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Resumo 

O presente trabalho discutirá a relação entre estética e política na obra do filósofo 

francês Jacques Rancière, a partir, principalmente, do conceito de partilha do sensível. 

Para Rancière há um campo comum que une essas duas esferas do saber humano, 

a estética primeira que se refere a um a priori da sensibilidade. Neste sentido, tanto a 

arte quanto a política podem intervir neste tecido da sensibilidade, reconfigurando a 

partilha do sensível de maneira dissensual. Há, segundo o autor, uma dicotomia no 

campo da partilha do sensível, duas lógicas que organizam ou redistribuem as ativi-

dades, os tempos e espaços. De um lado, uma lógica do consenso e da boa ordena-

ção das posições e, de outro lado, uma lógica que funciona nas fronteiras da domina-

ção, criando um sensível conflituoso. A partir deste campo comum da partilha do sen-

sível, Rancière colocará em discussão como as artes afetam o tecido das partilhas e 

como ganha um caráter político por esta razão. O objetivo desta dissertação é apre-

sentar e discutir como é possível a emancipação se efetivar a partir da prática de 

indivíduos como proletários ou artistas, pensando as relações entre estética e política. 

 

Palavras-chave: partilha do sensível, estética/política, emancipação, regime estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This work will discuss the relationship between aesthetics and politics in the work of 

the French philosopher Jacques Rancière, based mainly on the concept of distribution 

of the sensible. For Rancière there is a common field that joins these two spheres of 

human knowledge, the primary aesthetics referred to an a priori of sensitivity. In this 

sense, both art and politics can intervene in this sensory fabric, reconfiguring the dis-

tribution of the sensible dissensual way. There is, according to the author, a dichotomy 

in the field of distribution of the sensible, two logics that organize or redistribute the 

activities, times and spaces. On the one hand, a logic of consensus and good order of 

locations and on an other hand, a logic that works on the frontiers of domination, cre-

ating a disruptive sensible. From this common ground of distribution of the sensible, 

Rancière put in discussion how the arts affect the fabric of the distribution and how to 

get a political character for this reason. The aim of this work is to present and discuss 

how it is possible to effective the emancipation from the practice of subjects as workers 

or artists, thinking the relationship between aesthetics and politics. 

 

Keywords: distribution of the sensible, aesthetics/politics, emancipation, aesthetic re-

gime of arts. 
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Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós per-
demos completamente o mundo, nos desapossaram 
dele. Acreditar no mundo significa principalmente sus-
citar acontecimentos, mesmo pequenos, que esca-
pem ao controle, ou engendrar novos espaços-tem-
pos, mesmo de superfície ou volume reduzidos. [...] É 
ao nível de cada tentativa que se avalia a capacidade 
de resistência ou, ao contrário, a submissão a um 
controle. Necessita-se ao mesmo tempo de criação e 
povo. (DELEUZE, Controle e Devir) 
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INTRODUÇÃO: A BUSCA PELA EMANCIPAÇÃO: HISTÓRIA, ESTÉTICA E POLÍ-

TICA 

 

 Arte e política se entrelaçam para modificar ou perpetuar uma determinada di-

visão nas maneiras de ver, fazer e pensar o mundo sensível. Este é o principal pen-

samento do filósofo francês Jacques Rancière que busca pensar e lançar luz sobre o 

entrelaçamento entre ambas, posicionando-se de uma maneira, preponderantemente, 

crítica em relação à tradição das discussões sobre emancipação, arte e política. Tal 

atitude está presente em toda sua obra e vida, evidenciando as maneiras pelas quais 

os indivíduos anônimos podem ganhar visibilidade e voz, não como figuras inferiores, 

mas como seres capazes intelectualmente de qualquer proeza, seja ensinar aquilo 

que se ignora ou aprendendo sem a necessidade de um professor. 

