e analisar alguns dos aspetos essenciais da parábola 
“Diante da Lei”. Após constatar que K. se tem vindo a iludir com o 
tribunal, o sacerdote conta a história de um homem do campo que se 
encontra diante de uma porta de acesso à lei. O homem dirige-se ao 
porteiro e pede para aceder à lei; este responde-lhe que, podendo ele 
ter acesso à lei, porém, não poderá tal acontecer naquele momento. 
Doravante, até à morte, o homem tudo tenta a fim de convencer o por-
teiro a deixá-lo atravessar a porta de acesso à lei. Chegado o momento 
da sua morte, o homem do campo, já muito fraco, dirige-se ao porteiro 
novamente:

“Todos querem alcançar a lei”, começou o homem, “como se explica, então, que, 
ao longo de todos estes anos, ninguém mais tenha querido entrar?”. O porteiro 
dá-se conta de que o homem está a morrer e grita-lhe, a fim de ser ouvido: “Só tu 
podias entrar por esta porta, pois ela estava-te destinada. E agora chegou a hora 
de eu a fechar.”51

Terminada a curta narração de “Diante da Lei”, K. imediatamente 
procura interpretar aquilo que o sacerdote lhe transmitiu. Surpreenden-
temente, o sacerdote recusa qualquer hipótese interpretativa dada pelo 
protagonista; ao invés, afirma o seguinte: 
51.  Kafka 2015: 211.
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A respeito do acesso à lei, há duas afirmações importantes do porteiro ao longo 
da história […]. Uma diz “que ele não pode entrar nesse momento” e a outra 
“ela estava-te destinada”. […] entre estas duas afirmações […] não há qualquer 
contradição. Pelo contrário: a primeira afirmação já remete para a segunda.52

Os dois passos de O Processo que transcrevemos revelam-se-nos 
assaz importantes. A partir deles, cremos poder iniciar a nossa leitu-
ra. Na medida em que o homem, no primeiro momento em que fez o 
pedido, não pode entrar na porta de acesso à lei, e na medida em que, 
contudo, esta lhe está destinada, compreende-se que algo a mediar es-
tes dois momentos deverá ocorrer a fim de poder finalmente aceder 
a algo que sempre tivera sido seu. E, com efeito, o homem procura 
uma transformação: através de diversas estratégias, procura convencer 
o porteiro a deixá-lo entrar. A transformação que o homem do campo 
opera é, no fundo, meramente exterior e circunstancial: ela procura 
modificar o modo como o porteiro vê o homem para que este possa ter 
acesso à lei. Porém, agindo deste modo, o homem acaba morrendo sem 
poder aceder à lei. Propomos, por isso, uma mudança de perspetiva. O 
que jamais ocorre ao homem do campo, diante da lei, é uma alteração 
interior capaz de o transformar e lhe dar acesso à lei. Não se vendo a si 
mesmo, o homem procura fora um remédio que porventura encontraria 
em si, através de uma mutação interior. Nesse sentido, o porteiro não 
se constitui como uma força a tal ponto autoritária que jamais permite 
a entrada na lei – pois que aquilo que tão-somente é necessário é que o 
homem mereça a entrada. Merecendo-a, a entrada revela-se tão natural 
como o gesto de dar um passo em frente: dado que a porta sempre lhe 
estivera destinada, o porteiro não se opõe. O que afasta o homem do 
campo da entrada na lei não é, por conseguinte, como chega a sugerir 
K., a ilusão que o porteiro impõe ao homem, nem muito menos a falta 
de disponibilidade do porteiro a uma transformação da sua vontade; o 
que afasta o homem do campo é a ausência de uma transformação da 
sua própria vontade, capaz de o fazer ver como o acesso à lei depende 
unicamente de si.

Note-se que a narração da parábola se inicia quando o sacerdote 
constata que K. se tem vindo a iludir com o tribunal. Ora, tal deve suge-
rir-nos dois aspetos: que, por um lado, aquilo que o sacerdote diz pro-
cura ter algum tipo de impacto em K., e que, por outro lado, uma vez 
que o sacerdote repele as tentativas de interpretação que K. elabora, 
talvez K. permaneça no mesmo estado de ilusão. De um modo seme-
lhante ao homem diante da lei, também Josef K. repele o modo como 

52.  Kafka 2015: 212.
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as palavras do sacerdote o poderão interpelar a uma mudança interior. 
Permanecendo, assim, num nível de exterioridade e pura racionaliza-
ção, procura compreender de que modo aqueles que rodeiam o homem 
do campo influenciam um destino que apenas dele próprio depende. 
Insensível ao domínio simbólico contido nas palavras proferidas pelo 
sacerdote, procede a uma mera articulação de factos e a partir deles 
procura compreender uma narrativa que, se de facto necessita de inter-
pretação, é ela de um outro tipo e, mais importante ainda, impele a uma 
transformação naquele que a ouve.

