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1. INTRODUÇÃO 

A sociologia compreensiva de Max Weber fundamenta-se em conceitos que buscam 

compreender e visualizar a sociedade capitalista moderna e a sua metodologia, por seu turno, 

pode ser considerada como uma das mais arrojadas e complexas. A relação com a literatura a 

que nos propomos nesta investigação, mais especificamente com os romances Memórias do 

subsolo, de Fiódor Dostoiévski, O processo, de Franz Kakfa, e Morte em Veneza, de Thomas 

Mann, ultrapassa a comparação entre passagens e idéias que pudessem ser semelhantes às de 

Max Weber. Entre os romances citados, tais passagens poderiam ser facilmente encontradas, 

tendo em vista que todos os seus autores são frutos de uma tentativa de compreender a 

sociedade moderna e suas mudanças, diferenciando-os o campo de produção simbólica nos 

quais estão inseridos. 

A relação que nos propomos entre literatura e a sociologia weberiana busca, acima de 

tudo, observar tanto as características do discurso literário, quanto realizar uma análise 

sociológica da literatura que, segundo Costa Lima (2002), consiste na observância do 

contexto histórico e de suas características, assim como o campo de produção simbólica no 

qual os autores estavam inseridos. Por isso a escolha do termo sociologia da subjetivação, 

pois, como citado acima, segundo Costa Lima (2002), uma análise do discurso literário que 

busca compreender de que forma a construção textual e os elementos utilizados pelo autor 

podem revelar posicionamentos ideológicos ou críticas sociais inerentes ao texto, uma 

sociologia da literatura, com sua análise do contexto no qual o autor estava inserido, revelam 

que quando falamos em produção literária estamos automaticamente nos remetendo a 

elementos que foram inclusos de forma subjetiva no discurso literário, sejam eles de ordem 

biográfica ou aqueles que se apresentam como análise crítico-social do contexto no qual os 

autores estavam inseridos. 
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Sendo assim, em um primeiro momento realizamos um estudo da teoria sociológica 

weberiana, analisando e compreendendo seus principais conceitos e sua metodologia singular. 

Em um segundo momento, foram realizadas as leituras dos romances Memórias do subsolo, O 

processo e Morte em Veneza e analisados em função dos possíveis vínculos com a teoria 

sociológica weberiana. Para que esta relação pudesse ser realizada nos moldes a que nos 

propomos, foram realizadas leituras de trabalhos que demonstrassem a situação sócio-cultural 

da Alemanha na qual Max Weber estava inserido, como em O declínio dos mandarins 

alemães, de Fritz Ringer, ou ainda obras que analisassem a metodologia do autor, como A 

metodologia de Max Weber: unificação das ciências culturais e sociais, também de Ringer, 

bem como obras do próprio Max Weber.  

Sobre a literatura de Dostoiévski, além da leitura do próprio romance, foi realizado um 

estudo da obra Problemas da poética de Dostoiévski, de Mikhail Bakhtin (2008), que se 

mostrou de grande utilidade já que faz uma análise bem ampla da construção do discurso 

dostoiévskiano. Para a análise de O processo, foram realizadas leituras de textos que 

pudessem revelar certos detalhes dos elementos específicos da literatura kafkiana, como o 

texto de Walter Benjamin (1986) e a biografia do autor, de Lemaire (2006). Por fim, no 

romance Morte em Veneza, foi realizada a leitura da obra de Lepenies (1996), As três 

culturas, onde se buscou elementos não somente para análise deste último romance, como 

para a concepção do projeto como um todo, além de compreender as relações entre ciência, 

literatura e sociologia. 

Não temos a pretensão de comprovar uma relação direta e até temporal entre tais 

autores e a sociologia weberiana, mas de demonstrar que pode existir um diálogo entre a 

produção científica de Weber e a literatura quando observamos que o processo de 

amadurecimento da sociologia está diretamente relacionado com as disputas entre cientistas e 
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literatos, e que a sociedade moderna serviu de palco para que tais autores produzissem suas 

obras. Espera-se, portanto, que ao final desta análise o leitor possa visualizar de forma clara e 

evidente a possibilidade desta relação e perceber que ela pode ser mais profunda do que um 

olhar apressado poderia julgar. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação da sociologia enquanto uma ciência independente, embasada em 

seus próprios preceitos, está diretamente relacionada com as disputas que a mesma travava 

com poetas e literatos. Para que possamos compreender o contexto histórico no qual se 

situava tal disputa, podemos considerar Alemanha e França como dois grandes pólos que 

representam um posicionamento diferente quanto à modernidade, assim como suas 

concepções científicas que buscavam interpretar os movimentos sociais e políticos gerados 

pela Revolução Industrial, como o positivismo e o racionalismo. 

 Wolf Lepenies (1996), em As três culturas, debruça-se sobre as disputas travadas pela 

sociologia com as ciências naturais e a literatura na segunda metade do século XIX, bem 

como da disputa entre estes três grupos para fornecer uma orientação frente às mudanças da 

sociedade moderna. Nos mostra também que se formou um grande debate, principalmente no 

caso da Alemanha, em torno da abertura deste país a movimentos tanto de ordem econômica – 

como a grande industrialização já em estado bem desenvolvido na França, o crescimento da 

burguesia – quanto de caráter filosófico, como a não aceitação por parte da intelligentsia 

alemã – principalmente os poetas – de correntes como o positivismo e o racionalismo.  

Fritz Ringer (2004), em A metodologia de Max Weber: unificação das ciências 

culturais e sociais, que trata especificamente do processo de construção teórica de Weber, e 

em O declínio dos mandarins alemães (2000), onde faz um histórico da comunidade 

acadêmica alemã no final do século XIX e início do século XX, demonstra de forma clara as 

raízes desta postura adotada pela intelligentsia alemã. Segundo ele, toda a formação 

acadêmica alemã girava em torno do conceito da bildung, que como o autor mesmo define 

“sempre se referia à evolução do potencial do indivíduo graças a uma relação interpretativa 
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com os grandes textos, assumindo quase o caráter de um pathos metafísico” (RINGER, 2004, 

p.20). Dizemos que o conceito da bildung está diretamente relacionado com a postura alemã 

perante os movimentos econômico-filosóficos modernos porque este conceito ditava o tipo de 

educação que era fomentado desde a entrada dos alunos no sistema escolar. A grande parcela 

da intelligentsia alemã adepta deste conceito lutou arduamente contra o grande movimento 

utilitarista que invadia as escolas da Europa naquele período e defendia que o indivíduo 

deveria ser formado a partir de seus potenciais, qualificando-o para que possuísse uma grande 

capacidade de interpretação das grandes obras alemãs, desenvolvendo uma empatia e 

capacidade de vivenciá-los e, conseqüentemente, de uma leitura da realidade que se 

distanciasse de qualquer realismo prático e que visasse apenas a sua inserção em uma função 

dentro do modelo capitalista nascente. 

Toda a metodologia do autor em destaque nesta pesquisa será mais facilmente 

compreendida à luz do conceito da bildung. Max Weber travou uma grande discussão em 

torno da entrada da industrialização e do capitalismo na sociedade alemã, questionando e 

analisando conceitos como o positivismo e o racionalismo. Grande parte da metodologia 

weberiana, de seu posicionamento com relação ao desenvolvimento da sociologia enquanto 

ciência, ou ainda da formação de grandes conceitos como o de “líder carismático”, foram 

fruto do intenso debate travado com esta parcela da intelligentsia alemã, especialmente com 

os poetas representados por Stefan George, que, como nos explica Lepenies, possuía uma 

espécie de círculo de adeptos no qual era defendida a tradição romântica alemã e a poesia, em 

contrapartida com o movimento dos literatos de cunho realista e que ganhava força na França. 

Segundo Wolf Lepenies (1996), Weber chega até a compartilhar com Stefan George e seus 

adeptos uma espécie de desconfiança com relação à literatura realista praticada na França, 

pois para ambos, uma literatura engajada, como a de Zola ou Flaubert, que possuísse e 

manifestasse em suas obras ideais revolucionários ou nacionalistas, não era digna de merecer 
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atenção, já que os literatos, ao utilizarem-se dos romances de folhetins e dos periódicos da 

época para defender seus posicionamentos ideológicos, distanciavam-se do fazer científico e 

de toda uma metodologia, perdendo, portanto, sua legitimidade e autonomia. 

Encontraremos, no entanto, inúmeras divergências no que diz respeito ao 

posicionamento de Weber e do círculo de Stefan George frente a questões de ordem 

metodológica e política. Podemos dizer que Weber mantinha, de certa forma, um 

posicionamento pessimista em relação à entrada do capitalismo na Alemanha, tendo em vista 

que Weber já o percebia como modelo econômico que viria a prevalecer e que, portanto, mais 

cedo ou mais tarde se configuraria como predominante também na Alemanha, como nos 

relata Lepenies quando explica que  

Weber acusava de romantismo todos aqueles que resistiam às condições e 

tendências de desenvolvimento que não pudessem ser modificadas; 

resignava-se, em um sentido calvinista, com uma realidade cujo transcender 

não estava em poder do homem. (LEPENIES, 1996, p. 283) 

No entanto, diante de questões como a adoção do positivismo como metodologia que 

viesse a guiar os rumos da sociologia enquanto uma ciência nascente e que buscava 

compreender os diversos problemas gerados pela modernidade, Weber posicionava-se 

enfaticamente contra, sendo idealizador de uma denominada sociologia compreensiva que não 

partisse de leis gerais para compreender a realidade, mas que buscasse uma análise que 

levasse em conta todos os movimentos históricos que possibilitaram a concretização do 

fenômeno estudado, bem como uma relativa liberdade e capacidade do indivíduo de escolher 

e modificar a história, o que se distanciava do conceito de consciência coletiva já formulado 

por Émile Durkheim a partir de uma fundamentação positivista de ciência.  

Para Stefan George e seu círculo era possível “blindar” Alemanha contra os 

movimentos e ideologia capitalistas e racionalistas. Bastaria, para isso, como nos descreve 
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Ringer, a manutenção e fortificação do modelo de estado já praticado naquele país e que 

privilegiava o funcionalismo público em contrapartida a um modelo econômico burguês, e 

que defendia a bildung como norteadora de uma sociedade única e que prezasse pela sua 

cultura e tradição. A separação entre estado e sociedade também era condenada pelo poeta. 

Stefan George creditava ao romantismo alemão e ao conceito da bildung a capacidade de 

formar uma intelligentsia que mantivesse os ideais da tradição alemã. Para isso, segundo 

Lepenies (1996), os poetas colocavam-se em uma posição acima da sociedade e do povo 

comum, acima mesmo de cientistas e literatos, creditando a si mesmos um poder quase 

metafísico. O poeta não deveria misturar-se com o social, pois permanecendo acima dele, 

resguardava a sua integridade intelectual e criativa. Se para Max Weber a ciência seria válida 

enquanto uma produção que regrasse ao máximo o juízo de valor daquele que pretendesse 

produzi-la, para Stefan George, o poeta, com sua capacidade de percepção e sentir 

diferenciados, seria responsável pela transformação da sociedade e pelo resgate dos valores 

humanos em detrimento de uma sociedade tecnológica e moderna. O círculo de Stefan 

George, portanto, não se limitava a um fazer poético e estético, mas pretendia atuar como um 

modelo a ser seguido para resguardar a Alemanha do racionalismo francês, do capitalismo e 

do liberalismo. Era justamente essa postura que Max Weber não admitia e condenava, pois 

para ele a Alemanha não precisava de profetas, mas de homens capazes de usar a razão para 

localizar e guiar a Alemanha rumo às mudanças da sociedade emergente. Isso prova a tese 

aqui proposta de que a discussão realizada entre poetas, literatos e cientistas contribuiu 

significativamente para emancipação da sociologia enquanto ciência, pois foi deste debate e 

discordância quanto à atuação visionária de Stefan George, por exemplo, que Weber 

desenvolveu o conceito de “líder carismático”, como nos fala Lepenies 

A aversão de Weber ao profetismo moderno deveria intensificar-se ainda 

mais com a entrada em cena justamente do poeta como profeta e visionário, 

como líder carismático numa época que ao contrário precisava de proporção 
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para o politicamente factível... a análise mais radical do Círculo de George... 

teve lugar nas observações de Weber sobre líder carismático... (LEPENIES, 

1996, p.283) 

 

Após este histórico, onde procuramos demonstrar a viabilidade e a legitimidade de 

uma análise que leva em conta as relações entre sociologia e literatura, é importante destacar 

que não se pretende forçar uma relação que, para um primeiro olhar, pudesse se apresentar de 

forma quase imperceptível, tendo em vista que, como já citamos, o desenvolvimento da 

sociologia, assim como sua emancipação enquanto ciência, está diretamente relacionado com 

as disputas políticas e metodológicas com literatos e poetas. Além disso, em sua fase de 

constituição, poucos eram aqueles que se denominavam cientistas sociais, e muito do que foi 

produzido e que mais tarde serviu de base para o desenvolvimento desta disciplina foi feito 

por pesquisadores de diversas áreas, sendo que muitos destes se dedicavam à literatura ou 

mantinham um diálogo com o mundo literário e seus componentes, como é o caso de Thomas 

Mann e de Auguste Comte, que após manterem uma posição radical frente à literatura e suas 

possibilidades de atuação, ambos, por motivos diferentes, mudaram sua postura, chegando 

mesmo a reconhecerem a importância da literatura como uma leitura possível dos problemas 

sociais. 