 Seja em suas análises literária de Virginia Woolf, Gustav Flaubert, Stendhal ou 

Joseph Conrad, passando pelo pensamento de proletários do século XIX, na França, 

e do pedagogo e pensador francês Joseph Jacotot, até chegar nas análises do cinema 

de Robert Bresson, Sergei Eisenstein e Jean-Luc Goddard, entre outros, Rancière 

sempre buscou traçar um pensamento acerca da emancipação e da promoção dos 

anônimos como seres dignos na partilha do sensível. Construiu todo um pensamento 

com a finalidade de, a partir de pequenas cenas de ruptura, lançar luz sobre as dis-

cussões em volta da estética e da política, além de pensar seu entrelaçamento.  

 O objetivo deste trabalho é tratar, de maneira introdutória, alguns conceitos for-

jados por Rancière para pensar a relação entre estética e política, a partir das ideias 

de democracia e de política, da promoção da dignidade do “qualquer um”, das rela-

ções entre arte e vida e como as artes circulam sem controle naquilo que o autor 

chamará de regime estético das artes. Pretende-se, nesta introdução, apresentar a 

importância do conceito de emancipação na obra de Rancière em alguns de seus 

trabalhos, notadamente em seus primeiros anos como pensador questionando a su-

premacia dada ao conhecimento acadêmico de alguns intelectuais da época.  

No início de sua carreira, Rancière viu-se imerso na tradição marxista defen-

dida, principalmente, por seu mestre Louis Althusser, com o qual colaborou com o livro 

Ler o capital (1965). Contudo, já em 1974 lança A lição de Althusser, obra na qual 

Rancière se distancia do marxismo ortodoxo de seu mestre e começa sua crítica ao 

marxismo e às bases do conhecimento tal qual foi estabelecido. “[...] [C]om efeito, a 

ruptura com o mestre, ao mesmo tempo filosófica e política, ressentindo o impacto da 
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revolução cultural na China de Mao Tse-Tung e os estilhaços do Maio francês, impli-

cava a reavaliação das relações históricas e filosóficas entre o conhecimento e as 

massas”. (PELLEJERO, 2009, p. 19.). Começa aí sua posição contrária à ideia de 

hierarquia entre o conhecimento dos líderes políticos ou intelectuais e o saber das 

massas. 

Rancière via em Althusser o problema de não conseguir perceber o fato de que 

durante os anos 1960 as classes já tinham sofrido mudanças radicais e que as teorias 

da luta de classe precisavam ser revisadas em proveito das pesquisas históricas pre-

sentes (MECCHIA, 2010, p. 39). Neste sentido, a ortodoxia de Althusser criava des-

crições sobre as classes trabalhadoras como se não houvessem ocorrido mudanças 

sociais e econômicas, como se as categorias descritas por Marx não tivessem sofrido 

mudanças (MECCHIA, 2010, p. 39-40). Além disso, Althusser promove uma distinção 

entre trabalho intelectual e forças produtivas, auxiliando os revisionistas da justificação 

teórica da ofensiva anti-esquerdista e da defesa do saber acadêmico (RANCIÈRE, 

1971, p. 7-8). Por conseguinte, Althusser, segundo Rancière, impediu, a partir de seus 

pressupostos teóricos, o entendimento dos movimentos de maio de 1968. O momento 

no qual Rancière passa a rever o posicionamento teórico de Althusser coincide com 

os movimentos de revolta estudantil e operário eclodidos na época (DERANTY, 2010, 

p. 17).  

É neste momento, entre a publicação de Ler o capital e sua dissidência com a 

ortodoxia marxista definida em A lição de Althusser, que surge um acontecimento cu-

jas consequências mudará de maneira decisiva a forma de pensar não só de Rancière, 

mas de toda uma geração de pensadores: os movimentos de maio de 68. Em suma, 

o movimento foi um pôr em causa das estruturas, em modo geral, do saber acadêmico, 

do papel do teórico e das hierarquias reinantes na sociedade, na política e economia. 