A nossa proposta consiste em transpor a parábola “Diante da Lei” 
para os acontecimentos que tomam lugar na vida de Josef K.. K., tal 
como o homem diante da lei, deseja aceder à lei. Tanto para o homem 
do campo como para o protagonista de O Processo, aceder à lei permi-
tiria que cada um sentisse ter vivido uma vida completa – com senti-
do. K., para isso, recorre a ajudas externas, aparentemente capacitadas 
para solucionar um problema que, prima facie, é de ordem jurídica. 
Procurando, por isso, compreender racionalmente o seu processo, sabe 
que, racionalmente, necessita de uma ajuda externa: a lei, sendo uma 
lei positiva, necessita de ser interpretada e compreendida por aqueles 
que a estudam. Deste modo, K. está convicto de que foi vítima de algu-
ma calúnia. Contudo, o que K. jamais pensa, ainda que muitos factos 
o alertem nesse sentido, é na possibilidade de a reposição da harmonia 
na sua vida estar dependente unicamente de si. O facto de nunca com-
preender os contornos do seu processo; ou o facto de, após saber que 
lhe foi instaurado um processo, poder trabalhar normalmente, embora 
oiça dos guardas que se encontra detido53 – são exemplos que indiciam 
a possibilidade de o seu processo não poder ser subsumido na esfera 
jurídica.

Se, tal como sucede na parábola “Diante da Lei”, a possibilidade 
de aceder à lei depender unicamente de uma transformação interior e 
individual, então somos obrigados a repensar a noção de mal que desde 
o início de O Processo considerámos. Se nos pareceu inicialmente que 
K. teria sofrido uma calúnia nas mãos de outros, equacionamos agora 
a possibilidade de o modo incerto como o narrador diz, «Alguém devia 
ter caluniado Josef K.»54, pretender mostrar já como porventura esse 
mal terá sido praticado pelo próprio K.. Assim visto, o que ao longo de 
O Processo seria pedido ao protagonista seria uma restauração interior 
capaz de repor a harmonia em si mesmo. Ora, na medida em que não 
é capaz de responder a esta exigência, K. acaba morrendo cruelmente, 

53.  Kafka 2015: 20.
54.  Preferimos aqui, novamente, a tradução elaborada por Gervásio Álvaro (Kafka 2000: 5). Eis o que 
nos diz a versão original: «Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan 
hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.» (Kafka 1960: 7).
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pois, tal como o homem diante da sua porta de acesso à lei, não fora ca-
paz de operar uma mudança interior e de assim afirmar a sua dignidade.

Um momento específico em O Processo é demonstrativo do dis-
tanciamento do protagonista em relação a si próprio. Falamos daquele 
momento no qual K. recebe o seu tio e este, observando e escutando 
atentamente o sobrinho, constata que parece ele encontrar-se indiferen-
te perante o processo que lhe foi instaurado55. K. responde que a calma 
deverá ser mantida a fim de se vir a comprovar com razoabilidade a 
sua inocência; contudo, o tio insiste que uma profunda transformação 
se parece ter operado no sobrinho. Ora, para algo relevante nos deverá 
apontar o facto de a única personagem com um vínculo próximo a K. 
não o reconhecer no momento em que o vê após a instauração do pro-
cesso. É como se Josef K. não percebesse o quanto o processo só a ele 
diz respeito e, por isso, tal como o tio pressente, estivesse condenado 
a ser mal-sucedido ante qualquer tentativa de resolução que se manti-
vesse num nível de exterioridade que não exigisse o seu envolvimento.