A partir de apontamentos feitos por Costa Lima (2002), percebemos que a postura 

ideal para a análise que se pretende realizar será a de não descambarmos para um 

reducionismo que busque encontrar nos romances citados pequenas provas que pudessem 

comprovar a relação a que nos propomos, priorizando, assim, uma análise sociológica do 

discurso literário. A relação a que nos propomos desenvolver fundamenta-se também em uma 

análise do discurso produzido na literatura, mas principalmente naquilo que Costa Lima 

define como sociologia da literatura, ou seja, que busca também nas condições sociais e no 

contexto histórico uma possibilidade de relacionarmos de forma mais factível a metodologia 

weberiana com os romances acima citados.  
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3. WEBER E DOSTOIÉVSKI: POSSIBILIDADES DE UM DIÁLOGO 

ENTRE METODOLOGIA CIENTÍFICA E LITERATURA 

No século XIX a modernidade traz consigo transformações sociais, econômicas e 

políticas profundas. Max Weber e Fiódor Dostoiévski presenciaram e sentiram tais 

transformações invadirem tanto a Alemanha quanto a Rússia. Acabando de vez com o modelo 

de produção feudal, transformando as relações sociais, como tão bem descreveu Marx no 

Manifesto do Partido Comunista, o capitalismo e toda a sua gama de transformações 

penetravam e alteravam o modus vivendi até então conhecido. As reações possíveis de ser 

detectadas e estampadas em obras que demonstram as tentativas tanto por parte da 

intelligentsia alemã, quanto por parte da aristocracia russa de manter a sociedade aos seus 

antigos moldes, desenham o contexto no qual estavam inseridos esses dois autores. 

Apesar de atuarem em campos de produção simbólica diferentes e de possuírem 

formação diversa – Weber possuía estudos em economia, história, filosofia e direito e 

Dostoiévski iniciou sua carreira na escola militar onde estudou literatura e, posteriormente, 

atuou como jornalista – ambos compartilhavam do pessimismo com relação à modernidade e 

suas conseqüências. Por estarem em contextos sociais distintos, ambos expressaram suas 

inquietações e impressões quanto ao avanço do capitalismo de forma igualmente diferenciada, 

mas com um olhar atento. 

Toda a metodologia Weber é fruto de um posicionamento perante a modernidade; 

como nos relata Ringer: 

Os modernistas... perceberam que não havia como escapar totalmente da 

modernidade. Propuseram-se a encarar os fatos, aceitar que algumas facetas 

da vida moderna são inevitáveis ou mesmo desejáveis, procurando ao 

mesmo tempo abrandar seus aspectos mais acidentais e menos toleráveis. 

Essa atitude levou-os a controlar sua reação emocional ao novo ambiente, a 

manter um ideal heróico de clareza racional perante a tragédia. Preferiram a 
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analise à hipocrisia e ao desespero destrutivo: tornaram-se científicos. 

(RINGER, 2000, p. 159) 

Weber, em seu diálogo travado com o positivismo, e contra o qual se debatia, fundou a 

sua sociologia compreensiva de onde nasceram os conceitos de tipo ideal, das relações 

antagônicas entre as diversas esferas sociais (incluso no seu trabalho sobre sociologia da 

religião), o processo de racionalização e burocratização pelo qual passava o mundo moderno, 

sua concepção a respeito da objetividade nas ciências sociais, e que deram origem aos 

conceitos de relação com o valores e juízos de valor, bem como a sua obra A ética protestante 

e o “espírito” do capitalismo, na qual se encontram os conceitos seminais da sua sociologia: 

jaula de ferro e desencantamento do mundo. 

Todo o diálogo travado entre o positivismo e os intelectuais alemães resultou na 

divisão das ciências entre nomotéticas e idiográficas, principalmente a partir das idéias de 

Wilhelm Windelband. As primeiras se ocupam dos fenômenos naturais, sujeitos à 

possibilidade de aplicação e definição de leis gerais. As segundas representam as ciências do 

espírito ou da cultura, e estudam e buscam compreender fenômenos de ordem peculiar e 

particular que não podem ser enquadrados em leis gerais. A tradição alemã, segundo 

demonstra Ringer (2004), privilegiava o indivíduo e acreditava que a história não deve ser 

explicada mecanicamente, mas sim através de uma empatia, empatia esta espelhada no 

conceito de bildung. Weber não se distancia totalmente desta visão, mas ao contrario de seus 

predecessores, não aceita a idéia de que os juízos de valor possam ser incorporados à pesquisa 

de forma livre, já que percebe que o objeto das ciências sociais é, ao mesmo tempo, objeto e 

agente social, sendo, portanto, gerador de sentido. Este sentido deve ser compreendido, mas 

para que a sociologia possa ser envolta pela aura de uma legitimidade científica, o 

pesquisador deve estar consciente da fronteira que separa a interpretação e a argumentação 

científica de seus juízos de valor. Ao contrário da postura positivista e racionalista, Weber não 
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defendia que tais juízos fossem excluídos da pesquisa, mas que fossem incorporados 

conscientemente, até porque no próprio processo de escolha e delimitação do tema a ser 

pesquisado já estariam presentes suas preferências, nascendo deste procedimento o conceito 

de relação com os valores.  

Outro ponto fundamental da metodologia weberiana e que mais tarde será de suma 

importância quando demonstrarmos as possibilidades de relação entre o autor e Dostoiéviski, 

são os conceitos de “desencantamento do mundo” e “jaula de ferro”, então formulados em A 

ética protestante e o “espírito” do capitalismo, e que demonstram bem o posicionamento de 

Weber perante os processos de burocratização e racionalização sofridos pelo mundo moderno. 

Em Economia e sociedade, mais especificamente em seu texto sobre sociologia da religião, 

Weber desenvolveu ainda a idéia das múltiplas esferas sociais e da relação antagônica que se 

desenvolveu entre elas com o processo de racionalização pelo qual passava o mundo 

moderno. 

Já Dostoiévski, ao acompanhar os processos desencadeados pela modernidade na 

sociedade russa, também demonstrava certo pessimismo com relação às possíveis 

conseqüências destas mudanças. Em suas obras, mais especificamente na qual nos deteremos 

para análise, Memórias do subsolo, que trata das confissões e conflitos do 

personagem/narrador, e que ataca a ciência moderna e as crenças ultrapassadas com todas as 

suas conseqüências, em uma investida amarga contra o racionalismo e o positivismo, 

apresentando, como demonstraremos a seguir, uma afinidade com o pensamento de Weber, a 

mesma sensação de incapacidade frente ao avanço do capitalismo é expressa ao formular um 

termo encontrado no interior da obra e que se assemelha ao de “jaula de ferro”: “o muro de 

pedra”. 
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Segundo Mikhail Bakhtin (2008), Dostoiévski foi o inaugurador do revolucionário 

estilo polifônico de composição literária. Ao analisarmos o conceito de polifonia apresentado 

pelo autor acima citado, percebemos que as múltiplas vozes criadas por Dostoievski e 

representadas por seus personagens/ideólogos representam não mais do que as múltiplas 

esferas de Weber e suas relações antagônicas. Será, portanto, nas possibilidades de relação 

acima citadas que nos deteremos a seguir e que ficarão concentradas em dois tópicos: O 

avanço do capitalismo em Weber e Dostoiévski e os conceitos de “jaula de ferro” e “muro de 

pedra” e A forma de abordagem da metodologia weberiana e o estilo polifônico de 

Dostoiévski. 

3.1 O avanço do capitalismo na visão de Weber e Dostoiévski e os 

conceitos de “Jaula de Ferro” e “Muro de Pedra” 

O diálogo com o positivismo e suas implicações metodológicas no caso de Weber, ou 

suas conseqüências para o mundo da ciência em uma sociedade moderna, no caso de 

Dostoiévski, apresentam grandes semelhanças. O que demonstraremos a seguir não é uma 

simples discordância dos dois autores quanto ao positivismo, até porque se o fosse estaríamos 

caindo em um reducionismo, já que eram incontáveis a gama de outros intelectuais que 

mantinham a mesma postura. Mas procuramos demonstrar que a afinidade entre Weber e 

Dostoiévski ultrapassa o seu posicionamento com relação ao positivismo e ao capitalismo, e 

ganha, apesar de se expressarem de formas diferentes – o primeiro com uma vasta produção 

sociológica e o último através da literatura – similaridades que nos mostram que os dois 

intelectuais podem relacionados como possíveis interlocutores, chegando a criar termos e 

expressões que se aproximavam em suas definições e que reproduziam por si sós o sentimento 

e a impressão de incapacidade dos dois autores frente o avanço do capitalismo.  
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Como já citamos, a postura de Weber era a de aceitar que o capitalismo mais cedo ou 

mais tarde iria predominar enquanto modelo econômico. Mas para Weber, tal como 

formulado em A ética protestante e o “espírito” do capitalismo, o capitalismo era muito mais 

complexo do que parecia e não poderia ser reduzido a uma análise que priorizasse a sua 

dimensão econômica como fonte única de interpretação, tal como apregoava o materialismo 

histórico. Para o autor, 

Se é que é possível encontrar um objeto que dê algum sentido ao emprego 

dessa designação, ele só pode ser uma “individualidade histórica”, isto é, um 

complexo de conexões que se dão na realidade histórica e que nós 

encadeamos conceitualmente em um todo, do ponto de vista de sua 

significação cultural. (WEBER, 2004, p.41) 

 

O conceito de sociologia compreensiva aqui já citado expressa bem a metodologia de 

Weber para tentar compreender todas as implicações que o capitalismo trazia consigo para a 

sociedade moderna. O “espírito” do capitalismo em Weber (2004) diz respeito a uma ética 

protestante, de ascetismo mundano, prosperidade econômica e disciplina profissional como 

forma de provar a si mesmo que se é um escolhido de Deus. As implicações desta postura já 

são conhecidas. Ao manter este ascetismo e aplicação disciplinar em sua profissão, o 

protestante aumentava sua soma em dinheiro, gerando uma grande quantidade de capital, mas 

não despendia tais somas em gastos mundanos e supérfluos que pudessem retirá-lo da 

condição de escolhido, fomentando, assim, o lucro, elemento primordial para o crescimento e 

solidificação do modelo capitalista. 

A análise do capitalismo em Weber ultrapassa, portanto, os limites do materialismo 

histórico. Ele enxerga neste modelo econômico todo um conjunto de relações sociais, éticas, 

políticas e até mesmo religiosas que passam a ser predominantes sob o ponto de vista de uma 

visão “desencantada” e racional do mundo. Esta visão e suas conseqüências, com todas as 
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suas implicações inevitáveis, Weber definiu brilhantemente no termo jaula de ferro e que 

exprime essa incapacidade do indivíduo lutar contra esse modelo, que invade todas as esferas 

sociais e exclui aqueles que não atendem as suas exigências.  

Weber também se posicionou claramente contra o positivismo. Para ele, as ciências do 

espírito, com seu objeto peculiar, gerador de sentidos e juízos de valor, não poderiam ser 

compreendidas sob a condicionante de leis gerais que procurassem aglutinar toda essa 

multiplicidade de fenômenos que não obedeciam a uma regularidade, mas apresentavam cada 

um a sua peculiaridade e especificidade, devendo, por isso mesmo, ser estudados e 

compreendidos a partir de uma análise causal que contemplasse todo o processo histórico que 

culminou no fenômeno em questão. 