Os militantes do Maio de 68 pensavam fazer a revolução marxista. 
Mas, ao contrário, sua ação a desfazia, ao mostrar que uma revolução 
é um processo autônomo de reconfiguração do visível, do pensável e 
do possível, e não a realização de um movimento histórico conduzido 
por um partido político até sua meta. (RANCIÈRE, 2008, p.1) 
 

O movimento realizou algo que ia muito além dos anseios e objetivos do par-

tido, pois com a reinvindicação da rejeição na divisão no trabalho (trabalho intelectual 

e trabalho manual) que está interligado às antigas maneiras de divisão do saber, des-

baratou-se a partir de cenas de subversão, todo um regime de legitimação. Maio de 
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68, com seus agentes e suas maneiras de encarar a dominação, foi um fator que 

influenciou profundamente o pensamento de Rancière. 

A principal consequência destas influências foi a formulação de uma igualdade 

radical ao que diz respeito à inteligência dos indivíduos. Nos anos que se seguiram a 

1968, notadamente, na década de 1980, Rancière focou seu trabalho no movimento 

proletariado do século XIX, principalmente em obras como: A noite dos proletários 

(1981) e Louis Gabriel Gauny, Le philosophe plébien (1985). A ideia da igualdade está 

muito presente nestes trabalhos que mostra como os trabalhadores rompiam, princi-

palmente, com a ideia de divisão entre trabalho manual e intelectual, ao realizarem, 

com seus próprios esforços, incursões nos mundos da filosofia, da poesia e da polí-

tica. Em 1987 com O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual, 

Rancière trará para a discussão sobre a emancipação um autor esquecido do século 

XIX, Joseph Jacotot. 

Com sua principal obra deste período, A noite dos proletários, Rancière traz 

como objetivo de trabalho não a análise do discurso proletário enquanto grupo ou 

classe, mas o foco no trabalho e discurso individual de alguns trabalhadores do século 

XVII na França, analisando “os paradoxos, contradições, ambiguidades, dificuldades 

dialéticas encontradas pelos pensadores proletários em suas tentativas de articular 

sua experiência, compreendendo o mecanismo de opressão, organizando novos mo-

dos de trabalho, e criando novas formas de comunidade.” (DERANTY, p.21). O intento 

desta obra não é mostrar o sofrimento que passa a classe proletária: os baixos salá-

rios, péssimas condições de trabalho; mas sim, mostrar como que alguns trabalhado-

res romperam com a lógica de dominação feita pela ideia de uma determinada partilha 

das capacidades/ocupações/tempos, quando eles revertem o mundo na hora em que 

deveriam estar dormindo o sono que é obrigado pelo seu trabalho. “No esforço para 

retardar até o limite extremo a entrar neste sono que repara as forças da máquina 

servil” (RANCIÈRE, p.8). Nestas noites mal dormidas, conseguem subverter uma de-

terminada partilha do sensível que dividia de maneira hierárquica duas maneiras de 

atividades: a intelectual e a manual. Eles rompem com os discursos filosóficos eviden-

ciam um conhecimento básico de uma emancipação política por parte dos trabalha-

dores. 

Entretanto, a igualdade e a emancipação serão tratadas com mais força na sua 

obra O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual que apresenta 

a descoberta pedagógica feita por Joseph Jacotot, professor e pensador francês do 
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século XIX, que se viu exilado do seu país e foi dar aulas na Holanda. Porém, havia 

um problema, ele não falava flamenco e os seus alunos não entendiam nada de fran-

cês. Para utilizar como meio comum de diálogo, Jacotot entregou a seus alunos uma 

edição bilíngue do Télémaque de Fénelon e pediu que lessem em francês com o apoio 

da versão em flamenco. Os resultados não tardaram a chegar: os alunos passaram a 

compreender e escrever em francês, a partir do exercício proposto. O que surpreen-

deu mais Jacotot foi a capacidade dos alunos aprenderam o francês sem a necessi-

dade da participação de um “mestre”. O resultado desta experiência instigou-o a 

“construir uma reforma radical de todos os métodos pedagógicos sobre o nome de 

‘educação universal’”. (CITTON, p. 26). 