Considere-se, por outro lado, o momento no qual K., conversando 
com Titorelli, procura compreender como poderá o pintor ajudá-lo e 
ouve as seguintes palavras, que não compreende:

Creio inclusivamente que não existe ninguém que possa influenciar a ilibação 
real. […] Como o senhor está inocente, seria, em princípio, possível que confiasse 
exclusivamente na sua inocência. Nesse caso, não precisaria da minha ajuda, nem 
da ajuda de ninguém.56

Titorelli repete insistentemente que tudo depende de Josef K. se 
saber inocente; K., contudo, não compreende o peso das palavras do 
pintor e assim continua procurando no exterior a solução para o seu 
problema. Mantendo-se fora de si, não compreende que o processo é 
seu e que uma possível resolução apenas de si mesmo depende.

Em O Processo, expressa-se, assim, a relação conflitual entre fé e 
razão57. K. mantém-se fixado no domínio da lógica e por isso procura 
uma explicação coerente para o processo que sobre ele é instaurado; 
por conseguinte, mesmo quando tudo à sua volta se revela improvável 
e desabitual, continua, ainda assim, tentando encontrar uma explicação 
racional para os eventos. É isso que K. faz quando ouve a parábola 
“Diante da Lei”: apesar da sua clara natureza simbólica, procura, não 
obstante, uma interpretação literal que permita racionalmente clarificar 
aquilo que o sacerdote lhe transmite. À sucessiva recusa por parte do 
55.  Kafka 2015: 93.
56.  Kafka 2015: 148.
57.  Ernst Pawel elabora com maior detalhe o modo como a oposição entre fé e razão, estando presente na 
vida de Kafka, se repercute depois na sua obra (Pawel 1984).
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sacerdote em aceitar qualquer interpretação, e após este afirmar que 
não importa encontrar o modo correto de argumentar acerca da narrati-
va, mas sim reconhecer aquilo que nela se revela como necessário, K., 
respondendo, «Que opinião mais sombria […] A mentira é transfor-
mada em lei universal.»58, demonstra novamente não compreender o 
que o sacerdote pretende transmitir-lhe. O apelo a K. faz-se no sentido 
de afirmar que, perante os factos dados e necessários, não existe uma 
solução exterior, racional, que permita o acesso do homem à lei; pelo 
contrário, na medida em que deseja aceder-lhe, só mediante uma trans-
formação interior poderá tal acontecer. Analogamente, a K. escapa a 
intuição, porque vive cego de si, de que lhe está sendo exigida uma 
reavaliação das suas próprias ações e motivações a fim de poder aceder 
à lei. O processo sobre ele instaurado, tal como o porteiro que enfrenta 
o homem, é um sinal de que algo está sendo pedido; algo que, apenas 
na medida em que se tem fé e em que cada um se envolve intimamente 
na consecução de um projeto individual de esforço, pode permitir o 
acesso à lei. Só assim o homem do campo passará a porta – e K., tal 
como Titorelli afirma, será declarado inocente.

Note-se que todos desejam alcançar a lei – contudo, para a ela 
chegar, é requerido um caminho individual e autêntico de ligação ín-
tima à lei. Não basta, nesse sentido, desejar a lei: é necessário ter fé 
e compreender de que modo ela nos interpela intimamente. É essa a 
transformação interior que falta a K. e ao homem do campo.

Resta-nos esclarecer com maior detalhe o aspeto-chave da nossa 
argumentação: que lei é esta? Parece-nos ela ser a lei que permite reu-
nir os eventos, dando-lhes um sentido e uma destinação59 à existência. 
Reconhecer a lei é o que todos desejam, na medida em que pretendem 
viver uma existência autêntica. Para tal, porém, há que escutá-la aten-
tamente – ao fazê-lo, concretiza-se uma comunhão genuína com a lei. 
Trata-se, por isso, de um caminho que, sendo embora o mais natural e 
autêntico, nem por isso deixará de ser exigente se o homem continuar 
longe de si.

De um modo geral, é esta a interpretação que Brod faz de Kafka. 
Em dois aspetos, porém, pretendemos desde já afastar-nos de Brod. O 
biógrafo de Kafka refere-se, no decorrer da sua argumentação, a Deus, 
e por vezes estabelece analogias entre aquilo que Kafka escreve e epi-
sódios relevantes contidos na Bíblia do Antigo Testamento; ora, nós, 
como tivemos já oportunidade de referir, pretendemos conservar uma 