Já Dostoievski (2007), em Memórias do subsolo, também demonstra esta mesma 

postura frente ao positivismo e o avanço do capitalismo. O herói do romance, Turguêniev, 

investe contra os homens da sociedade russa que se rendiam facilmente ao avanço do 

capitalismo. Percebia que tal modelo, assim como na visão weberiana, não trazia somente 

implicações de ordem econômica, mas principalmente alterações nas diversas relações que se 

travavam na sociedade, em todas as esferas sociais. O conceito de “muro de pedra” é usado 

metaforicamente pelo herói do romance para definir esta incapacidade do homem de reverter 

tal quadro, como o autor mesmo nos descreve: 

Aliás, diante de um muro, tais cavalheiros, isto é, os homens diretos e de 

ação, cedem terreno com sinceridade. O muro para eles não é causa de 

desvio, como, por exemplo, para nós, homens de pensamento... Não, eles 

cedem terreno com toda a sinceridade. O muro tem para eles alguma coisa 

que acalma; é algo que, do ponto de vista moral, encerra uma solução — 

algo definitivo e, talvez, até místico... (DOSTOIÉVSKI, 2000, p.22) 

Os “homens de ação” ou, ainda em outro trecho, os “homens supérfluos”, segundo a 

própria definição do herói do romance, representam a aristocracia russa, que segundo as 
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palavras de Boris Schnaiderman, tradutor da obra, estavam deslocados numa sociedade que 

sofria o impacto da penetração capitalista. 

Em suas confissões, o herói do romance expressa todo o seu incômodo diante de 

problemas de ordem ético-moral trazidos pelo capitalismo, aproximando-se muito do conceito 

weberiano de “espírito” do capitalismo ao investir vorazmente contra normas sociais e 

modelos de relação que para ele não passavam de uma pintura que escondia toda a ferrugem 

de uma sociedade que abraçava essa nova ética. Como é possível perceber, Dostoiévski 

também não limitava sua análise do capitalismo à esfera econômica, mas assim como Max 

Weber, percebia o impacto do modelo capitalista em todas as esferas e relações sociais, 

fossem elas no campo político, social e até mesmo religioso. 

O herói do romance também registra todo o seu incômodo quanto a uma postura 

positivista da ciência que, de certa forma, impõe suas certezas científicas, chegando mesmo a 

obter domínio sobre as ideologias e ações humanas. Segundo Turguêniev,  

O impossível quer dizer um muro de pedra? Mas que muro de pedra? Bem, 

naturalmente as leis da natureza, as conclusões das ciências naturais, a 

matemática. Quando vos demonstram, por exemplo, que descendeis do 

macaco, não adianta fazer careta, tendes que aceitar a coisa como ela é. Se 

vos demonstram que, em essência, uma gotícula de vossa própria gordura 

vos deve ser mais cara do que cem mil dos vossos semelhantes, e que neste 

resultado ficarão abrangidos, por fim, todos os chamados deveres, virtudes e 

demais tolices e preconceitos, deveis aceitá-lo assim mesmo, nada há a fazer, 

porque dois e dois são quatro, é matemática. E experimentai retrucar. 

“Não é possível”, vão gritar-vos, “não podeis rebelar-vos: isto significa que 

dois e dois são quatro! A natureza não vos pede licença; ela não tem nada a 

ver com os vossos desejos nem com o fato de que as suas leis vos agradem 

ou não. Deveis aceitá-la tal como ela é e, conseqüentemente, também todos 

os seus resultados. Um muro é realmente um muro... etc. etc.” Meu Deus, 

que tenho eu com as leis da natureza e com a aritmética, se, por algum 

motivo, não me agradam essas leis e o dois e dois são quatro? Está claro que 

não romperei esse muro com a testa, se realmente não tiver forças para fazê-

lo, mas não me conformarei com ele unicamente pelo fato de ter pela frente 

um muro de pedra e de terem sido insuficientes as minhas forças.” 

(DOSTOIEVSKI, 2000, p.24,25) 
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Como podemos perceber, e esta é a nossa proposta, os conceitos de “jaula de ferro” e 

“muro de pedra” expressam muito mais do que uma simples concordância de Max Weber e 

Fiódor Dostoiévski em relação a uma postura cética e pessimista quanto ao capitalismo e ao 

positivismo e todas as suas implicações. Expressam de forma clara a fina sintonia com que 

ambos percebiam tal fenômeno e de que forma, apesar de estarem em campos de atuação 

diferentes e de utilizarem linguagens e simbologias diferentes – Weber de uma linguagem 

científica para construir a sua metodologia e Dostoiévski da literatura – expressaram suas 

impressões e opiniões com relação à modernidade. 

3.2 A forma de abordagem da metodologia weberiana e o estilo 

polifônico de Dostoiévski 

Para realizar esta relação, utilizaremos dois conceitos weberianos que expressam 

claramente uma das formas mais conhecidas e utilizadas da sociologia compreensiva e de sua 

metodologia quanto ao estudo da sociedade capitalista moderna: o processo de racionalização 

da sociedade moderna e as relações que se travam entre as diversas esferas sociais: política, 

econômica, estética, erótica, jurídica e religiosa.  

Para Weber, o capitalismo não sendo apenas um modelo econômico, mas uma espécie 

de “individualidade histórica”, não representava somente uma transformação nos conceitos e 

na práxis econômica até então conhecidas, mas uma ética que, a partir de seu 

desenvolvimento, trouxe consigo a vitória da razão sobre uma visão teocêntrica do mundo e 

que alterou as lentes através das quais os homens percebiam o meio que os circundava e a si 

mesmos. Uma visão racional da existência e da sociedade altera todo um conjunto de crenças 

e valores até então dominantes, fundamentados em uma visão mística e religiosa do mundo. É 

o processo de racionalização e de desencantamento do mundo. 
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Este processo transformou não somente o modelo econômico – agora construído não 

mais sobre as bases de troca de uma economia de subsistência, mas do lucro e do homem 

como mão de obra – mas modificou principalmente as relações em todos os setores da 

sociedade, ou ainda, na terminologia de Weber, em todas as esferas sociais. A partir de uma 

mudança de valores e conceitos e com o domínio da razão e da ciência, a religião sofre um 

embate com todas as esferas sociais já citadas, guardadas as devidas proporções e grupos 

sociais, adaptações e modificações para que possa sobreviver em meio ao reinado de um 

mundo predominantemente racional. Neste contexto, ganham legalidade própria o que Weber 

classifica como “esferas sociais” (política, econômica, estética, erótica, jurídica e religiosa). 

Na esfera política Weber expressa este conflito com a esfera religiosa, descrevendo de que 

forma virtudes como caridade e solidariedade entre as nações propostas pela religião são 

postas em jogo quando estas se percebem frente a questões políticas e que exigem ações 

racionais que privilegiam interesses econômicos em detrimento dos valores religiosos. Na 

esfera econômica, o autor percebe um conflito quando ferramentas utilizadas pelo sistema 

capitalista, como juros e lucro, são condenadas pelo cristianismo, tal como salienta Weber ao 

relatar que “a condenação ordinária dos juros encontra-se geralmente no caráter de ‘obra de 

favor’ do primitivo empréstimo em caso de necessidade, segundo o qual os juros entre irmãos 

constituíam uma violação do dever de ajuda” (Weber, 2000, p.389); ou ainda quando os juros 

são percebidos como usura. Nas esferas estética e erótica, Weber detecta uma relação entre o 

desenvolvimento da arte, que em um primeiro momento privilegiava temas de caráter 

religioso, mas posteriormente, com a descoberta da consciência e da ascensão da 

racionalidade, passa a utilizar-se de outras temáticas, rivalizando agora com a esfera que lhe 

serviu de matéria prima durante vários séculos e, ainda, o desenvolvimento e autonomização 

da sexualidade, que, no mundo moderno, ganha uma perspectiva mais erótica, em contraponto 

com a idéia do sexo direcionado somente para procriação defendida pela igreja cristã. Por 



20 

 

último, a esfera jurídica, que ao desenvolver-se a partir de ideais revolucionários que 

passaram a questionar a figura do rei enquanto um governante que expressa a vontade divina, 

e quando esta desenvolve todo um conjunto de leis, agora não mais fundamentadas somente 

nos ideais cristãos, mas na experiência da humanidade em busca de uma justiça que possa dar 

conta de organizar os homens através da figura do estado, funda-se um conflito entre as leis 

divinas, defendidas pela igreja, e a legislação humana. Teremos, portanto, no mundo 

moderno, um profundo diálogo entre estas esferas sociais, que gera transformação e 

adaptações, quebra de paradigmas e a construção de uma sociedade que através destes 

pequenos embates vai construindo uma nova ética. 

A partir destes conflitos gerados na sociedade capitalista demonstrados por Weber, 

podemos estabelecer uma relação com o estilo polifônico de Dostoiévski, já que, como indica 

Bakhtin 

De fato, o romance polifônico só poderia realizar-se na época capitalista. 

Além do mais, ele encontrou o terreno mais propício justamente na Rússia, 

onde o capitalismo avançara de maneira quase desastrosa e deixara incólume 

a diversidade de mundos e grupos sociais, que não afrouxaram, como no 

Ocidente, seu isolamento individual no processo de avanço gradual do 

capitalismo. Aqui, a essência contraditória da vida social em formação, 

essência essa que não cabe nos limites da consciência monológica segura e 

calmamente contemplativa, devia manifestar-se de modo sobremaneira 

marcante, enquanto deveria ser especialmente plena e patente a 

individualidade dos mundos que haviam rompido o equilíbrio ideológico e 

se chocavam entre si. Criavam-se, com isto, as premissas objetivas da 

multiplanaridade essencial e da multiplicidade de vozes do romance 

polifônico. (BAKHTIN, 2008, p. 21) 

Mas o que seria o romance polifônico acima citado por Bakhtin? Segundo o autor de 

Problemas da poética de Dostoiévski (2008), este escritor fundou um novo estilo de romance, 

que seria fruto de toda uma tradição literária fundamentada na sátira menipéia como estilo 

que se opôs ao modelo literário comum de diálogo socrático, e da sua junção com a 

carnavalização, um conceito que traz consigo elementos cômicos e fantásticos, primordiais na 

literatura de Dostoiévski. 
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A partir da influência de tais elementos e de uma leitura da sociedade russa da metade 

do século XIX, com todos os conflitos e mudanças geradas pela ascensão do capitalismo, 

Dostoiévski funda o romance polifônico. Segundo Bakhtin, este novo estilo possui elementos 

dialógicos marcantes. As personagens dos romances de Dostoévski não possuem traços 

biográficos, como endereço ou tipo biológico, mas são personagens ideólogicos, ou seja, 

apresentam-se como veículos de uma idéia. Bakhtin refuta ainda as análises de outros 

estudiosos de Dostoiévski que apresentam sua obra como romance psicológico e classificam 

todas as vozes encontradas como fruto de um monólogo do autor. Para Bakhtin, as múltiplas 

vozes presentes nos textos de Dostoiévski representam muito mais do que os conflitos de seu 

autor. Dostoiévski teria, assim, a capacidade de colocar elementos e opiniões divergentes em 

um embate dialógico, ora posicionando-se contra, ora a favor com as idéias que cada “voz” 

defende.  Na obra Memórias do subsolo fica clara a positividade da análise de Bakhtin, como 

demonstra o trecho a seguir:  

Remordia-me então em segredo, dilacerava-me, rasgava-me e sugava-me, 

até que o amargor se transformasse, finalmente, em certa doçura vil, maldita 

e, depois, num prazer sério, decisivo! Sim, num prazer, num prazer! Insisto 

nisso. Se abordei o assunto, foi porque desejo insistentemente saber ao certo 

o seguinte: terão outras pessoas semelhantes prazeres? Vou explicar-vos: o 

prazer provinha justamente da consciência demasiado viva que eu tinha da 

minha própria degradação; vinha da sensação que experimentava de ter 

chegado ao derradeiro limite; de sentir que, embora isso seja ruim, não pode 

ser de outro modo; de que não há outra saída; de que a pessoa nunca mais 

será diferente, pois, ainda que nos sobrasse tempo e fé para isto, certamente 

não teríamos vontade de fazê-lo e, mesmo se quiséssemos, nada faríamos 

neste sentido, mesmo porque em que nos transformaríamos? E o principal, o 

fim derradeiro, está em que tudo isto ocorre segundo leis normais e básicas 

da consciência hipertrofiada, de acordo com a inércia, decorrência direta 

dessas leis, e, por conseguinte, não é o caso de se transformar; simplesmente 

não há nada a fazer. Resulta o seguinte, por exemplo, da consciência 

hipertrofiada: tu tens razão em ser um canalha, como se fosse consolo para 

um canalha perceber que é realmente um canalha. Mas chega... Eh, tagarelei 

muito, mas o que ficou explicado?... Como se explica aí o prazer? Mas eu 

explico! Hei de ir até o fim! Foi por isso que tomei da pena... 

(DOSTOIÉVSKI, 2000, p.20) 

Neste trecho percebemos o conflito do narrador e o seu diálogo com outras vozes que 

ora tentam impedi-lo de uma espécie de auto-degradação, tendo em vista um mal-estar 
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resultante de uma sensação de culpa perante ações antiéticas, ora relatam certo prazer no 

cometimento destas ações. Percebemos ainda que aquele que narra coloca em cheque a 

possibilidade de mudança perante toda a situação que é descrita, como se desistisse de lutar 

frente uma força que tende a dominá-lo, mas que ora produz também relances de resistência. 