Esta “tradução” feita por Rancière das aventuras pedagógicas de Joseph Jaco-

tot, nos dá algumas implicações do pressuposto da igualdade das inteligências no 

campo educacional. Jacotot quase sem a intenção descobre um método de ensino no 

qual não é necessário a figura do mestre explicador que transfere seu conhecimento 

ao aluno, que cria um abismo de desigualdade, tendo em vista que o aluno é visto 

como um ser incapaz de aprender sem o professor. Pelo contrário, o mestre pode 

ignorar o que os alunos vão aprender, pois o aluno é completamente capaz, com suas 

experiências e habilidades, de aprender o que quer que seja. Jacotot dá o nome de 

educação universal a este método, no qual a igualdade intelectual e a inerente capa-

cidade do ser humano são pressupostas. 

Eles haviam aprendido sem mestre explicador, mas não sem mestre. 
Antes, não sabiam e, agora, sim. Logo, Jacotot havia lhes ensinado 
algo. No entanto, ele nada lhes havia comunicado de sua ciência. Não 
era, portanto, a ciência do Mestre que os alunos aprendiam. Ele havia 
sido mestre por força da ordem que mergulhara os alunos no círculo 
de onde eles podiam sair sozinhos, quando retirava sua inteligência 
para deixar as deles entregues àquela do livro (RANCIÈRE, 2002, p. 
25) 
 

Pode-se entender esta educação universal a partir de dois pontos: 1) aprender 

é questão de ter atenção, ou seja, ocorre quando o aluno consegue por conta própria 

romper com o espaço que separa ele mesmo de algo que se ignora, construindo um 

caminho próprio a partir de sua experiência e de tentativas e erros; 2) aprender é uma 

questão de tradução: é um olhar singular diante do mundo em volta, tratando de com-

preender e de assimilá-lo utilizando uma linguagem que lhe é própria. O que está em 

jogo é a capacidade do indivíduo de ser emancipado e de atualizar essa emancipação 

a cada momento que for preciso, traduzindo suas vivências. 
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 A principal constatação advinda deste método de ensino é que todo ser humano 

é capaz de aprender por conta própria. Com isso não se faz necessário a imagem do 

professor que transfere seu conhecimento ao aluno, o qual é chamado por Jacotot de 

“embrutecedor”1 (que é a submissão de uma inteligência à de outro), sendo que ele 

promove apenas a desigualdade, mas apenas de um professor que serve de instru-

mento no processo para dirigir os alunos, como, por exemplo, ao dar um livro a eles. 

Já que o professor não precisa explicar conteúdo algum, então ele não precisa conhe-

cer o que se pretende que os alunos aprendam. É o paradoxo do mestre ignorante: 

aquele que ensina o que se ignora. 

 Esta capacidade de aprendizagem emancipada está presente desde cedo nas 

pessoas, quando se tem a experiência de aprender por conta própria, por exemplo, a 

reconhecer as palavras de nossa língua-mãe. Porém, o processo não é imediato, mas 

requer seguidas repetições, observações, assimilações, organizações de experiên-

cias, ou seja, está pautada em acertos e erros. Neste sentido, explicações querem 

dizer que: “você não sabe como aprender e para aprender você precisa de um pro-

fessor. [...] O ato de explicar gera e perpetua uma estrutura de desigualdade entre o 

explicador e o ouvinte, pois o educador se mostra sempre superior quando ensina.” 

(CITTON, p. 28). O mestre explicador, ou embrutecedor, na verdade coloca a cada 

instante obstáculos no aprendizado, ao sempre pressupor como ignorante o outro, 

pelo fato de sempre renovar o abismo entre as duas inteligências em questão. 

Enfim, a desigualdade de atenção é um fenômeno cujas causas pos-
síveis nos são razoavelmente sugeridas pela experiência. Sabemos 
porque crianças pequenas demonstram uma inteligência tão seme-
lhante em sua exploração do mundo e em seu aprendizado da lingua-
gem. O instinto e a necessidade os conduzem de forma idêntica. To-
das têm mais ou menos as mesmas necessidades a serem satisfeitas 
e todos querem igualmente entrar na sociedade dos humanos, na so-
ciedade dos seres falantes. E, para isso, é preciso que a inteligência 
trabalhe sem repouso. (RANCIÈRE, 2002, 60-61) 