58.  Kafka 2015: 217.

59.  Uma interpretação semelhante é oferecida por Carlos João Correia aquando da análise do texto “Dian-
te da Lei”. De acordo com o autor, “Diante da Lei” seria capaz de reunir em si as três leituras do corpus 
kafkiano, em todo o caso reforçando a dimensão individual para que elas apontam (Correia 1996: 216).
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visão lata do fenómeno religioso, pelo que recusamos a referência a 
uma entidade divina cristalizada. Por outro lado, Brod faz uma leitura 
religiosa para o corpus kafkiano; assim, fazendo embora referências 
pontuais a O Processo, pretende afirmar uma leitura religiosa transver-
sal a todo o conjunto de textos escritos por Kafka. Ora, dada a riqueza 
temática e formal das obras redigidas por Kafka, é precipitado assumir 
como correta a afirmação de Brod sem que se exiba uma comprovação 
nesse sentido. Não sendo aqui o espaço adequado para a demonstração 
de uma tal tese, não desejamos, por isso, subscrevê-la.

No essencial, contudo, a interpretação fornecida por Brod man-
tém-se coincidente com a nossa. Desde logo, esclarece Brod que o de-
sejo de acesso à lei que vemos em K. é transversal ao homem e que 
Kafka disso é exemplo, procurando na sua obra retratar uma tal busca:

[…] o leitor é assaltado pela grande maioria de frases que debilitam o homem. 
Mas as teses da liberdade e esperança também existem! E mesmo que se encontre 
apenas uma tal tese num pensador religioso, já é notável por modificar decisiva-
mente a sua imagem total. […] são exactamente estas leves tentativas, arrancadas 
dos infinitos aborrecimentos e malogros de uma vida horrivelmente difícil, tentati-
vas de uma “luta para o bem apesar de todos e de tudo”, que constituem o fulcro, 
o melhor e o mais básico na atitude mental de Kafka.60

Depois mostra como o sentimento de angústia existencial que tão 
facilmente se reconhece nos romances kafkianos nasce, na verdade, da 
incapacidade para o homem intimamente se encontrar com o absoluto 
por que anseia: «Fé num mundo absoluto – mas nós erramos, somos 
fracos de mais, não agarramos este mundo. Ao lado da fé no absoluto 
chega-se à consciência de Kafka da insuficiência humana.»61.

A partir da tese de Brod, compreendemos então porque pretende 
o texto “Diante da Lei” instruir uma verdade moral e, por isso, porque 
pode ser considerado uma parábola. Com efeito, é agora plausível afir-
mar que o surgimento da figura do sacerdote pretende fazer K. recon-
siderar o juízo que elaborara acerca do tribunal, de modo a dissipar a 
ilusão que produzira e finalmente poder porventura aceder à lei. O prin-
cipal objetivo do sacerdote seria mostrar a K. como tudo tinha estado, 
desde sempre, nas suas mãos: ante a estranha natureza do tribunal e dos 
factos que o tinham rodeado, deveria K. ter suspeitado da necessidade 
de se tornar digno de aceder à lei que reuniria novamente os eventos. 
A transformação interior que temos vindo a referir compreende, assim, 
um esforço de aproximação interessada e de comunhão autêntica com 
o absoluto a que todos pretendem aceder; trata-se de um esforço de 

60.  Brod 1954: 156.
61.  Brod 1954: 158.
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adesão absoluta, ou seja, de verdadeira afirmação da fé. À parábola 
caberia o papel de reforçar a necessidade de um tal caminho individual, 
capaz de fazer cada um encontrar o sentido da sua própria vida, assim 
vivendo autenticamente.

Note-se que a aceitação da tese que propomos permite explicar 
o carácter fragmentário de O Processo. À luz da discussão que temos 
vindo a desenvolver, a estrutura dispersa e a forma como os episódios 
do romance se sucedem aponta para a falibilidade do modo como K. 
procura encontrar uma hipótese de resolução do seu processo. Nesse 
sentido, o constante esforço racionalizante revela o seu carácter pro-
visório e resta, assim, um clima de desconexão e monotonia; através 
dele, intuímos como o protagonista se move, em vão, num domínio que 
requer um tipo de resolução que, à primeira vista, é inacessível. Ora, o 
que a parábola “Diante da Lei” nos revela é o facto de esta resolução 
estar, na verdade, mais próxima de K. do que qualquer outra.