É neste ponto que ocorre a relação com os conceitos de racionalização e das múltiplas 

esferas sociais em Weber e da possibilidade de um diálogo com o romance polifônico de 

Dostoiévski. Em A ética protestante e o “espírito” do capitalismo, Weber já assinalava essa 

ética que traz consigo a disciplina e a consciência que vigia os atos daqueles que pretendem 

alcançar um estado de graça perante Deus, como fruto deste processo de racionalização e de 

um diálogo adaptativo entre uma ética religiosa e a necessidade de prosperidade econômica 

trazida à tona pelo lucro capitalista. O herói do romance Memórias do subsolo investe 

vorazmente contra o positivismo e contra este modus vivendi que vigia e exclui aqueles que a 

ela não se curvam. Como demonstrado no recorte feito acima, ocorre um diálogo entre as 

múltiplas vozes – que como já citamos, não são personagens biográficos, mas ideológicos e 

que tem por finalidade a transmissão de uma idéia – que representam essa luta entre aceitar ou 

não tal ética e todas as suas implicações. 

Percebemos, portanto, que a relação entre os dois conceitos de Weber – racionalismo e 

desencantamento do mundo e as dicotomias entre as múltiplas esferas sociais – e a polifonia 

do romance de Dostoiévski, podem ser postas enquanto possibilidade de inter-relação ao 

percebermos que o autor trazia em seus romances, assim como Weber, essa sensação de 

incapacidade perante o avanço do capitalismo, o que certamente não significa uma aceitação 

resignada de tal situação, mas uma leitura lógica do poder que tal fenômeno possuía, e que, 

enquanto Weber expressou tal impressão através da construção, no âmbito da ciência, de toda 

uma metodologia que objetivava compreender a sociedade moderna, Dostoiévski o fez a partir 
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do discurso literário, com o desenvolvimento de um estilo que pudesse representar o diálogo 

entre todas as ideologias presentes na sociedade moderna, e a relação que se dava entre as 

múltiplas esferas sociais. 

4. FRANZ KAFKA E MAX WEBER: POR UMA VISÃO REALISTA 

DO MUNDO 

A análise a que nos propomos ao observar não somente o discurso literário e as 

possíveis relações que possam ser realizadas a partir da teoria weberiana, mas também através 

de uma análise sociológica da literatura que esclarece as condições sociais atuantes no 

processo de criação intelectual, utiliza tanto elementos contextuais nos quais Max Weber e 

Franz Kafka estavam inseridos, quanto elementos textuais de suas respectivas obras.  

A base teórica que fundamentará esta análise se escora, de um lado, na metodologia de 

Max Weber, mais especificamente na teoria das múltiplas esferas sociais e as relações que se 

estabelecem entre elas, e, de outro lado, nos dados biográficos de Kafka que propiciam um 

esclarecimento da construção e do sentido do seu discurso literário. 

4.1 . Weber e o conceito das múltiplas esferas sociais 

A abordagem weberiana em torno da existência de múltiplas esferas sociais e da 

relação existente entre elas poderá ser compreendida se partirmos da grande importância que a 

religião tinha para Weber na construção e interpretação da sociedade moderna. Esta 

importância pode ser comprovada a partir da leitura do capítulo V da obra Economia e 

sociedade, intitulado “Sociologia da Religião (Tipos de relações comunitárias religiosas)” 

(2000). Neste capítulo o autor descreve desde o nascimento das religiões, seus principais 

elementos constitutivos encarnados em atores sociais específicos (sacerdote, mago, profeta, 
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leigos) e como se deram os conflitos gerados com as demais esferas sociais (política, 

econômica, estética, erótica e jurídica) quando do processo de racionalização da própria esfera 

religiosa. Ao contrário do viés tomado por muitos autores ao indicarem, por exemplo, a obra 

A ética protestante e “espírito” do capitalismo como uma resposta ao materialismo histórico, 

a importância que atribuímos ao elemento religioso na obra de Max Weber está construída 

sobre a sua metodologia sociológica para interpretação da sociedade. Weber ficou conhecido 

pela sua sociologia compreensiva que buscava, ao contrário do que vinha sendo praticado até 

então por outros autores, interpretar a realidade social não a partir de modelos metodológicos 

rígidos, mas sim observando o processo histórico de formação desta realidade e toda uma 

causalidade que daria origem a ela. Ora, basta seguirmos estes passos para percebermos que a 

esfera religiosa foi por um longo tempo o agente principal na regulação da sociedade. 

Somente com a gradativa racionalização da esfera religiosa é que as demais esferas acima 

citadas foram se emancipando e entraram em conflito com a esfera religiosa.  

O conceito das múltiplas esferas sociais nasce, portanto, de um esforço de 

interpretação social e, como já foi mais bem detalhado anteriormente, percebe-se a existência 

destas esferas e a infinita teia de relações construídas a partir do processo de emancipação das 

mesmas. Não seria, portanto, equivocado a percepção de Max Weber como realista, dada a 

posição metodológica do autor que parte da análise da realidade em si para construção teórica, 

e não o contrário. 

 

 

4.2 . Franz Kafka: o realismo na busca por uma compreensão da 

sociedade moderna 



25 

 

Ao analisarmos a biografia de Franz Kafka, percebemos quão estreita é a sua relação 

com a teoria sociológica de Weber, principalmente quanto à concepção da existência das 

múltiplas esferas sociais; e podemos visualizar de forma mais explícita ainda porque o seu 

romance mais conhecido, O processo, pode ser considerado o que poderíamos chamar de 

materialização literária da teoria sociológica weberiana. 

Partindo da proposta metodológica acima já citada de realizarmos, em um primeiro 

momento, uma análise sociológica da literatura e, posteriormente, uma análise sociológica do 

discurso literário, utilizaremos nesta primeira fase da análise elementos biográficos de Kafka, 

e que demonstram, por si sós, o quanto o autor, ele mesmo, transitou pelas diversas esferas 

sociais. Em inúmeras situações o autor se viu conflitado entre elas, tal como uma pintura que 

transpôs para a realidade “macro” (tal como analisada por Weber) a realidade “micro” da vida 

de Franz Kafka. Acreditamos ser esta demonstração de importância fundamental, já que este 

transitar do autor por estas esferas forneceu a matéria prima para construção do romance 

analisado, e que pode ser interpretado como uma leitura realista da sociedade na qual o autor 

estava inserido. Uma confissão do imenso desconforto que o autor sentia por se perceber 

preso a tal conjuntura. 

A família de Franz Kafka era de origem judaica, seu pai possuía um comércio e de 

certa forma esperava que seu filho viesse a herdar os negócios da família. Mas toda a 

formação de Kafka se direcionou para que isto não se realizasse. Apesar de na sua formação 

escolar estar incluído o ensino do judaísmo, Kafka acabou por não se prender muito às 

tradições religiosas. Desde o começo da sua vida universitária percebemos o quão forte era a 

presença do pai nas escolhas de Kafka, com ou sem o consentimento do filho. Inicialmente a 

idéia de Kafka era inscrever-se em um curso de filosofia, sendo aconselhado pelo pai a seguir 

uma carreira “mais segura”, o que acabou por levá-lo ao curso de química, e que acabou por 

abandonar na segunda semana ao optar pelo curso de direito. Esta opção, por sua vez, ainda 
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não se deu em função de uma liberdade plena de escolha já que, como descreve o próprio 

Kafka e nos explica Gérard-Georges Lemaire, autor de sua biografia: 

 

“Para mim, portanto, não houve propriamente liberdade na escolha da 

profissão”. Porém, trata-se de uma liberdade sob alto controle, pois a escolha 

dada aos judeus na época era bastante reduzida, e, para evitar um conflito 

grave com seu genitor, ele opta por uma solução que não lhe agrada: “(...) 

tratava-se pois de encontrar uma profissão que, sem machucar demais a 

minha vaidade, estivesse mais próxima de permitir essa indiferença. E o 

direito era, pois, a mais evidente”. (LEMAIRE, 2006, p. 43) 
 

Grande parte da carreira profissional de Kafka foi direcionada para o trabalho em um 

escritório que lhe consumia boa parte do tempo, o que lhe causava profunda angústia tendo 

em vista a sua paixão pela literatura e a vontade de dedicar-se integralmente a ela. Este 

conflito concedeu a Kafka uma visão bastante crítica do novo mundo burocrático e capitalista. 

A vida amorosa do autor também foi bastante conturbada, inicialmente marcada por uma 

primeira tentativa de casamento, e que lhe consumiu cinco anos, e de posteriores 

relacionamentos curtos, casando-se ao final da vida.  

A arte teve um papel fundamental na sua forma de escrever e de perceber o mundo, 

sendo que esta relação inicia-se logo ao primeiro contato de Kafka com o teatro judeu, pelo 

qual se fascinou e passou a freqüentar periodicamente, e do qual o autor faz longas descrições 

sempre enfatizando a representação gestual dos personagens e das composições musicais 

executadas, o que viria mais tarde a influenciar profundamente na sua percepção da realidade 

e no modo de representá-la literariamente.  

A vida de Kafka, portanto, gira em torno da sua grande dificuldade de aceitar o fato de 

dividir o seu tempo entre as obrigações que lhe garantiam o sustento, as diversas experiências 

de ordem familiar, amorosa e acadêmica que lhe conferiam um meio propício para a 

construção de um espírito crítico e que, de certa forma, constituíram as lentes através das 

quais o autor enxergaria o mundo e o transcreveria através de seus romances.  
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Em um primeiro contato com a obra de Kafka, ficamos um tanto quanto “atordoados” 

com o seu estilo, que parece sempre exagerar e até mesmo superar a realidade para poder 

melhor e mais explicitamente criticá-la e analisá-la. Mas ao mergulharmos nas entrelinhas de 

suas criações, personagens e desfechos, podemos visualizar uma sociedade cheia de conflitos 

e duras críticas a este mundo cheio de contradições e de regras das quais o autor gostaria de 

poder excluir-se, refugiando-se em sua ficção para representar tal realidade. Acreditamos, 

portanto, que este primeiro momento de nossa análise demonstra que a abordagem sociológica 

da literatura, que busca perceber as influências do meio no qual a obra é produzida, apresenta-

se como uma importante ferramenta metodológica para o objetivo proposto acima que é o de 

demonstrar o quanto a própria vida de Franz Kafka forneceu-lhe elementos que constituíram 

seu estilo e sua forma de perceber a realidade. E mais, de que esta realidade vivida pelo autor 

o colocou em contato com todas as esferas sociais tal como caracterizadas por Weber e o 

permitiu sentir realmente os conflitos que se dão entre elas, seja através da percepção de 

Kafka das implicações da sua ascendência judaica, mantendo-o preso a certos limites, seja 

pelas decorrências originárias da vida familiar e profissional, assim como a influência que a 

sua grande admiração pelo teatro judeu exerceu na sua escrita e leitura da realidade. 

Devemos considerar ainda como um importante indício da hipótese aqui proposta a 

possibilidade levantava por Austin Harrington em seu artigo “Alfred Weber’s essay “The 

Civil Servant” anda Kafka’s “In the Penal Colony”: the evidence of an influence” (2007). 

Neste artigo o autor chama atenção para descoberta de uma prova que demonstra a estreita 

relação entre o trabalho do irmão de Max Weber, Alfred Weber, e a novela de Kafka. A 

explícita relação entre as duas obras apenas concretiza uma influência de um sobre o outro. 

Alfred Weber, conforme ressalta Lepenies (1996), foi orientador de Kafka quando da 

elaboração de sua dissertação de mestrado. Kafka era leitor regular de uma importante revista 

literária na qual eram publicados ensaios de Alfred Weber que tratavam de temas recorrentes 
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na sociologia de seu irmão, Max Weber, como a burocracia e as relações entre as múltiplas 

esferas sociais.  

4.3. O processo como representação literária das múltiplas esferas sociais 

weberianas 

Neste segundo momento, através de uma análise sociológica do discurso literário, ao 

analisarmos os elementos textuais e a própria estrutura da obra, buscaremos demonstrar que a 

estrutura do romance O processo apresenta-se como uma perfeita representação das múltiplas 

esferas sociais da teoria sociológica de Max Weber. Ao caminharmos por entre o desenrolar 

das linhas desse texto, uma impressão marcante é a constante surpresa com uma “falta de 

sentido” em certos momentos da obra. No decorrer desta análise, no entanto, percebemos que 

é justamente nestes pontos que o sentido parece perder-se em meio a fatos inexplicáveis, o 

que teria motivado a própria crítica a enxergar o trabalho do autor como desprovido de todo e 

qualquer sentido. Esta, portanto, já poderia ser uma primeira relação com a teoria sociológica 

de Max Weber, já que o sociólogo alemão passou a ser reconhecido pelos seus estudos em 

torno da racionalidade do mundo moderno. Weber sempre deixou claro que esta realidade 

apresentava-se sempre de forma confusa e irracional, e que a sua teoria dos tipos ideais, que 

objetivava conferir um sentido ao real através da criação de conceitos que o exagerassem, 

originou termos como racionalidade e burocracia, e que eram utilizados para tentar organizar 

e atribuir um sentido ao próprio mundo.  

