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Resumo 

Nesta pesquisa partimos dos textos A metamorfose 

(1915), de Franz Kafka, e Meu tio o Iauaretê (1969), de 

João Guimarães Rosa, de forma a buscar pontos de 

ressonância e diálogo na produção literária de ambos os 

autores, principalmente em temas como a relação 

humano/não-humano, a identificação e entrecruzamento 

do humano e animal, a figuração da metamorfose, do 

devir-animal e da animalização e sua relação com a 

identidade das personagens. Para tanto, tomamos como 

aporte teórico os apontamentos de Deleuze, Guattari 

(1997); Derrida (2002) e Maciel (2016). 

Introdução  

Neste trabalho de pesquisa de Iniciação 

Científica realizado entre agosto de 2019 a julho de 

2020, apresentamos, de forma breve, os materiais, 

método e resultados da pesquisa empreendida, 

buscando situar o nosso trabalho no campo dos estudos 

de Literatura Comparada, em uma pesquisa de cunho 

bibliográfico e de investigação teórica sobre o tema 

proposto.  

Material e Métodos 

Os materiais utilizados na pesquisa foram 

exclusivamente bibliográficos, são eles: os 

apontamentos de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995; 

1996; 1997); de Jacques Derrida (2002) e de Maria 

Esther Maciel (2016), além da leitura das obras literárias 

A Metamorfose, de Franz Kafka e Estas estórias, de 

Guimarães Rosa. A metodologia empregada para a 

realização desta pesquisa foi o levantamento e pesquisa 

bibliográfica, com recorte e delimitação de horizonte 

teórico que oportunizou atender aos objetivos da 

pesquisa. 

Resultados e Discussão 

A partir do século XVIII, como bem apontado por 
Maciel (2016, p. 16), a filosofia se mostrou como campo 
científico que abandonou o animal e sua dimensão 
ontológica. Neste contexto, Jacques Derrida declara que 
o pensamento animal, se este existisse, teria sido 
relegado a um outro campo da compreensão humana, 
“um pensamento poético.” (DERRIDA, 2002, p. 22) 

Maciel destaca a novela A metamorfose (1915), 
de Franz Kafka, como o marco do surgimento de uma 
literatura questionadora dos processos de 
identificação/entrecruzamento entre o humano e o não 
humano. (MACIEL, 2016, p 18) De igual maneira, 

Guimarães Rosa, no contexto brasileiro, foi considerado 
aquele que trouxe em sua produção um novo olhar para 
o animal. Segundo Maciel, a Rosa não interessava fazer 
dos animais construtos literários, mas sim dar a eles o 
protagonismo da sensibilidade, da inteligência, a sua 
visão de mundo. (MACIEL, 2016, p. 69) Há, segundo a 
autora, em Rosa, um compromisso ético e afetivo com 
os animais que o faz como o maior animalista da 
literatura brasileira do século XX. Em Meu tio o Iauaratê 
(1969), temos a relação do homem com o animal de 
forma a revelar o animal no humano e, com isso, 
problematizar a ética de exploração do mundo 
capitalista, completamente alheia à ética da natureza, 
mostrada neste conto como superior e digna. Aqui, as 
onças se fazem  protagonistas da trama e tornam o texto 
de Rosa um dos monumentos da animalidade na 
literatura brasileira. 

Conclusões 

Para Deleuze e Guattari, o devir é coexistência 

instável. O devir-animal coexiste em bloco com o seu 

devir-outro (DELEUZE & GUATTARI, 1997, p. 18). E 

ainda, o “devir é involutivo, a involução é criadora. 

Regredir é ir em direção ao menos diferenciado. Mas 

involuir é formar um bloco que corre seguindo sua 

própria linha, ‘entre’ os termos postos em jogo, e sob as 

relações assinaláveis.” (DELEUZE & GUATTARI, 1997, 

p. 19) Assim, compreendemos que Rosa e Kafka situam 

suas personagens, Tonho Tigreiro e Gregor Samsa, 

respectivamente, em processos de devir-animal, 

involuindo na criação de uma outridade animal. O 

animal, na produção de ambos os autores, passa a ser 

um ponto de intensidade diante do humano que busca, 

por vezes prevalecer, desestabilizando as noções de 

prevalência “natural” do humanismo antropocêntrico 

vigente até o século XIX. 
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