Assim sendo, cabe-nos, por fim, o papel de explicitar a tragicidade 
de O Processo à luz da leitura que apresentamos. Consistiria, então, a 
tragicidade do romance kafkiano no facto de mostrar que K., estando 
largamente distante de si próprio, procura fora um caminho de resolu-
ção que apenas dentro poderia ser encontrado. Não percebendo que o 
processo o interpela a uma viagem interior de transformação, é conde-
nado a uma vida inautêntica, que cessa com total angústia e desespero. 
K. falha, por isso, o caminho de re-ligação com a lei da vida e morre 
sentindo o absurdo, a total falta de razões, da sua existência. É neste 
sentido que Max Brod afirma ser a leitura religiosa que sobressai, ainda 
que se consume o absurdo da vida, termo que imediatamente nos en-
caminha para uma leitura existencialista de Kafka62. Ao invés da con-
sumação de um abismo entre Deus e o homem, Brod prefere afirmar 
o afastamento do homem a Deus63 – aquilo a que nós chamaríamos o 
afastamento do homem a uma vida completa, em todas as suas dimen-
sões. Se o absurdo é reconhecido pelo indivíduo, ele não é desde logo 
um sentimento que, mais tarde ou mais cedo, lhe acontece, mas uma 
consequência da sua limitação para atender a um projeto que, no en-
tanto, deseja concretizar, a saber, o de viver uma vida espiritualmente 

62.  O autor que imediatamente surge à memória é Albert Camus. Camus identifica as obras kafkianas 
como absurdas; quer isto dizer que, à luz do que propõe em O Mito de Sísifo, vê em Kafka a capacidade de 
expor cruamente as condições sobre as quais os protagonistas dos seus textos são levados a sentir vivida-
mente a inexistência de um sentido para as suas vidas e de os fazer conviver dignamente com o sentimento 
do absurdo que daí nasce. Nesse sentido, para Camus, o grito final dado por K. aquando da sua morte ex-
poria o reconhecimento e a digna aceitação do absurdo, através da recusa de qualquer esperança residual. 
K. poria, afinal, em prática a máxima camusiana segundo a qual: «Não há destino que não se transcenda 
pelo desprezo.» (Camus 2016b: 113).
63.  Brod 1954: 158.
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consagrada:

O absoluto existe – mas é incomensurável à vida humana: é isto [...] o acontecimento fun-
damental de Kafka […]. Fica o tema principal, o monstruoso perigo de perder o caminho 
certo, um perigo de preponderância tão grotesca que realmente só o acaso […] nos pode 
fazer entrar na “lei”, quer dizer, na vida completa, correcta […]64

3.3. A «figura humana, vaga e esfumada»

Temos tido a oportunidade de referir alguns aspetos que se nos 
revelam problemáticos quando procuramos afirmar a predominância 
de uma leitura de O Processo; fizemo-lo já com as leituras psicológica 
e sociológica e cumpre-nos agora mostrar um aspeto que parece não 
poder ser esclarecido à luz da leitura religiosa que apresentamos.

O trecho que dá o título à presente subsecção do nosso estudo é 
retirado do momento no qual K. morre às mãos dos dois guardas. Nes-
se momento, crê ver uma figura com contornos humanos e pensa poder 
vir a ser ajudado por ela: «Quem seria? Um amigo? Uma pessoa bon-
dosa? Alguém que se compadecia? Que queria ajudar? Uma só pessoa? 
O mundo inteiro? Haveria ainda ajuda no horizonte?»65. Momentos an-
tes, prestes a chegar ao local onde virá a falecer, K. vislumbra também 
uma silhueta feminina e crê poder estar diante de Bürstner, que estará 
prestes a ajudá-lo; mas então desiste e compreende que o seu destino 
está traçado.

Ademais, é importante relembrar que, no momento em que recebe 
a visita dos guardas que lhe tirarão a vida, K. reconhece que estes lhe 
estão destinados66 e enfrenta o seu destino de modo salutar, sem mais 
vacilar. Tal como a porta estava destinada ao homem do campo, mas 
este, por incapacidade própria, não lhe pôde aceder, também K., ao 
reconhecer a visita dos dois guardas, poderia ter compreendido que 
falhara um projeto que a ele lhe tinha sido destinado e que, por conse-
guinte, lhe restava agora sofrer as consequências disso – nomeadamen-
te, sofrendo uma morte indigna. Por isso, recusa a esperança residual 
que a presença da silhueta de Bürstner poderia representar. Quer isto 
dizer que, entre o momento inicial, quando se dirige para o local onde 
virá a morrer e vislumbra a silhueta de Bürstner, e o momento final, 
quando vislumbra, antes de morrer, uma outra silhueta humana, dá-se 
uma alteração de comportamento: se, num primeiro momento, recusa 
quaisquer vestígios de esperança, num segundo momento, a «figura hu-