O processo conta a saga de K., um funcionário de banco acusado por um crime que ele 

mesmo não chega a entender os motivos da acusação e busca, sem sucesso, compreender a 

origem do tribunal que o acusa e as formas de inocentar-se do processo. É importante 

destacarmos que no início de sua caminhada K. não acredita que tal processo possa chegar a 

algum resultado ou conseqüência mais grave, mas no decorrer de sua procura por um sentido 

para tais acontecimentos, o protagonista acaba envolvendo-se profundamente na trama, de 
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modo que passa a vivenciá-la tensamente em uma angustiante tentativa de livrar-se da 

acusação. Nestas tentativas, K. circula por inúmeros locais, desde as instalações do tribunal 

que o acusa, passando por um ateliê e até mesmo uma catedral. Nestes espaços, K. entra em 

contato com inúmeras personagens: advogados, um pintor, uma secretária com a qual se 

envolve e até mesmo um sacerdote. A impressão de falta de sentido deve-se primeiramente ao 

fato de que todos estes locais de alguma forma estão ligados ao tribunal que o acusa, e de que 

todas as personagens sabem que K. está sendo processado, e fornecem valiosas informações a 

respeito das inúmeras maneiras de livrar-se do processo. 

Encaminhando nossa análise para a própria estrutura da obra, observamos que os 

capítulos são representações das esferas sociais e de outros elementos próprios da sociologia 

weberiana, tais como os conceitos de burocracia e racionalização, como podemos perceber 

mais nitidamente nos capítulos 2, 3, 6, 7 e 9, intitulados respectivamente “Primeiro 

Inquérito”, “Na sala de audiência vazia. O estudante. Os cartórios”, “O tio. Leni”, “O 

advogado. O industrial. O pintor.” e, por último, “Na catedral”. Analisemos então cada um 

deles a fim de explicitar a relação proposta. 

Após a novela descrever a detenção de K. e, como já foi citado num primeiro 

momento, também certa despreocupação com relação ao seu processo e o seu primeiro 

inquérito, o terceiro capítulo é onde K. começará a enovelar-se por entre as tramas do 

processo e perceber que, apesar de a sua detenção não impedi-lo de praticar sua rotina diária, 

de fato a situação na qual se encontra é algo preocupante. Já dissemos que a sensação de 

estranheza sempre está presente durante a leitura da obra, de tal forma que é como se o leitor 

também pudesse sentir as surpresas e imensas dúvidas de K. quando das suas descobertas e 

anseios. Vamos citar um exemplo que possa demonstrar tal sentimento. No capítulo 2, em seu 

primeiro inquérito, K. visita a sala de audiências, que ironicamente ele descobre funcionar em 

uma residência comum, em que os moradores apenas retiram os móveis e a transformam em 
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um espaço tal como utilizado pelo tribunal. Como se não bastasse, K. percebe todas as 

condições inviáveis e desconfortáveis do recinto, onde as pessoas não podem ficar de pé sem 

se curvarem, dada a pequena altura da sala que os acomoda e que, por isso, utilizam 

almofadas entre suas cabeças e o teto. Quando é percebido no recinto, após uma longa 

observação que é descrita (como já citamos anteriormente nas características da escrita de 

Kafka, de forma bem detalhada e teatralizada), K. começa a travar um diálogo com o juiz de 

instrução que comanda os inquéritos, sendo que todos os seus argumentos iniciais giram em 

torno da sua grande desconfiança perante as instalações, métodos e procedimentos utilizados 

pelo tribunal: “O juiz de instrução... alcançou um pequeno de livro de notas, o único objeto 

sobre a mesa. Era uma espécie de caderneta escolar, velha, disforme de tanto ser folheada.” 

(Kafka, 2005, p.44). E mais adiante, quando K. faz uma crítica a respeito da idoneidade tanto 

do tribunal quanto do processo, logo em seguida argumenta: “[...] o seu caderninho, senhor 

juiz de instrução, também confirma o que eu estou dizendo” (Kafka, 2005, p. 45). E, por fim, 

mais adiante, K. confirma o caráter do tribunal na sua visão e o descreve: 

“— Não há dúvida — disse K. em voz bem baixa, pois a escuta tensa de toda 

a assembléia lhe dava prazer, emergia desse silêncio um sussurro mais 

estimulante que o aplauso mais arrebatado —, não há dúvida de que por trás 

de todas as manifestações deste tribunal, no meu caso por trás da detenção e 

do inquérito de hoje, se encontra uma grande organização. Uma organização 

que mobiliza não só guardas corruptíveis, inspetores e juízes de instrução 

pueris, no melhor dos casos simplórios, mas que, além disso, de qualquer 

modo, sustenta uma magistratura de grau elevado e superior, com o seu 

séquito inumerável e inevitável de contínuos, escriturários, gendarmes e 

outros auxiliares, talvez até de carrascos, não recuo diante dessa palavra. E 

que sentido tem essa grande organização, meus senhores? Consiste em 

prender pessoas inocentes e mover contra elas processos absurdos e na 

maioria das vezes infrutíferos, como no meu caso. Diante dessa falta de 

sentido do conjunto, como evitar a pior das corrupções entre os 

funcionários? É impossível, nem o supremo magistrado teria êxito. É por 

isso que guardas tentam roubar a roupa do corpo dos detidos, é por isso que 

inspetores invadem casas alheias, é por isso que inocentes devem ser 

aviltados, ao invés de inquiridos diante de assembléias inteiras. Os guardas 

só falaram em depósitos, para os quais se leva a propriedade dos detidos; eu 

gostaria de ver uma vez esses lugares, onde apodrecem os bens duramente 

conquistados dos detidos, quando não são furtados por funcionários 

gatunos.” (KAFKA, 2005, p. 49-50) 
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Todas essas observações são por fim confirmadas quando K. retorna às instalações 

desta sala de audiência. Em uma série de diálogos e acontecimentos, descobre que a 

proprietária do recinto mantém relações extraconjugais com o juiz de instrução e com um 

estudante e aspirante a um cargo superior, com vistas a obter algum benefício e, mais adiante, 

quando K. visita os cartórios que possuem inúmeros e infindáveis departamentos e divisões, 

mas que ironicamente são de péssimas instalações, dividindo espaço com as roupas lavadas 

pela dona do imóvel que secam nos corredores, deixando o ar já empoeirado mais abafado 

ainda: 

Acreditava encontrar-se num navio em mar grosso. Para ele, era como se a 

água se precipitasse contra as paredes de madeira, como se do fundo do 

corredor chegasse um estrondo de águas dobrando sobre si mesmas, como se 

o corredor balançasse no sentido da sua largura, e como se as partes 

interessadas subissem e descessem dos dois lados. (KAFKA, 2005, p. 77). 
 

 

Teremos, portanto, nos capítulos 2, 3 e no inicio do capítulo 7, quando K. entra em 

contato com seu advogado, trechos em que Kafka, através da teia de relações na qual o 

protagonista vai envolvendo-se, descreve estruturas do tribunal e métodos utilizados que ora 

priorizam a impessoalidade do julgamento, caracterizando-o como algo estritamente 

burocrático, ora revela relações de poder e subordinação que possa beneficiar o acusado frente 

a grande teia de relações que o tribunal mantém com os diversos setores da sociedade, bem 

como a corrupção existente expressa na influência que alguns personagens possuem sobre os 

funcionários do tribunal, como nos demonstra esta passagem: 

O que se quer é excluir o mais possível a defesa, tudo deve recair sobre o 

próprio acusado. No fundo não é um ponto de vista errôneo, mas nada seria 

mais falho que concluir disso que, nesse tribunal, os advogados são 

desnecessários ao réu. Pelo contrário, em nenhum outro eles são tão 

necessários como neste. Pois em geral o processo não é secreto somente em 

relação ao público, mas também em relação ao acusado. Evidentemente, só 

até o ponto em que isso é possível, mas isso é possível numa medida muito 

ampla. Na verdade, o próprio acusado não tem acesso aos documentos do 

tribunal e é muito difícil deduzir dos inquéritos os autos que os 

fundamentam, sobretudo para o acusado, que está confuso e às voltas com 

todas as preocupações possíveis que o dispersam. É aqui que intervém a 
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defesa. Nos inquéritos os defensores, em geral, não podem estar presentes, 

por isso precisam tirar do acusado todas as informações possíveis, na 

realidade logo à porta da sala de instrução, e recolher desses relatos já muito 

diluídos o que é útil à defesa. O mais importante, porém, não é isso, pois 

desse modo não se pode ficar sabendo muita coisa, embora, é claro, aqui 

como em qualquer outra parte, um homem diligente colha mais informações 

do que outros. Apesar disso, continuam sendo mais essenciais as relações 

pessoais do advogado: é nelas que repousa o principal valor da defesa. 

Certamente K. já concluiu, a partir das suas próprias experiências, que o 

nível inferior da organização do tribunal não é perfeito, tem funcionários 

relapsos e subornáveis, motivo pelo qual a severa vedação do tribunal de 

certo modo apresenta falhas. Bem, é por aqui que entra a maioria dos 

advogados, aqui se suborna e se espiona, pelo menos em outras épocas 

ocorreram até casos de roubos dos autos. Não se pode negar que, dessa 

forma, podem ser obtidos, em certos momentos, alguns resultados 

surpreendentemente favoráveis ao acusado...” (KAFKA, 2005, p.118) 

 

Ora, se buscarmos no texto de Weber que trata do processo de autonomia da esfera 

jurídica e do estado frente ao poder religioso, encontraremos um grande debate em torno da 

racionalização que envolveu tal processo e do quanto ao longo do tempo estas instituições 

procuraram tornar seus métodos impessoais e livres de qualquer elemento subjetivo através da 

implantação de todo um aparelho burocrático, como nos explica o próprio autor: 

Além disso, a ética da vocação tradicionalista da Idade Média e a de Lutero 

fundamentavam-se, de fato, num pressuposto geral cada vez mais frágil e 

evanescente e que as duas tinham em comum com a ética confuciana: o 

caráter puramente personalista tanto das relações de poder econômicas 

quanto das políticas, situação em que a justiça e sobretudo a administração 

constituem um cosmos dos resultados de relações pessoais de submissão, 

dominado por arbítrio e graça, ira e amor, sobretudo, porém, pela piedade 

mútua entre o dominador e os submetidos, à maneira da família. Um caráter 

das relações de poder, portanto, ao qual é possível vincular postulados éticos 

no mesmo sentido em que se o faz com qualquer outra relação puramente 

pessoal. Mas não apenas a “escravidão sem senhor” (Wagner) do 

proletariado moderno, como também sobretudo o cosmos da instituição 

racional do Estado, do “maroto Estado” desprezado pelo romantismo, não 

tem mais, em absoluto, esse caráter, como poderemos ver mais adiante. Que 

se deva proceder distintamente de acordo com cada pessoa é algo óbvio na 

ordem estamental personalista, e apenas a questão de em que sentido isso 

será feito constitui ocasionalmente um problema, como, por exemplo, em 

Tomás de Aquino. É “sem considerações pessoais”, sine ira et studio, sem 

ódio e portanto sem amor, sem arbítrio e portanto sem graça, como simples 

dever profissional objetivo e não em virtude de relações pessoais concretas 

que o homo politicus bem como o homo oeconomicus realiza hoje suas 

tarefas, tanto mais quanto mais rigorosamente atua de acordo com as regras 

racionais do ordenamento de poder moderno. Não por ira pessoal ou vontade 

de vingança, mas de um modo pessoalmente indiferente e devido a normas e 
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fins objetivos, a justiça moderna condena o criminoso da vida para a morte, 
simplesmente por força de sua legalidade intrínseca racional imanente, 

agindo semelhantemente à retribuição impessoal do carma em oposição à 

furiosa sede de vingança de Jeová. Progressivamente a violência política 

interna torna-se mais objetiva, transformando-se numa “ordem do Estado de 

direito” — do ponto de vista religioso, somente a forma mais eficiente de 

disfarçar a brutalidade. Toda a política orienta-se pela razão de Estado 

objetiva, pelo pragmatismo e pela absoluta finalidade, justificada apenas por 

si mesma, da conservação das relações externas e internas de poder, que do 

ponto de vista religioso parece quase inevitavelmente carecer de qualquer 

sentido. Somente assim ela obtém uma feição e um fabuloso pathos próprio, 

peculiarmente racional, formulado de modo brilhante por Napoleão, que já 

em suas raízes deve parecer estranho a toda ética fraternal, tal como as 

ordens econômicas racionais. (WEBER, 2000, p. 398-394) 

Como podemos perceber, existe nas entrelinhas de O processo uma imensa discussão 

em torno do caráter do tribunal que acusa K. e que, como descreve Weber, ao mesmo tempo 

em que busca uma impessoalidade regida por um aparato burocrático que se apresenta em 

forma de infinitas e múltiplas subdivisões e cargos, está sujeito a relações de poder que não 

obedecem a esta racionalidade, e que demonstram o quanto tal aparelho burocrático sofre 

pressões internas e está sujeito a forças de diversas origens ao diferenciar-se de procedimentos 

de caráter pessoal e de privilégios inerentes a uma ética religiosa e objetivar, na constituição e 

na formulação de leis gerais e comuns a qual todos os indivíduos estão sujeitos, a busca pela 

impessoalidade característica do estado moderno. Fica demonstrado, portanto, que tal diálogo 

em torno da esfera jurídica foi travado entre os dois autores e fomentado pela necessidade de 

compreensão do estado moderno no qual ambos estavam inseridos, e do qual se percebiam 

reféns. Weber o fez através da sistematização do processo de autonomia da esfera jurídica e 

Kafka o materializou na saga de K., analisando, pelos olhos do seu protagonista, as 

contradições existentes na estrutura de tal instituição. 