 

                                                           
1 “O embrutecedor não é o velho mestre obtuso que entope a cabeça de seus alunos de conhecimentos 
indigestos, nem o ser maléfico que pratica a dupla verdade, para assegurar seu poder e a ordem social. 
Ao contrário, é exatamente por ser culto, esclarecido e de boa-fé que ele é mais eficaz. Mais ele é culto, 
mais se mostra evidente a ele a distância que vai de seu saber à ignorância dos ignorantes. Mais ele é 
esclarecido, e lhe parece óbvia a diferença que há entre tatear às escuras e buscar com método, mais 
ele se aplicará em substituir pelo espírito da letra. pela clareza das explicações a autoridade do livro. 
Antes de qualquer coisa, dir-se-á, é preciso que o aluno compreenda e, para isso, que a ele se forneçam 
explicações cada vez melhores. Tal é a preocupação do pedagogo esclarecido: a criança está compre-
endendo? Ela não compreende? Encontrarei maneiras novas de explicar-lhe, mais rigorosas em seu 
princípio, mais atrativas em sua forma; e verificarei que ele compreendeu.” (RANCIÈRE, 2002, p. 20-
21) 
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Este é o principal problema nas políticas que visam tirar os pobres ou os prole-

tários de suas situações para com isso alcançar um estágio de emancipação: partem 

do pressuposto de que não conseguem por conta própria serem emancipados, além 

de por para o futuro o objetivo da emancipação; esta emancipação por vir nunca é 

alcança, pois sempre é posta a distinção aumentando assim a distância entre as inte-

ligências. “Isto pode ser a razão pela qual as mais progressivas políticas tentam apre-

sentar a igualdade como sendo uma meta para o futuro. [...] O adiamento da igualdade 

em um futuro nunca completamente alcançável constitui a principal armadilha da po-

lítica progressiva” (CITTON, p. 32). O explicador oferece esta esperança, este projeto 

da igualdade como sendo algo por vir, mas que acaba nunca sendo realizado.  

É a partir da pressuposição da igualdade das inteligências, pautada na atuali-

zação e verificação da emancipação que podemos pensar o real sentido da ação po-

lítica e da própria democracia2 segundo Rancière3. A política é, pois, a atualização do 

princípio de emancipação que subverte uma partilha do sensível previamente dada 

cujo poder pré-ordena as posições dos indivíduos a partir da lógica da incapacidade 

para determinadas atividades e da hierarquia de posições. Emancipação está na base 

da política, sem, portanto, fazer parte dela, pois é apenas um pressuposto. 

Políticas democráticas consistem na prática de verificação desta pres-
suposição. Igualdade não é uma circunstância nem uma reivindicação; 
é prática, é verificar, desde que a igualdade não seja preservada, nós 
estaremos reduzidos a multiplicidade de experimentos inspirados por 
opiniões. Nunca existe, exceto nesta verificação e no preço de ser ve-
rificado sempre e em todos os cantos. (CITTON, p. 33). 
 

Com o Espectador emancipado, Rancière transporá as questões outrora desti-

nadas à emancipação em um sentido pedagógico, para o campo do espectador, no-

tadamente, nas artes do regime estético. A partir de dramaturgos como Bertolt Brecht 

e Antonin Artaud, que remontam à antiga querela iniciada por Platão, Rancière ques-

tionará a ideia de que o espectador deva ser considerado um ser passivo no qual olhar 

                                                           
2 A democracia, no campo estritamente política, não diz respeito às maneiras pelas quais o governo 
organiza e busca perpetuar o poder e o jogos de governabilidade, mas antes é uma disputa que busca 
por como foco das cenas políticas aquele que outrora não tinha voz e vez. Contudo, afirmar que não 
vivemos em democracias não significa dizer que vivemos em campos de concentração 
“Democracia não é um tipo de constituição nem uma forma de sociedade. [...] é simplesmente o poder 
próprio daqueles que não têm mais título para governar do que ser governado. [...] Um poder político 
significa [...] o poder dos que não têm razão natural para governar sobre os que não têm razão natural 
para ser governado” (RANCIÈRE, 2014a, p. 63-64) 
3 “Igualdade e emancipação, elementos fundamentais do método pedagógico de Jacotot, devêm assim 
os elementos fundamentais da luta democrática. Trata-se de uma analogia entre a emancipação inte-
lectual e a prática política, entendida como prática de ruptura do funcionamento da desigualdade.” 
(PELLEJERO, 2009, p. 23) 
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é oposto de conhecer e de agir. Entretanto estas visões reformistas do teatro compre-