64.  Brod 1954: 159.
65.  Kafka 2015: 224.
66.  Kafka 2015: 219.
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mana, vaga e esfumada»67 consuma-se como um símbolo de esperança 
a que K. se quer firmar. Por conseguinte, antes de morrer, K. repete o 
esforço permanentemente operado no sentido de colocar no exterior a 
expectativa de que a sua vida venha a ganhar sentido e recuperar digni-
dade; assim, a figura que surge etereamente representa o mesmo apelo 
ao exterior, a uma esperança novamente renovada, mas novamente mal 
dirigida. O que esta alteração de comportamento poderá porventura ex-
por de um modo mais expressivo é a profunda limitação humana para 
compreender e radicalmente aceitar o que a lei pede. Mesmo sabendo e 
aparentemente reconhecendo a necessidade de empreender uma adesão 
absoluta à lei, ainda assim poderá estar o homem condenado a cair nos 
mesmos erros, mantendo-se longe de si.

Em aberto fica, por conseguinte, a questão de compreender se em 
O Processo pretende Kafka, de facto, afirmar um abismo consumado 
entre o desejo de unidade presente no homem e a possibilidade de al-
guma vez a alcançar, devido à sua profunda e perpétua insuficiência e 
limitação. Dito por outras palavras: se parece claro, de acordo com a 
discussão precedente, e na esteira da argumentação fornecida por Brod, 
que Kafka aponta para a insuficiência e limitação da condição humana, 
resta-nos compreender se tal insuficiência e limitação são radicais e 
não encontram, portanto, solução. Pois que, se assim for, a força evo-
cativa da parábola “Diante da Lei” enfraquece e o romance kafkiano 
assume agora contornos claramente niilistas.

Considerações Finais

Julgamos ter realizado o caminho a que nos propusemos no início 
da nossa investigação. Fazendo uma viagem de gradual descoberta das 
suas múltiplas camadas interpretativas, demonstrámos a possibilida-
de de se ler O Processo à luz de três pontos de vista. Detivemo-nos 
primeiramente numa leitura psicológica da obra: através dela, vimos 
como a referência à força opressora do poder na obra kafkiana pode 
muito bem colher a sua origem na relação tumultuosa e igualmente 
opressora do autor com o pai. Como vimos, certas passagens da Carta 
ao Pai encaminham diretamente o leitor para o enredo de O Processo, 
fazendo-o crer na intrincada relação que se estabelece entre a vida do 
autor e a obra por ele criada. Contudo, não querendo anular a diver-
sidade temática e reflexiva contida em O Processo, que parece não 