Com relação à esfera erótica, podemos relatar um pequeno trecho desenvolvido por 

Kafka, situado no capítulo 7, que pode demonstrar de forma clara o conflito já mencionado 

por Weber, no qual a esfera erótica também sofre este processo de racionalização e através do 

qual o sexo ganha um caráter pecaminoso, onde deve ser domado pela racionalidade frente 
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uma leitura religiosa que prega a abstinência e o direcionamento do mesmo somente como 

elemento que proporciona a procriação. Como nos explica Weber: 

No estádio da religiosidade ética desenvolvem-se, em lugar dos diversos 

tipos de motivos mágicos, duas novas relações de sentido típicas da aversão 

à sexualidade. A abstinência pode ser considerada o meio central e 

indispensável da procura mística de salvação mediante a saída contemplativa 

do mundo, cuja tentação mais intensa é esse instinto mais forte que vincula o 

homem à existência de criatura: ponto de vista da fuga mística do mundo. 

Ou rege a idéia ascética de que a vigilância racional ascética, o domínio de si 

mesmo e o método de vida são postos em perigo na maioria das vezes pela 

irracionalidade extrema desse ato, o único que, pelo menos em sua forma 

definitiva, nunca pode ser influenciado racionalmente. (WEBER, 2000, p. 

400) 

Na visita de K, levado por seu tio, a casa de um advogado que pode ajudá-lo e orientá-

lo no processo, K. ausenta-se da sala e mantém um diálogo com a secretária que presta 

serviço para o advogado e que estranhamente lhe dita conselhos com relação ao seu 

procedimento no processo, ofertando-lhe ajuda. Os dois se beijam e após K. retirar-se do 

recinto é repreendido por seu tio, que exige maior comprometimento com o processo:  

K. ainda não tinha notado, saiu o tio, que o agarrou pelo braço e o atirou de 

encontro à porta do prédio, como se quisesse pregá-lo ali. 

— Jovem — bradou ele —, como pôde fazer isso? Você prejudicou 

terrivelmente sua causa, que estava no bom caminho. Esconde-se 

sorrateiramente com uma coisinha suja, que além do mais é certamente 

amante do advogado, e fica fora durante horas. Nem mesmo procura um 

pretexto, não oculta nada, não, age abertamente, corre para ela e permanece 

com ela. E enquanto isso, ficamos sentados, o tio, que se esforça por você, o 

advogado, que deve ser conquistado para a sua causa... (KAFKA, 2005, p. 

113) 

Apesar de selecionarmos este trecho para expressar a relação proposta, o conflito e a 

relação entre a esfera erótica e as demais aparecem também em outros pontos da obra, onde 

relações amorosas entre outras personagens apresentam-se como oportunidades de K. 

conseguir supostos benefícios no seu veredicto. Vale a pena salientar que tais relações sempre 

são colocadas pelo autor como formas corruptíveis de se ganhar a causa e de exercer 

influência sobre o andamento do processo. Em especial, o trecho selecionado demonstra que o 
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elemento erótico estava presente na casa do advogado, expresso no encontro de K. com Leni e 

da repreensão de seu tio exigindo-lhe controle em prol de sua própria causa, ou seja, 

colocando, como foi observado por Weber ao analisar a racionalização do elemento erótico e 

sexual, o controle dos instintos oriundos do pecado original e do qual devem os homens 

abdicar em prol da sua salvação, apresentando-se, ironicamente, semelhante à repreensão do 

tio de K. em relação ao seu envolvimento com Leni, exigindo-lhe concentração no caso, ou 

seja, em prol de sua “salvação”. 

Encontraremos finalmente duas esferas analisadas por Max Weber – a estética e a 

religiosa – presentes no desenrolar da trama escrita por Kafka e que tornam ainda mais clara a 

relação proposta. Neste ponto de nossa análise nos fundamentaremos em alguns apontamentos 

feitos por Walter Benjamim (1986) a respeito da literatura realista de Kafka, quando ele nos 

diz que:  

O mundo de Kafka é um teatro do mundo. Para ele, o homem está desde o 

inicio no palco. Representando seus papéis, os atores procuram um abrigo no 

teatro ao ar livre... Para uns e outros, a cena constitui o último refúgio, e não 

é impossível que esse refúgio seja também a salvação. A salvação não é uma 

recompensa outorgada à vida, mas a última oportunidade de evasão 

oferecida a um homem... A lei desse teatro está numa frase escondida no 

Bericht für eine Akademie (relatório à academia): “eu imitava porque estava 

a procura de uma saída, por nenhuma outra razão”. (BENJAMIN, 1986, p. 

150) 

A partir da análise de Benjamin, podemos compreender melhor a forma de Kafka 

descrever e criticar a realidade, onde às vezes suas personagens, gestuais, ações e simbologias 

parecem desprovidos de qualquer sentido. No entanto, ao estudarmos o impacto que a sua 

paixão pelo teatro teve na constituição de sua obra, podemos visualizar tal sentido, como 

demonstraremos a seguir na relação com a esfera estética. 

Também no capítulo 7 de O processo, e indicado por um industrial que sabia do seu 

processo por meio de um pintor, K. vai ao seu encontro em busca de informações. Vale a pena 
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ressaltar que neste ponto da trama K. já mudara completamente o seu posicionamento com 

relação ao processo e agora passava a preocupar-se com ele e a vivenciá-lo de maneira mais 

intensa, empregando o seu tempo no esforço de livrar-se das eventuais acusações, como se 

fosse absorvido pela estrutura burocrática que o acusa e que está presente em todos os locais. 

K. descobre que todas as pessoas que atravessam o seu caminho e que, de alguma forma, 

parecem poder ajudá-lo, não somente sabem da existência do seu processo como também 

estão de alguma forma ligadas ao tribunal, como é o caso do pintor Titorelli, que pinta 

quadros para os juízes e por isso pode contribuir com K.. Ironicamente, e não por acaso, K. 

percebe que o pintor está trabalhando em um quadro que retrata a imagem de um juiz sentado 

em uma cadeira na qual consta uma figura que seria uma fusão entre a justiça, com a venda 

nos olhos e a balança, mas que possui também asas nos calcanhares e está em plena corrida, o 

que a tornaria uma figura híbrida com a deusa da vitória. Por fim, o pintor apanha o seu lápis 

e dá continuidade ao desenho, que passa a possuir também elementos da deusa da caça. Ora, 

se relembramos o que foi dito no começo de nossa análise, quando do imenso impacto sofrido 

na obra de Kafka após a sua iniciação no teatro, com a utilização de gestuais (compreenda-se 

aqui o gestual como toda a simbologia e ações das personagens) bastante característicos, bem 

como de figuras pitorescas que expressavam a realidade, perceberemos então que tais 

elementos, ao serem incorporados por Kafka na sua escrita e forma de representação da 

realidade, foram utilizados no quadro encomendado pelo juiz e que sem duvida expressam 

muito mais que uma curiosa imagem. Segundo Benjamim,  

[...] os gestos dos personagens kafkianos são excessivamente enfáticos para 

o mundo habitual e extravasam para um mundo mais vasto. Quanto mais se 

afirma a técnica magistral do autor, mais ele desdenha adaptar esses gestos 

às situações habituais e explicá-los. (BENJAMIN, 1986, p. 146) 

 Portanto, uma fusão entre a figura da justiça – que neste caso está em movimento em 

função das asas da deusa da vitória – com sua venda nos olhos e a balança, se torna 
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contraditória, pois, como questiona o próprio K., a movimentação da figura da justiça geraria 

o desequilíbrio da balança. Temos ainda, por fim, o elemento mais característico, a fusão 

desta imagem no decorrer do trabalho do pintor com a deusa da caça.  

Não são poucos os trechos encontrados em que várias personagens explicam que as 

autoridades que pertencem ao tribunal que acusa K. (nas palavras do guarda que o detém) 

“[...] não buscam a culpa na população, mas, conforme consta na lei, são atraídas pela culpa 

[...]” (Kafka, 2005, p.12). Basta analisarmos as figuras que Kafka se utilizava, como a do 

protagonista da novela A metamorfose, que se transforma em um inseto ao deixar de fazer 

parte de toda a estrutura social, ao ficar desempregado, para observarmos que a imagem 

pintada por Titorelli nada mais representa do que as características principais do tribunal que 

acusa K.: a atração pela culpa nos indivíduos – jamais se chega a saber até o fim da trama o 

motivo da acusação, de forma que K., em certos momentos, chega a acreditar que realmente é 

culpado e aceita até a possibilidade de uma confissão – sendo representada pela deusa da 

caça; outra característica do tribunal, e estampada nas palavras do sacerdote com quem K. 

trava um diálogo no último capítulo, nos diz que: “― A sentença não vem de uma vez, é o 

processo que se converte aos poucos em veredicto” (Kafka, 2005, p. 212); ela, a sentença, 

representa o elemento da deusa da vitória – as asas – colocadas no calcanhar da figura da 

justiça e que, pondo-se em movimento, alterariam o equilíbrio da balança, onde a justiça na 

verdade não vem de uma decisão, mas do desenrolar do processo no qual K. estava inserido e 

que, de certa forma, o seu gradual envolvimento com todo o processo e de sua falta de 

habilidade em compreender a metodologia utilizada pelo tribunal, acaba por fazer a “balança 

pender para o lado que o condena”, como fica demonstrado naquele trecho citado do diálogo 

travado entre K. e um sacerdote quando da sua visita a uma catedral, no penúltimo capítulo: 
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[...] Consideram-no culpado. Talvez o seu processo não ultrapasse nem 

mesmo um tribunal de nível inferior. No momento, pelo menos, consideram 

provada a sua culpa.  

— Mas eu não sou culpado — disse K. — É um equívoco. Como é que um 

ser humano pode ser culpado? Aqui somos todos seres humanos, tanto uns 

como outros. 

— É verdade — disse o sacerdote. — Mas é assim que os culpados 

costumam falar. (KAFKA, 2005, p. 211) 

Como podemos perceber, através da referência utilizada por Kafka, do quadro 

encomendado por um juiz ao pintor, a esfera artística apresenta características comuns ao 

tribunal que, por sua vez, indica os modos de regulamentação da esfera jurídica, 

demonstrando através da curiosa imagem criada por Kafka a relação já proposta por Weber. 

Teremos ainda na parte final do capítulo 7 um elemento que reforça a tese aqui apresentada: o 

atelier do pintor com o qual K. busca ajuda, curiosamente, dá acesso às instalações do 

tribunal, bastando apenas que se afaste a cama que se encontra no canto da sala e vislumbre-se 

uma portinhola. 