endem mal o espectador, e Rancière propõe duas mudanças: o espectador é portador 

das mesmas capacidades intelectuais que os alunos de Jacotot, ou seja, eles são 

igualmente capazes de construir significados a partir do que foi visto, pois assistir algo 

já é uma atividade; e uma grande parte dos artistas modernos incorpora o papel do 

explicador, ao tentar explicar ao povo o que “deveria entender na arte e sociedade 

[...]. Tal atitude reproduz a divisão entre os que têm conhecimento e autoridade (na 

arte) e os que têm pouco poder para compreender e fazer julgamentos (estéticos) 

corretos” (CITTON, p. 37). Cria-se, assim, uma hierarquia entre os detentores do co-

nhecimento e os ignorantes. Nas palavras de Rancière, o espectador foi visto como 

algo negativo: 

[...] como dizem os acusadores, é um mal ser espectador, por duas 
razões. Primeiramente, olhar é o contrário de conhecer. O espectador 
mantém-se diante de uma aparência ignorando o processo de produ-
ção dessa aparência ou a realidade por ela encoberta. Em segundo 
lugar, é o contrário de agir. O espectador fica imóvel em seu lugar, 
passivo. Ser espectador é estar separado ao mesmo tempo da capa-
cidade de conhecer e do poder de agir. (RANCIÈRE, 2012b, p. 8) 
 

 Brecht e Artaud, propuseram esquemas que tentassem tirar o espectador 

dessa nefasta posição, fazendo com que possa se tornar um agente capaz de conhe-

cer, conhecendo os elementos por trás das aparências que mascaram a realidade das 

coisas. Contudo, o pressuposto do qual estes dramaturgos partem é o mesmo do 

mestre embrutecedor, ou seja, parte da ideia que o espectador não consegue sair de 

sua posição passiva por conta própria, sendo necessário a intervenção externa para 

conseguir compreender a realidade perigosa na qual vive.  

Qual deve ser, portanto, a atitude pela qual o artista e sua arte pode instaurar 

o dissenso dentro da partilha do sensível? Rancière argumenta que não deve ser a 

partir do pressuposto da ignorância do espectador, pois o espectador é já um ser ativo 

capaz de fazer suas próprias traduções do que foi assistido, a partir de suas experi-

ências, sonhos, expectativas, habilidades, construindo seus próprios poemas. A dua-

lidade platônica entre seres passivos e ativos, entre aqueles que conhecem e que 

ignoram, deve ser abolida na medida que o próprio espectador reconheça sua posi-

ção.  

A emancipação [...] começa quando se questiona a oposição entre 
olhar e agir, quando se compreende que as evidências que assim es-
truturam as relações do dizer, do ver e do fazer pertencem à estrutura 
da dominação e da sujeição. Começa quando se compreende que 
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olhar é também uma ação que confirma ou transforma essa distribui-
ção das posições. O espectador também age, tal como o aluno ou o 
intelectual. (RANCIÈRE, 2012b, p. 17) 
 

A arte se inscreve de maneira conflituosa na partilha do sensível, na medida 

em que questiona os espaços, as maneiras de olhar e perceber o mundo em volta, 

não a partir do engajamento dos artistas ou das obras, mas a partir da emancipação 

do espectador que consegue ver em pequenas cenas artísticas ou políticas um novo 

campo de interpretação do sensível. É o que é apresentado no Espectador emanci-

pado, entre outras obras, em que a emancipação é o mecanismo a partir do qual há 

política no sentido de desbaratar as fronteiras propostas e organizadas do sensível 

comum, religando de maneira democrática as relações entre arte e política. Contudo, 

