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INTRODUÇÃO: 

Esta pesquisa propõe um trabalho de investigação e de crítica literária sobre a obra de Franz Kafka; 

mais especificamente, aborda um corpus composto por três contos, inclusos no volume Um artista da 

fome/ A construção. A seleção foi feita levando em consideração um eixo comum das três narrativas, que 

norteia o trabalho: são histórias em que os protagonistas são artistas. Sendo assim, os contos trabalhados 

são Um Artista da Fome, Primeira Dor, e Josefina, ou o Povo dos Ratos. 

A partir da leitura e interpretação dos contos pretendeu-se elaborar reflexões sobre o papel da arte 

e dos artistas na obra. Isso foi feito mapeando aspectos em comum nos textos e então analisando-os mais 

detidamente, com suporte teórico de obras de crítica literária e áreas afins.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram identificados três aspectos centrais que são comuns entre a figuração dos artistas nas três 

obras e, ao serem explorados, permitem tecer considerações sobre a arte de maneira mais geral dentro 

desse microverso kafkiano. Esses três pontos são tempo, corpo e trabalho. Essa escolha foi feita a partir 

do exercício da análise das narrativas, tanto no que concerne ao enredo quanto à análise dos narradores. 

Trabalhar com a análise desses parâmetros narrativos permitiu pensar os contos a partir, majoritariamente, 

das suas traduções disponíveis em português. Neste texto, resumem-se brevemente alguns resultados 

encontrados a partir de reflexão sobre esses três eixos, 
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A centralidade do aspecto do tempo está presente em Um artista da fome de várias maneiras: a que 

salta aos olhos na primeira leitura é o deslocamento do narrador em relação ao tempo da narrativa. A 

estrutura da narração é retroativa; o narrador fala de um passado recente a partir da perspectiva de um 

“hoje”, fato estabelecido já na abertura do conto: 

Nas últimas décadas o interesse pelos artistas da fome decaiu bastante. Se antes compensava 

promover, por conta própria, grandes apresentações desse gênero, hoje isso é 

completamente impossível. Os tempos são outros. (KAFKA,  1998) 

 

Fala-se, então, de outros tempos, cuja mudança não decorre de um longo período, já que 

compreende em si um tempo menor do que a vida de um homem. Ou seja, é uma virada veloz, mas cuja 

diferença ontológica entre os dois tempos é o suficiente para que a existência de um homem perca o 

sentido. Essa divisão é importante porque o que move os acontecimentos do enredo é justamente a 

diferença entre um tempo e outro. O artista da fome, antes famoso e requisitado, hoje é obsoleto, largado 

na jaula dos animais. O seu tempo era outro, e agora ele se encontra do lado de fora do hoje – ou seja, da 

modernidade - marcado pelo calendário ao seu lado, cujas páginas já não são mais viradas. 

O corpo, no mesmo conto, é também central de maneira muito clara, já que é o próprio veículo da 

arte que exerce – um artista da fome é, necessariamente, um artista do corpo. Mas é, também, um artista 

do tempo, já que é assim que se mede o domínio do jejum. Vem daí o objeto do calendário cujas páginas 

não são mais viradas, a partir do momento em que o artista deixa de ser importante para a comunidade. 

Deixar de controlar o tempo faz com que a sua prática perca de certa fora o sentido, já que nada e nem 

ninguém pode provar que ele continua a exercendo, além de si mesmo. 

 Em Primeira dor, é também a passagem do tempo o principal dilema do conto, ainda que isto só 

seja revelado na última sentença. Além disso, a relação entre corpo e tempo é mais estreita nesses dois 

contos, porque refletem sobre a influência do tempo no corpo – tanto no sentido do envelhecer, que é 

afinal a preocupação do trapezista e do seu empresário, quanto também, em um sentido mais metafísico, 

a influência da ostracização do jejuador, que é um corpo deslocado do tempo que habita. 

O narrador de Primeira dor difere dos demais porque é mais difícil pensar o lugar do qual ele fala. 

Enquanto nos dois outros contos há uma relação bem definida entre o narrador e a comunidade a que ele 

pertence – e a que o artista pertence também, funcionando então como um dispositivo literário que permite 

a exposição dessas relações a partir do ponto de vista da comunidade (ou seja, do público) -  a terceira 

pessoa utilizada neste conto dá um tom de distanciamento, não colocando em jogo nenhum agente da 

comunidade além do próprio artista e do empresário. O artista, como observado também nos outros contos, 

é sempre colocado neste lado de fora, representado como diferente dos demais. Ainda que aqui não haja a 
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figuração de uma comunidade para que ele se destaque, há a descrição de seus hábitos excêntricos, que 

combinados à visão paternalista que o empresário tem sobre ele, geram o mesmo efeito de exclusão. Há, 

não à toa, uma menção ao seu “convívio humano reduzido” (KAFKA, 1994). É interessante observar que 

justamente no conto em que o empresário tem maior destaque (ainda que a figura do empresário apareça 

também em Um artista da fome, aqui ela aparece ao longo  do conto inteiro e, juntamente com o artista, é 

protagonista, tanto que o narrador se preocupa também em expor seus sentimentos), a comunidade não 

seja um elemento central para o conto. 