Por fim, no penúltimo capítulo, intitulado “Na catedral”, K. mantém um diálogo com 

um sacerdote que, não por acaso, sendo a última personagem da qual K. recebe conselhos, 

procura chamar a sua atenção para o seu procedimento perante o processo, ou ainda, nas 

palavras do próprio narrador, para a sua “índole mansa”, alertando-o para o seu andamento 

que não promete um bom desfecho. Através da análise de Benjamim (1986), percebemos que 

o tribunal que acusa K. pode ter um significado muito mais amplo do que uma breve leitura 

pode oferecer, como o autor mesmo analisa: 

O mesmo ocorre com a instância que submete Kafka à sua jurisdição. Ela 

remete a uma época anterior à lei das doze tábuas, a um mundo primitivo, 

contra o qual a instituição do direito escrito representou uma das primeiras 

vitórias. É certo que na obra de Kafka o direito escrito existe nos códigos, 

mas eles são secretos, e através deles a pré-história exerce seu domínio ainda 

mais ilimitadamente. (BENJAMIN, 1986, p. 140) 
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Para Benjamim, a obra de Kafka está cerceada de influências de temáticas que 

remetem sempre à religião. A própria biografia de Kafka remete a esta temática quando do 

seu conflito com o pai, que sempre cobrou do filho uma postura mais fidedigna para com os 

costumes judaicos, mas com os quais Kafka não demonstrava interesse, tal como se percebia 

em certas situações quando limitado em suas escolhas. Kafka sentia-se não somente privado 

de certas coisas, mas muitas vezes punido ou pelo pai, ou pelas suas origens étnico-religiosas, 

como se nunca fosse bem-vindo no mundo.  

Em O processo, o tribunal que acusa K. mantém todos os códigos em segredo, de 

forma que “[...] faz parte da natureza desse sistema judicial condenar não apenas réus 

inocentes, mas também réus ignorantes.” (Kafka, 2005). O protagonista jamais chega saber 

realmente do que é acusado e não tem acesso às leis que transgrediu, o que remete, segundo 

análise de Benjamim, a um tribunal de ordem primitiva, onde as leis são de prioridade dos 

acusadores e aquele que a elas não se adequar deverá pagar o preço. O irônico é que, assim 

como Kafka, o protagonista parece sentir-se deslocado frente a uma conjuntura que ele não se 

adapta ou da qual reluta em fazer parte.  

Como podemos perceber, o tribunal que acusa K. parece contraditório, pois apesar de 

ser extremamente burocrático e de possuir várias instâncias, a natureza de suas leis remete a 

um passado onde o direito ainda atravessava sua fase de emancipação frente ao “direito 

natural” ou de origem religiosa. É neste ponto que a esfera religiosa está presente na obra de 

Kafka. Não somente pelo fato de o penúltimo capítulo intitular-se “Na catedral” e pelo 

diálogo travado com o sacerdote ou, como já ficou demonstrado, pela influência que a 

experiência religiosa de Kafka exerceu em sua obra, mas principalmente pela natureza do 

tribunal que rege todo o processo do protagonista.  
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Max Weber, em sua análise a respeito do processo de racionalização sofrido pela 

esfera jurídica frente o domínio da religião, demonstra que a princípio o direito é de ordem 

sagrada e que por isso seus códigos são estritos somente a certa classe de indivíduos. E mais 

ainda, observa o quanto que esta “natureza sagrada” do direito apresentou-se como um 

entrave para o direito fundamentado em leis de ordem impessoal e racionais que viriam a 

libertar a humanidade de veredictos de ordem subjetiva estabelecidos por aqueles que se 

acreditavam mensageiros da vontade divina; como explica Weber: 

[...] a religião, neste estádio, é estereotipadora em relação a toda a área da 

ordem jurídica e das convenções. Os livros sagrados dos indianos e do islã, 

dos persas e dos judeus, como também os livros clássicos dos chineses, 

tratam de modo inteiramente equivalente as normas cerimoniais e rituais e as 

prescrições jurídicas. O direito é um direito “sagrado”. O predomínio de um 

direito religiosamente estereotipado constitui uma das barreiras mais 

importantes para a racionalização da ordem jurídica e, portanto, da 

economia. (WEBER, 2005, p. 385) 

Ou ainda no trecho 

[...] isso significa que ela proporciona às convenções que adota o caráter 

sagrado inviolável, porque também nela a totalidade dos adeptos do deus 

está interessada em evitar a ira divina e, portanto, no castigo pela 

transgressão das normas. (WEBER, 2000, p. 385) 

 

Fica claro, portanto, que a esfera religiosa e suas implicações no processo de 

racionalização estão presentes na natureza do tribunal em O processo, seja com a natureza de 

seus procedimentos – ao manter em sigilo suas leis e punir aqueles que a elas não se adéquam, 

e que remetem a um direito primitivo – seja com a sua estrutura extremamente burocrática, 

que expressa o processo de racionalização sofrido pela esfera jurídica frente a esfera religiosa 

já citada por Weber. 
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5. THOMAS MANN E MAX WEBER: POR UM DIÁLOGO EM 

TORNO DA ESFERA ESTÉTICA 

 

Neste último momento de nossa pesquisa, objetivamos demonstrar que a relação entre 

Max Weber e Thomas Mann torna-se clara ao observarmos que ambos faziam parte de toda 

uma atmosfera que tomou conta da Europa no início do século XX, e que foi palco de 

importantes discussões em torno da literatura e da poesia, bem como da ciência, representada 

pela ascensão da sociologia enquanto ciência. Tal processo teve como palco a chegada da 

modernidade com todas as suas mudanças políticas, sociais e culturais. Na Alemanha 

discutia-se a abertura deste país a tais mudanças e até que ponto a literatura, a poesia e a 

sociologia poderiam contribuir para uma visão crítica deste processo.  

Por um lado temos Max Weber, que desenvolveu toda uma metodologia para a 

compreensão dos fenômenos sociais, nascendo assim a sua sociologia compreensiva, e por 

outro lado, Thomas Mann, que teve toda a sua carreira divida em momentos onde ora 

posicionava-se contra os literatos e sua literatura engajada, ora os defendia.  

A nossa análise se fundamentará, portanto, na observação do contexto em que tais 

autores estavam inseridos, onde poderemos observar que ambos analisavam os mesmos 

processos, o que viabilizou o desenvolvimento de um diálogo entre os dois autores. Embora 

cada um tenha seguido um caminho diferente para o desenvolvimento de suas análises, essa 

diferença em termos de meios de expressão não os impediu que um diálogo fosse 

desenvolvido e que ocorressem muitos pontos de contacto entre seus posicionamentos. Este 

ponto de contacto será, para nós, a análise quanto à compreensão da esfera artística. 

5.1 . A análise de Weber em torno da esfera estética e do seu processo de 

autonomização 
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Dentro do conceito das múltiplas esferas sociais e do conflito e da relação existente 

entre elas, direcionaremos agora nosso olhar para um ponto mais específico e que tem maior 

relevância neste momento da pesquisa: a esfera estética. Weber não chegou a produzir uma 

sociologia da arte, mas dentro de seus escritos sobre o processo de racionalização e da relação 

entre as múltiplas esferas sociais encontraremos vários exemplos que podemos denominar de 

uma leitura sociológica da arte. 

Primeiramente, no capítulo V da obra Economia e sociedade, intitulado “Sociologia da 

Religião (Tipos de relações comunitárias religiosas)” (2000), encontraremos uma breve 

explicação acerca do processo de racionalização da esfera religiosa. Tal processo, 

paradoxalmente, foi detonado precisamente do alto grau de regulamentação da vida cotidiana 

propiciado pela religião que, ao revés, gerou um conflito gradativo com outras esferas sociais. 

Dentre estas esferas destaca-se a esfera jurídica, a econômica e a esfera da ciência, portadora 

de uma legitimidade centrada nos preceitos da racionalidade. A esfera artística, por sua vez, 

não mais trabalhava em função da religião ou servia-lhe apenas como meio de manifestação 

ideológica, mas criou para si uma legalidade própria a partir da emergência de atores sociais e 

temáticas específicas e que agora não buscavam sua inspiração em outras fontes que não na 

própria arte, e questionavam qualquer interdependência ou vinculação com qualquer outra 

esfera social; como explica Weber: 

Assim como ocorre em relação ao mais forte poder irracional da vida 

pessoal, a religiosidade ética, especialmente a fraternal, envolve-se também 

numa profunda tensão interna com a esfera da arte. Na origem a relação 

primitiva entre ambas foi certamente a mais íntima imaginável. Ídolos e 

ícones de todo tipo, a música como meio de êxtase ou de exorcismo ou de 

atos culturais apotropéicos, como a dos cantores sacros e dos magos, os 

templos e as igrejas como as maiores obras artísticas, paramentos e 

instrumentos sacros de todo tipo como objetos particulares do trabalho 

artesanal fazem da religião uma fonte inesgotável de possibilidades de 

realização artística. No entanto, quanto mais a arte se constitui como uma 

esfera dotada de legalidade intrínseca — produto da formação dos leigos—, 

tanto mais costuma destacar-se diante das inteiramente díspares ordens 

hierárquicas de valores ético-religiosas que são assim constituídas. 

(WEBER, 2000 p. 402-403) 
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Mais adiante Weber utiliza-se de outro conceito comum na sua sociologia, e que nos 

remete à sua obra mais famosa, A ética protestante e o “espírito” do capitalismo (2004), o de 

ascetismo intramundano. Para Max Weber, toda a ética religiosa anterior a reforma 

protestante estava fundamentada na idéia de um afastamento do mundo e de todo elemento 

que a ele fizesse referência como base para a salvação do indivíduo, daí a idéia presente do 

afastamento dos bens materiais e de uma vida voltada para os valores espirituais. Tal condição 

somente começou a alterar-se com a reforma protestante, onde agora não mais um 

afastamento do mundo era a condição da salvação, mas sim uma vida na qual o indivíduo 

utilizasse os elementos que o mundo oferecia, como, por exemplo, o sucesso nos negócios 

para comprovar a sua salvação. Teríamos agora, portanto, uma possibilidade de salvação 

intramundana. Tal processo refletiu-se também na arte, que como já citamos anteriormente, 

ganhava maior autonomia perante a religião. Dentre os artistas, discutia-se principalmente o 

papel da inspiração como meio de criação na arte, se esta era fruto de uma disciplina e de uma 

racionalidade do artista, ou se tal processo era fruto de uma inspiração de ordem passional; 

como demonstra Weber  

A descoberta consciente do especificamente artístico está reservada à 

civilização intelectualista. Mas é precisamente com isso que desaparece o 

caráter da arte de fundadora da comunidade, bem como sua compatibilidade 

com a vontade de salvação religiosa. Não apenas a religiosidade ética e a 

mística genuína condenam então aquela salvação intramundana que a arte 

puramente como tal pretende oferecer, vendo-a como coisa contrária a Deus 

e adversa a toda salvação da irracionalidade ética do mundo, com toda 

entrega a valores artísticos, puramente como tais, e significando para o 

ascetismo autêntico uma grave violação da sistematização racional da 

condução da vida, como também a tensão se exacerba com a expansão da 

atitude, própria ao intelectualismo, calcada na esfera estética, aos assuntos 

éticos. A rejeição da responsabilidade por um juízo ético e o medo de 

parecer apegado à tradição, típicos de épocas intelectualistas, conduzem à 

transformação de juízos éticos em formalmente estéticos [...] (WEBER, 

2000, p. 403) 
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Como ficou demonstrado, Weber, apesar de não possuir uma produção específica no 

ramo da sociologia da arte, tratou do assunto de forma bem específica. Será, portanto, nas 

relações acima propostas que fundamentaremos nossa análise em Thomas Mann. 

5.2 . Morte em Veneza como representação do processo de autonomização 

da esfera estética 

Thomas Mann escreveu a novela Morte em Veneza em 1912, no auge, portanto, de 

uma discussão que ocorria na Europa (mais especificamente na França e na Alemanha) a 

respeito da função da arte. Esse foi também o período de intervalo entre o lançamento da 

primeira e segunda edições de A ética protestante e o “espírito” do capitalismo, que trouxe 

elementos de importância fundamental para a discussão acima descrita. 

Segundo Wolf Lepenies (1996), ocorria um conflito entre poetas, literatos e cientistas 

sociais a respeito da compreensão da sociedade moderna. Teríamos, por um lado, na França, 

um crescimento do racionalismo científico e de uma literatura engajada que fazia uma forte 

crítica social e, por outro lado, a Alemanha, onde a sua intelligentsia fechava as portas a este 

cientificismo e a esta modalidade literária. Daí a valorização da poesia como gênero literário 

peculiar da cultura alemã. Segundo Lepenies, tal movimento ocorrido na Alemanha pode ser 

compreendido se levarmos em consideração o seu desenvolvimento industrial tardio e a 

manutenção de posicionamentos políticos de ordem nacionalista. Como nos explica o autor:  

Assim, a oposição entre poesia e literatura, que nem a França nem a 

Inglaterra conhecem com essa intensidade, somente pode ser compreendida 

tendo como pano de fundo o desenvolvimento político-social da retardatária 

nação alemã. (LEPENIES, 1996, p. 205) 
 

Dentre os intelectuais que participavam de tal debate, iremos encontrar Max Weber e 

Thomas Mann. Weber posicionava-se contra os literatos na medida em que este tentavam 

fazer uma crítica social através da literatura. Como ressalta Lepenies: 

[...] Max Weber designava os literatos como produtores de rabiscos 

apressados, descomprometidos e irresponsáveis, que degeneravam em 
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nacionalismo emotivo, utopias sócio-econômicas e carnaval revolucionário. 