67.  Kafka 2015: 224.
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poder ser deduzida unicamente de uma interpretação biografista, parti-
mos para uma leitura sociológica. De acordo com ela, estabelecer-se-ia 
agora uma relação relevante entre o autor e o mundo no qual ele se 
insere, estando presente na obra uma visão crítica do primeiro acerca 
do segundo. Assim, num primeiro momento, esboçámos um retrato da 
sociedade contemporânea, tal como ele é apresentado por Kafka em 
O Processo. Também neste retrato é o símbolo de poder que se des-
taca; contudo, ele possui aqui a dimensão e a soberania do aparelho 
burocrático, imergindo em todas as esferas da vida social e retirando 
toda a força e vitalidade ao indivíduo como um eu singular. Destaca-
-se, assim, a franca descaracterização do homem; tal como Benjamin 
nos mostrou, ele representa apenas mais uma peça de uma socieda-
de amorfa, silenciada nas suas ambições e anseios mais íntimos. Num 
segundo momento, com o auxílio do pensamento de Hannah Arendt, 
vimos como Kafka tão bem expressa o ponto de vista arendtiano acerca 
da banalidade do mal; com efeito, acima de tudo, os funcionários de O 
Processo encontram-se num estado a tal ponto acrítico e entorpecido 
que só assim podem concretizar o projeto do sistema judicial sem que 
questionem o que lhes está sendo pedido. Por conseguinte, só assim 
pode compreender-se como os dois homens que assassinam K. não sen-
tem minimamente o peso da culpa nas suas mãos – na medida em que 
foram subsumidos na multidão a que pertencem, não sentem ser res-
ponsáveis pelas suas ações e, por isso, não sentem também compaixão. 
Sendo esta uma leitura extremamente rica em significação e permitin-
do alumiar alguns aspetos da obra que, à primeira vista, surgem como 
incompreensíveis, permanecemos insatisfeitos. Recusando uma leitura 
exclusivamente historiográfica da obra, procurámos finalmente saber 
aquilo que ela nos diz que, de algum modo, se revela como intemporal. 
Assim, elaborámos, a partir da parábola “Diante da Lei”, uma leitura 
religiosa da obra, que vê, a contrario sensu da interpretação habitual, 
o processo como um símbolo da necessidade de uma re-ligação íntima 
do indivíduo com o absoluto por que anseia, de modo a compreender 
autenticamente a destinação da sua vida. Através da acentuação dos 
limites do domínio racionalizante, seguir-se-ia a afirmação da necessi-
dade do ato de fé, como modo de adesão absoluto e íntimo do homem 
à lei da vida. O Processo exporia, assim, a limitação de K. para atender 
a um projeto que desde sempre requerera unicamente um recolhimen-
to sobre si e uma transformação interior. Contudo, uma leitura como 
esta pode também não permitir uma compreensão global satisfatória da 
obra; nesse sentido, problematizámos uma questão que, à luz da nossa 
leitura, parece não poder ser respondida; a saber, permanece incom-
preensível a dimensão da insuficiência humana na consecução de um 
tal projeto – pois que, se ela for radical, então é correta a afirmação de 
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que Kafka expõe em O Processo a inevitabilidade da angústia existen-
cial.

Em suma, às três leituras que fizemos correspondem três pontos 
de vista acerca da tragicidade da obra. Em qualquer um dos casos, 
mostrámos como as leituras podem ser corroboradas à luz de aspetos 
formais e simbólicos contidos em O Processo. Procurámos manter-nos 
fiéis à obra, mas comunicámos também com outros textos deixados por 
Kafka; além disso, recorremos, não raras as vezes, à autoridade de Max 
Brod, que conviveu proximamente com o nosso autor.

Não pretendemos afirmar a exclusividade das três leituras apre-
sentadas; cientes da multiplicidade de interpretações que podem ain-
da ser surpreendidas, demonstrámos, no entanto, a clara representa-
ção destas três no romance. Por outro lado, não pretendemos afirmar 
a soberania de uma leitura face às restantes, mas tão-somente mostrar 
como o encontro com cada uma depende de um sucessivo maior grau 
de proximidade ao texto. Assim, a cada leitura corresponde um conteú-
do reflexivo sucessivamente mais rico em significação.

Fizemos questão de terminar a reflexão acerca de cada uma das 
leituras apontando para as suas deficiências; assim, mesmo termina-
da a análise da nossa última leitura, somos conduzidos a pensar que 
ela poderá ser insuficiente. Fizemo-lo, pois reconhecemos uma certa 
impenetrabilidade nos textos kafkianos; deste modo, consistiu o nos-
so trabalho em, por aproximação, procurar desvelar alguns sentidos 
interpretativos que, porém, não esgotam O Processo na sua riqueza. 
Interpretar é também um esforço racionalizante que, recorrendo a ele-
mentos exteriores ao texto, procura explicar aquilo que nele é dado. 
A aparente perplexidade e porventura sensação de incapacidade para 
compreender o que a obra nos diz aponta já para a dificuldade da tarefa 
em mãos. Nesse sentido, qualquer leitura que traga uma compreensão 
nítida do texto viola aquilo que imediatamente intuímos mal o lemos.

Não obstante a natural escassez do trabalho interpretativo, cre-
mos poder através dele mostrar como, em todo o caso, a escrita de 
Kafka aponta para uma dimensão reflexiva e filosófica que merece a 
nossa atenção. É, aliás, a capacidade, que tão bem vemos presente em 
O Processo, de com uma imagem só (neste caso, a de lei) apontar para 
diversos terrenos reflexivos que dá a Kafka a mestria que de um modo 
mais ou menos consensual se lhe reconhece. Nesse sentido, a riqueza 
de Kafka consiste precisamente na capacidade de sempre fazer suscitar 
a nossa atenção para a precariedade do que é dado como habitual nos 
seus textos. Em Kafka, tudo produz potencialmente novas camadas in-
terpretativas.
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