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Em Kafka: para uma Literatura menor, Deleuze e Guattari propõem outra 

abordagem à leitura de Kafka, fugindo do até então apelo psicanalítico agregado à obra 

do autor. Deste modo, os autores sugerem um conceito para deslocar a leitura de Kafka 

para uma interpretação mais próxima da política, também entendida de um modo 

específico a partir do conceito de Rizoma. 

 Em um Rizoma tudo é linha de fuga, deslizamento, devir. Deleuze e Guattari o 

compreendem como um processo que denominaram territorialização/reterritorialização 

e desterritorialização.  Em um rizoma tudo é deslocamento, cada territorialização aponta 

para uma desterritorialização e para uma outra reterritorialização.  

Para explicar melhor tais processos, retorno a algumas imagens do romance de 

Franz Kafka, A metamorfose. No momento em que Samsa se percebe inseto, sua rotina 

se modifica. Sente uma indisposição para ir trabalhar que nunca havia experimentado. 

Nesta conhecida cena, o desejo de não ir trabalhar é a desterritorialização da 

personagem, que ao se transformar em inseto é impossibilitado de sair para o trabalho, 

desafiando a pirâmide-burocrática e familiar. Contudo, mesmo em seu devir animal, 

desterritorializado, em outra cena do romance, no momento em que a irmã de Gregor 

Samsa retira os móveis do quarto do personagem-inseto, Samsa se apega a uma 

fotografia de uma dama de casaco de peles, pois esta imagem manterá seu quarto 

familiar, seu quarto mais humano como antes da metamorfose. Esta aproximação ao 

objeto familiar é um momento de reterritorialização. Deste modo podemos pensar tais 

processos da seguinte forma: em um rizoma, as linhas de fuga nos levam a diferentes 

lugares, que partem de um território (de uma situação minimamente estabilizada) na 

direção de uma desterritorialização e acabam por se reterritorializar. 

Além do conceito de Rizoma, outro termo importante na argumentação dos 

filósofos a ser entendido é o devir. Para explicar melhor tal idéia, utilizarei um exemplo 

dado pelos teóricos a partir da própria obra de Kafka: a imagem de Gregor Samsa, 

personagem protagonista do romance A metamorfose e sua transformação (devir) em 
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inseto. Esta transformação não é plena, segundo o conceito de devir. Embora aparente 

uma transformação completa de seu corpo em inseto, Samsa ainda é humano, demonstra 

consciência (racional e emocional) do que está ocorrendo na cena, embora manifeste 

alguns desejos que parecem ser de um animal-inseto. Tais conceitos serão importantes 

para entendermos a definição da literatura de Kafka como uma Literatura menor. 

Deleuze e Gattari propõem três aspectos característicos da Literatura menor feita 

por Kafka. Uma primeira característica diz respeito à desterritorialização da Língua:  

“uma literatura menor é aquela que uma minoria constrói numa língua maior”. 

  Kafka, judeu tcheco, escolhe escrever em alemão ao invés de tcheco (sua língua 

materna), ou iídiche (dialeto usado entre os judeus tchecos), criando assim uma outra 

língua, um alemão construído pelas minorias, um alemão que não é plenamente 

reconhecido como alemão, e pelo mesmo motivo se afasta da comunidade tcheca e 

judaica, tornando-se assim uma língua sem lugar e sem território. 

 

Kafka, nesse sentido, define o impasse que impede o acesso à escrita 

aos judeus de Praga e faz da Literatura algo de impossível; impossibilidade 

de não escrever, impossibilidade de escrever em alemão, impossibilidade de 

escrever de outra maneira [...] A impossibilidade de escrever de outra 

maneira senão em alemão é, para os judeus de Praga, o sentimento de uma 

distância irredutível em relação á territorialidade primitiva Tcheca. E a 

impossibilidade de escrever em alemão é a desterritorialização da própria 

população alemã, minoria opressiva que fala uma língua cortada das massas, 

enquanto <<língua de papel>> ou artifício; sobretudo que os judeus que 

fazem parte desta minoria, dela são expulsos [...] Em suma, o alemão de 

Praga é uma língua desterritorializada, conveniente a estranhos usos menores. 