(LEPENIES, 1996, p. 220) 
 

Tal posicionamento de Weber pode ser compreendido à luz de sua própria sociologia e 

metodologia. Weber jamais se permitiu a leituras apressadas e apaixonas dos movimentos que 

ocorriam na Europa desde o início do século XIX; talvez os seus próprios conceitos de 

racionalismo e ascetismo o levassem a agir desta forma. Toda a sua abordagem sociológica 

estava fundamentada em torno da compreensão e da reconstrução dos processos históricos 

que haviam culminado em uma dada realidade, na busca pela compreensão de toda a 

causalidade aí envolvida, sem jamais partir para leituras que pudessem denunciar um 

engajamento político ou que fossem motivadas por ideologias apaixonadas. Weber 

posicionou-se, na verdade, em um pólo mediano onde não compartilhava da tentativa, 

segundo ele utópica, de blindar a Alemanha frente o avanço de tais mudanças, sendo, 

portanto, um tanto pessimista em relação à modernidade, mas acreditava que a compreensão 

desses fenômenos pudesse ajudar na construção de uma ciência mais objetiva. 

Podemos dizer que Thomas Mann também se posicionou neste pólo mediano. 

Segundo Lepenies: 

O fato de Thomas Mann quisesse ou não fazer parte dos literatos constituía a 

contradição produtiva da sua posição. A tática política teria exigido que 

fizesse passar suas concepções pelas de um poeta alemão, porém a 

integridade artística o forçava a formulá-las como concepção de mundo de 

um escritor europeu. (LEPENIES, 1996, p. 299) 
 

 

Ou ainda, mais adiante, quando Lepenies explica que “ao esteticismo Thomas Mann 

contrapunha seu caráter burguês, mas à interpretação sociológica da vida típica do burguês 

contrapunha sua existência artística” (LEPENIES, p.300, 1996). 

Para exemplificar tal posicionamento, Lepenies ainda descreve que: 

Thomas Mann contrapusera a música, enquanto meio íntimo de expressão do 

alemão, à superficial literatura social dos franceses [...] justamente na música 

é que se verificou qual a tendência de Thomas Mann ao social, ao 

sociológico, aos motivos weberianos não poderia ser reprimida. Pois de 

Lutero a Max Reger, passando por Bach, a música alemã – o contraponto e a 
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grande fuga – era para ele a “expressão sonora da ética protestante” 

(LEPENIES, 1996, p. 300) 
 

Teremos, portanto, em Thomas Mann, a personificação de um conflito que era 

assumidamente presente e que girava em torno da inspiração artística, e que trazia consigo 

uma mística apaixonada de caráter alemão e de uma racionalidade burguesa que buscava na 

literatura meios de fazer uma crítica social. 

Morte em Veneza apresenta-se, na imagem do protagonista Gustav Aschenbach, como 

a personificação do conflito vivido por Thomas Mann em torno do papel da esfera estética e 

da natureza da sua inspiração. A novela conta a trajetória de Gustav Aschenbach, escritor que, 

na ânsia de recuperar a sua fonte criadora, busca em um período de férias, longe de seus 

compromissos profissionais, recuperar-se física e mentalmente para que pudesse produzir. 

Levado após inúmeras circunstâncias a Veneza, o escritor percebe-se consumido por sua 

admiração em torno da beleza de Tádzio, um jovem que está hospedado no mesmo hotel que 

o seu. A partir daí, todos os dias de Aschenbach são dedicados para a construção de 

circunstâncias em que ele possa mais de perto admirar a beleza sublime do jovem, de forma 

que o protagonista acaba por ser consumido pelo seu intento, não conseguindo nem mesmo 

abandonar a cidade quando do surgimento de uma peste que ameaçava Veneza, morrendo ao 

final do romance por buscar desenfreadamente a beleza de Tádzio.  

Longe de remeter ao tema da homossexualidade, Thomas Mann apenas corporificou 

na figura do jovem Tádzio e na sua beleza a inspiração apaixonada e descomprometida de 

qualquer racionalismo que para ele, o artista, deveria buscar. Como podemos perceber no 

trecho abaixo: 

 

Na verdade, o propósito que almejava era trabalhar em presença de Tadzio, 

tomar como modelo ao escrever a figura do rapaz, deixar seu estilo seguir as 

linhas desse corpo que lhe parecia divino, transportar sua beleza ao domínio 

espiritual, tal como outrora a águia transportava ao éter o pastor troiano. 

Nunca mais sentira o doce prazer da palavra, nunca estivera tão consciente 

da presença de Eros na palavra como durante as horas perigosamente 
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deliciosas em que, sentado à mesa rústica sob o toldo, diante de seu ídolo, a 

música de sua voz nos ouvidos, modelava segundo a beleza de Tadzio sua 

pequena dissertação — aquela página e meia de prosa burilada, cuja 

integridade, nobreza e vibrante tensão de sentimento iriam despertar em 

breve a admiração de muitos. (MANN, 2000, p. 53) 
 

 

A própria viagem de Aschenbach representa esta oportunidade, esta fuga até mesmo 

inconsciente da racionalidade, e seus impulsos de retornar para a sua vida profissional e 

mesmo de fugir da peste que invade Veneza remetem ao convite da racionalidade, a outra 

fonte de inspiração que o artista possui, a produção que advém de uma disciplina austera 

inspirada em uma ascese de caráter protestante já analisada por Weber. 

Aschenbach não era amante do prazer. Sempre e onde quer que fosse que se 

tratasse de festejar, descansar, gozar a vida — e fora assim sobretudo quando 

ainda era jovem —, sentia-se logo inquieto e contrariado, compelido a voltar 

ao mais árduo esforço, à sua sagrada e ascética obrigação cotidiana. 

(MANN, 2000, p. 48) 

 

 O romance coloca o protagonista, portanto, nos mesmos questionamentos de Thomas 

Mann em torno da literatura ou da poesia. Mais que isso, remete ao processo de autonomia da 

esfera artística analisada por Weber, na qual o poder criador não está mais atrelado aos 

princípios religiosos e místicos; é sim fruto da racionalidade e de um ascetismo intramundano 

inerentes à esfera propriamente estética; a partir de agora aqueles princípios consolidados por 

uma ascese religiosa são convertidos em procedimentos racionalizados no âmbito da própria 

arte, de uma arte descompromissada com ideais religiosos e que possui suas leis próprias, 

onde o que predomina é a arte por si só, e o poder criador é fruto de uma prática racionalista 

dos artistas.  

Para encerramos nossa análise, citaremos um trecho no qual o protagonista encontra-se 

em uma perseguição frenética a Tadzio por entre as ruas de Veneza e, ao perceber que o 

perdera de vista, senta-se aplacado pelo calor e pelo suor e começa a balbuciar o que o 

narrador define como palavras desconexas, mas que após nossa análise, será o ponto 
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culminante de contacto entre a sociologia da arte de Weber e os conflitos de Thomas Mann 

entre a racionalidade burguesa e a inspiração da poesia alemã: 

“Pois a beleza, Fedro, grava bem isso, apenas a beleza é simultaneamente 

divina e visível; ela é, portanto, o caminho do sensível, ela é, meu pequeno 

Fedro, o caminho pelo qual o artista alcança o espírito. Mas tu crês, meu 

querido, que aquele que se encaminha ao espiritual pela via dos sentidos 

pode algum dia alcançar a sabedoria e uma verdadeira dignidade viril? Ou 

antes acreditas (tu és livre para decidir) que este é um caminho atraente, 

conquanto perigoso, na verdade um caminho equívoco e pecaminoso que 

necessariamente conduz ao erro? Pois é preciso que saibas que nós, poetas, 

não podemos percorrer o caminho da beleza sem que Eros se interponha, 

arvorando-se em nosso guia; sim, ainda que sejamos, a nosso modo, heróis e 

guerreiros disciplinados, somos como mulheres, pois a paixão é nossa 

sublimação, e nosso anseio não pode deixar de ser amor — para nossa 

satisfação e para nossa vergonha. Vês agora que nós, poetas, não podemos 

ser nem sábios nem dignos? Que fatalmente incorremos em erro, que 

fatalmente permanecemos devassos e aventureiros do sentimento? A 

maestria de nosso estilo é mentira e estupidez; nossa fama e respeitabilidade, 

uma farsa; a confiança depositada em nós pela multidão, altamente ridícula; 

a educação do povo e da juventude pela arte, um empreendimento temerário 

que devia ser proibido. Pois, como pode servir de educador quem traz em si 

um pendor inato e incorrigível para o abismo? Bem que gostaríamos de 

renegá-lo e adquirir dignidade, mas para onde quer que nos voltemos, lá está 

ele a nos atrair. É assim que renunciamos, por exemplo, ao conhecimento 

analítico, pois o conhecimento, Fedro, não tem dignidade nem rigor; ele é 

sábio, compreensivo e indulgente, não tem firmeza nem forma; simpatiza 

com o abismo, ele é o abismo. A este rejeitamos, pois, decididamente, e 

nossa única aspiração passa a ser então a beleza, o que quer dizer 

simplicidade, grandeza, um novo vigor, a espontaneidade reconquistada e a 

forma. Mas forma e espontaneidade, Fedro, levam à embriaguez e à cobiça, 

arriscam levar um coração nobre a cometer um atentado atroz contra o 

sentimento, atentado que sua própria exigência de austera beleza repudia 

como infame — também elas conduzem ao abismo. Digo que elas nos 

conduzem, a nós poetas, para o abismo, pois não conseguimos elevar-nos, 

mas apenas exceder-nos. E agora eu me vou, Fedro. Quero que fiques aqui e 

só quando já não me avistares mais, só então, parte também.” (MANN, 

2000, p. 82-83) 
 

 

Com esta última passagem acreditamos que fica explicitada tanto a relação proposta 

entre Thomas Mann e Max Weber, quanto o posicionamento oscilante de Thomas Mann 

quanto à discussão em torno da ciência, literatura e poesia.  
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6. CONCLUSÃO 

A análise dos romances selecionados demonstrou que a relação proposta entre 

literatura e a sociologia weberiana revelou-se muito mais evidente que um primeiro olhar 

pôde sugerir. No caso de Dostoiévski, a leitura que ambos os autores fizeram do avanço do 

capitalismo e do racionalismo científico acabou por culminar não somente na possibilidade de 

uma visão que os aproximasse, mas na construção de terminologias que, ao apresentarem 

semelhanças, como no caso dos termos “jaula de ferro”, de Weber, e “muro de pedra”, de 

Dostoiévski, demonstraram que ambos compartilhavam de um pessimismo frente a tais 

movimentos sociais e o que na sociologia weberiana apresentou-se através do conceito das 

múltiplas esferas sociais e da relação existente entre elas, Dostoiévski incorporou a sua escrita 

através de uma estrutura polifônica, onde as múltiplas vozes discordam e criticam ideologias 

inerentes à sociedade moderna. 

Já em O processo demonstrou-se que a própria estrutura e terminologia dos capítulos 

indicavam que o romance era um diálogo entre as múltiplas esferas sociais weberianas. Mas 

fomos mais além; através de uma análise sociológica do discurso literário kafkiano, percebeu-

se que o gestual das personagens e as simbologias utilizadas no decorrer da trama escondiam 

críticas àquilo que na sociologia de Weber denomina-se racionalização e burocracia. 

Por fim, em Morte em Veneza, ficou claro durante a leitura das obras propostas que 

Thomas Mann, projetado no protagonista Gustav Aschenbach, relatou seu agonizante conflito 

em torno da disputa entre literatos e poetas que se desenrolava na Alemanha no inicio do 

século XX, e que se manteve numa posição mediana em torno destes dois pólos de produção 

cultural. Descobrimos que Thomas Mann era leitor de Max Weber e, mais que isso, que o 

considerava peça essencial na compreensão dos processos pelo qual a Alemanha atravessava. 

A sociologia da subjetivação que propomos no título deste projeto demonstrou-se não 

somente possível como essencial para uma sociologia dos intelectuais e por uma compreensão 
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e análise mais profunda dos romances selecionados. Percebemos que a relação proposta entre 

tais romances e a sociologia weberiana demonstrou o quanto esta última pode servir como 

base para uma leitura sociológica da literatura e que, por isso mesmo, pode revelar detalhes 

até então desconhecidos e que são de fundamental importância no estudo de autores como 

Dostoiévski, Kafka e Thomas Mann. 
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