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O deslocamento na análise provocado por Deleu-
ze e Guattari pode-se ser observado na seguinte 
orientação: extinção do ser em prol da relação, ou 
do devir. Essa mutação no modo de ver o meca-
nismo material das palavras e das coisas trata-se 
de uma tentativa obstinada em romper com o pro-
cedimento habitual do pensamento para investi-lo 
num processo de produção e inventividade. Trata-
-se de substituir o império do “É” pela proliferação 
do “E”. Pois, segundo esses autores, o pensamen-
to não se realiza sobre ou advém de algo (não é 
determinante nem determinável), mas se dá com, 
se realiza no encontro de pelo menos dois compo-
nentes. Daí o encontro Kafka e Deleuze e Guattari.

Pensar com Kafka, o trabalho de Deleuze e Guattari 
é um programa duplo: de aliança ao procedimen-
to filosófico desta obra e de traição à concepção 
literária do escritor tcheco, embora esse paradoxo 
encontre uma afetividade ressonante no que con-
cerne ao foco da análise: a literalidade. Pois tanto 
para um como para o outro, a narrativa literária e 
os conceitos filosóficos não tem outro sentido se 

não o de se apresentarem ao pé da letra. O que 
não implica numa escrita e num pensamento atra-
entes por sua coerência, mas, ao contrário, pela 
estranheza, por sua habilidade em combinar e co-
locar lado a lado elementos avessos. E, além disso, 
fazê-los funcionar, provocando no leitor uma espé-
cie de irrupção de pensamento, de abertura para 
um não-pensado ou não-visto ainda. 

É em direção ao procedimento de combinar maté-
rias diferentes que esse trabalho será apresenta-
do. Nessa proposta de criar e possibilitar relações, 
de substituir a imposição do “é” pela conectivida-
de do “e”, e fazer copular o romance O processo 
(Franz Kafka) com os conceitos de máquina, rizoma 
e rostidade, do Anti-Édipo ao Mil Platôs (Deleuze 
& Guattari). 

Pensar com kaFka o caPitalismo e esquizoFrenia de deleuze e 
guattari

tiago da cunha Fernandes

RESUMO

O livro escrito em conjunto pelo filósofo Gilles Deleuze (1925-1995) e o psicanlista Félix Guattari (1930-
1992), Kafka, por uma literatura menor (1972), é um trabalho que emerge do meio de um outro projeto 
mais ambicioso e que recebe o sub* Capitalismo e Esquizofrenia. Trata-se de uma investigação e uma 
conceituação problemáticas em torno dos mecanismos ecônomicos em relação à produção psíquica, e in-
versamente. Esse trabalho se divide em duas publicações: O anti-Édipo (1972) e Mil Platôs (1980). Procu-
rarei pontuar linhas de pensamentos e conceitos filosóficos gerados nessa obra e conectá-los com alguns 
textos literários/fabulares de Franz Kafka (1883-1924).  A proposta de analisar duas formas de expressão 
distintas (filosofia e literatura) para daí compor uma relação de pensamentos, visa a colaborar à reflexão e 
aos estudos acerca da atualidade e seus sintomas.
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O objetivo pelo qual se ensina e para que se aprende os conteúdos no contexto escolar é a pergunta mais 
comum realizada pelos educandos aos seus educadores. Em alguns casos, as justificativas dadas por estes 
últimos não são suficientes para manter o interesse de seus questionadores. Muitas vezes, eles permanecem 
nas salas de aula sem compreender a importância em aprender o que está determinado nos currículos progra-
máticos. Ou seja, muitos passam pelos conteúdos, porém os conteúdos não passam por eles, não produzindo 
o resultado esperado pelos seus educadores. Isto pode se constituir em um dos motivos do sentimento de 
fracasso dos profissionais no contexto escolar, frente à aparente postura de desinteresse de seus educandos. 
Entender o processo de construção do conhecimento, a partir de um olhar filosófico, pode possibilitar ao 
educador construir um campo teórico que o auxilie a criar um mecanismo que desperte o interesse dos alunos 
pelos conteúdos programáticos. Assim sendo, esta ferramenta teórica pode ajudar também no relacionamento 
educando-educador e no reconhecimento da escola como um espaço social de aprendizagem, onde os sujeitos 
ampliam os significados de seus conteúdos e conseguem articulá-los com a realidade em que se encontram 
inseridos. 

 “Pra que serve isto?” a construção social do 
conhecimento e a FilosoFia no contexto escolar
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