(DELEUZE, p. 38,39). 

 

A segunda característica apontada pelos filósofos é a ligação individual com o 

imediato político.  

Consideremos, então, que a escolha de Kafka, de escrever em alemão, representa 

a escolha por extrair da própria língua uma literatura menor, capaz de pensar a 

linguagem e fazê-la tecer conforme uma linha revolucionária e sóbria” (p.43). Essa 

escolha é um ato político. 

Deleuze sugere que a escolha individual de Kafka, em escrever do modo que 

escreve, de maneira sóbria, desmontando a máquina burocrática, dando nomes para suas 

peças e funcionamento. Trata-se, então, de um ato político, mas numa acepção muito 

diferente da que geralmente é atribuída a esta palavra.  

A literatura menor é completamente diferente: o seu espaço exíguo, 

faz com que todas as questões individuais estejam imediatamente ligadas à 

política. A questão individual, ampliada ao microscópio, torna-e muito mais 

necessária, indispensável, porque uma outra história se agita no seu interior. 

É neste sentido que o triângulo familiar se conecta com outros triângulos, 



comerciais, econômicos, burocráticos, jurídicos, que lhes determinam os 

valores. (DELEUZE, p. 39). 

 

Kafka discute a própria relação com o poder, pois ele, enquanto escritor, peça 

que também faz funcionar essa máquina, só poderia apresentar essas relações, fazer de 

sua literatura ato político, da maneira que sabe, escrevendo e desmontando a máquina. 

 

Por não ser <<crítico de seu tempo>>, pode-se concluir que Kafka 

dirige <<a crítica contra si mesmo>> e só tem um tribunal que é um tribunal 

íntimo>>? É grotesco, porque se faz da crítica uma dimensão da 

representação: se esta não é externa, por consequência, só pode ser interna. 

Trata-se, no entanto, de algo diferente: Kafka tenciona extrair das 

representações sociais os agenciamentos de enunciação e os agenciamentos 

maquínicos, e desmontá-los [...] a desmontagem nos romances faz fugir a 

representação social de modo muito mais eficaz do que uma <<crítica>>, e 

produz uma desterritorialização do mundo, que é, ela própria, política e nada 

tem a ver com uma operação intimista. (DELEUZE, p.85). 

 

Assim chegamos à terceira característica. Escrever sobre a máquina burocrática 

não é escrever sobre si mesmo, mas, senão, sobre todos, e é justamente sobre esse todo 

que trata a literatura menor. De acordo com o conceito de agenciamento, todas as 

relações estão envolvidas com o poder, deste modo, não existe poder vertical, senão o 

poder segmentado. A máquina burocrática e suas peças são justamente as inter-relações 

desses poderes e o poder como desejo é, justamente, o que a mantém em 

funcionamento. 

 

Não seria nada razoável compreender, neste caso, o desejo como 

desejo de poder, um desejo de reprimir ou mesmo de ser reprimido, um 

desejo sádico e um desejo masoquista. A idéia de Kafka não é essa. Não há 

um desejo de poder; o poder que é desejo. Não é um desejo-carência . Não é 

um desejo-carência, mas desejo como plenitude, exercício e funcionamento; 

mesmo nos oficiais mais subalternos. E o desejo que alguém possa ter pelo 

poder é somente fascínio perante as engrenagens, a vontade de pôr em 

movimento certas engrenagens, de ser uma dessas engrenagens - ou, por falta 

de melhor, de ser material tratado por essas engrenagens, material que é 

ainda, à sua maneira, uma engrenagem (DELEUZE, p. 99) 

 

 Kafka fala por um povo, para um povo, e demonstra a articulação da máquina 

burocrática, antecipando o funcionamento do que foi a máquina Russa – socialista, 

Alemã – nazista, burocrática-capitalista, segundo os autores. 
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