Em Josefina, ocorre o contrário. No único dos três contos em que não há a figura do empresário, 

ou seja, em que a situação da arte como trabalho não é algo dado, mas é na verdade o reconhecimento 

buscado pela protagonista que move o enredo, a comunidade é o elemento mais importante. É digno de 

nota que o narrador alterne entre a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Aqui, o 

narrador faz parte do povo dos ratos e traz consigo a opinião pública sobre a protagonista, o que é 

especialmente interessante por causa do seu caráter oscilatório. Às vezes parece existir uma espécie de 

antagonismo ou de antipatia do narrador em relação à personagem, como no seguinte trecho: 

Ainda não vi um sorriso tão insolente e arrogante como o que ela então ostentou; 

ela, que por fora é a própria delicadeza, e nesse aspecto sobressai até mesmo num povo tão 

rico em figuras femininas como o nosso, pareceu naquele momento francamente mesquinha 

[…] mas Josefina não quer ser apenas admirada, e sim admirada exatamente da maneira 

definida por ela. (KAFKA, 1998) 

 

 e às vezes uma espécie de compaixão pode ser notada: 

   Às vezes tenho a impressão de que o povo concebe a 

sua relação com ela de tal modo que este ser frágil, necessitado de proteção e de certa forma 

notável fica só […] Assim, o povo cuida de Josefina à maneira de um pai que se incumbe 

do filho que lhe estende a mãozinha.(KAFKA, 1998) 

 

Na verdade, a questão da comunidade e do narrador aqui se entrelaça fortemente (ou, talvez, até se 

identifique) com a questão do tempo (e, por isso, neste trabalho não há uma subdivisão crítica que trate 

especialmente do tema da comunidade, já que ele pode ser contido dentro dos temas já selecionados para 

o debate). Isso porque a grande questão que o narrador levanta – e que Josefina não leva em conta – é a 

ausência de História do povo dos ratos. É essa ausência de história que faz com que o narrador não veja 

sentido na prática artística de Josefina, que irá se perder em um tempo sem registro. A natureza 

performática da sua forma de arte também é efêmera por excelência. Ainda que tenha o mérito de reunir 

os outros ratos em volta de si, de retirá-los do fluxo constante de trabalho em que estão imersos – ou seja, 
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de retirá-los do seu fluxo de tempo usual e imergi-los em sua própria subjetividade – a sua prática não é 

reconhecida o suficiente para isentá-la de suas outras obrigações. 

O papel do narrador aqui também é de ser, por excelência, uma contradição. Afinal, um povo sem 

História é também um povo sem registro e sem memória (já que estas são, notadamente, a matéria que 

compõe a História). Assim sendo, de onde viria a voz que narra é um mistério que Kafka não se preocupa 

em elucidar. É aí que reside também a possibilidade de pensar essa narrativa para além de si mesma; sendo 

ela uma narração que, por suas próprias circunstâncias, é impossível, o que tem ela a dizer sobre a sua 

própria e contraditória existência? 

É interessante notar que na obra de Kafka, a escrita nunca aparece enquanto prática artística, mas 

sim como prática laboral, geralmente ligada à burocracia; não é possível, então, falar de uma metaliteratura 

kafkiana em um sentido mais estrito, já que a literatura e suas especificidades (como, por exemplo, o 

trabalho com a linguagem) não é abordada, mas é possível falar de “meta arte” em um sentido mais amplo. 

Os temas considerados centrais para este trabalho dizem respeito à literatura na medida em que tratam de 

arte, ao considerar literatura como forma artística; a literatura aparece também a partir do negativo, a partir 

justamente desse ausência que gera um estranhamento em uma obra que se inscreve sob seu signo. As 

implicações dessa ideia de negativo talvez sejam melhor elaboradas a partir do eixo do corpo; os artistas 

de Kafka são todos artistas do corpo, performers. A literatura é, tradicionalmente, uma atividade que se 

desenvolve em um outro plano; isso implica também um comentário sobre a relação entre corpo, 

intelectualidade e natureza na arte moderna e modernista, que reconhecidamente promoveu as artes do 

corpo a uma esfera de mais prestígio. 

Pensar a representação dos artistas dentro de outra obra de arte implica em pensar também sobre 

as obras de arte produzidas dentro do universo ficcional de Kafka. São, afinal, obras que discutem a própria 

natureza da arte em na Modernidade em um sentido mais amplo. É possível, então, aplicar as relações aqui 

discutidas para falar das obras em si mesmas, extrapolando o universo ficcional que foi até aqui 

interpretado e explorado. 
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