é preciso deixar claro com Rancière: 

As artes nunca emprestam às manobras de dominação ou de eman-
cipação mais do que lhes podem emprestar, ou seja, muito simples-
mente o que têm em comum com elas: posições e movimentos dos 
corpos, funções da palavra, repartições do visível e do invisível. E a 
autonomia de que podem gozar e a subversão que podem se atribuir 
repousam sobre a mesma base (RANCIÈRE, 2005, p. 26) 
 

Arte e política, podem configuram as maneiras de ver, fazer e pensar o sensí-

vel, simplesmente, porque estão sobre o mesmo tecido sensível, isto é, pousam diante 

do horizonte de legitimação que faz com que alguns corpos ou atividades possam ser 

tratados como visível ou não, como portadores de voz ou como seres que apenas 

balbuciam ruídos. A emancipação do espectador de arte é política, pois interfere dire-

tamente nesta partilha do sensível, e a democracia é estética pois lida com a visibili-

dade dos corpos  e de sua posição no espaço comum. 

A preocupação dos anos 1980 sobre o processo contínuo de emancipação do 

indivíduo, continuou presente em todas suas obras posteriores, tanto sobre política 

quanto estética, tentando entender esses processos para além da proposta de inter-

venção do partido comunista ou de artistas engajados politicamente que viam na 

emancipação uma meta a se alcançar. Rancière entende que a emancipação deve 

ser entendida como um pressuposto do qual as ações devem partir, ou seja, é um 

ponto de partida e não algo a se alcançar. As pessoas são capazes intelectualmente 

para conseguir aprender o que quer que seja, a dificuldade está, pois, na atualização 

constante da emancipação.  

 O trabalho que se segue será organizado da seguinte maneira: o primeiro ca-

pítulo será para apresentar o conceito de partilha do sensível no qual será importante 
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para pensar a relação entre estética e política. Em seguida, discutir-se-á o conceito 

de estética primeira próprio ao entendimento da partilha do sensível como o a priori 

da sensibilidade. Neste momento serão levantados o referencial e a discussão susci-

tada por Foucault sobre os conceitos de a priori histórico e de episteme, cuja influência 

foi decisivo no pensamento de Rancière. Para esta relação entre o pensamento destes 

dois filósofos, será abordada principalmente as primeiras obras de Foucault, Arqueo-

logia do saber e As palavras e as coisas, da chamada fase arqueológica, na qual o 

autor discutirá sobre as maneiras de funcionamento dos discursos e a mudança de 

episteme dentro dos saberes. 

No segundo capítulo, ter-se-á uma apresentação de dois conceitos importantes 

na obra de Rancière para entender o campo da política (lato senso) dentro da partilha 

do sensível: polícia e política. Neste momento, serão discutidos conceitos como os de 

consenso, dissenso, emancipação e democracia, levantando como a luta política está 

longe da luta pelo poder empregada por partidos políticos ou pela governabilidade, 

dentro do pensamento de Rancière. 

 O próximo ponto a ser tratado é a discussão levantada pelo que Rancière 

chama de regime estético das artes, principalmente, com a ideia da promoção estética 

dos anônimos a partir da tradição romanesca que instaurou uma revolução nas ma-

neiras de ver, fazer e pensar as artes. Serão tratados a importância dada por Rancière 

a autores da literatura que abordam o surgimento deste novo tema artístico que é a 

vida das pessoas comuns, entre eles: Flaubert, Stendhal, Woolf e Conrad. Além disso, 

será abordada a maneira pela qual estes escritores abordaram a descrição em detri-

mento da narrativa, em que o autor trará como foco os detalhes de um ambiente como 

objetos cotidianos, o que acaba destruindo com a antiga maneira de contar histórias 

que remonta a Aristóteles. 

 Ainda sobre o regime estético, será apresentado outro aspecto importante para 

se compreender o conceito: a circulação sem controle das artes e da palavra o que 

acarreta no surgimento de uma comunidade de leitores. Com o advento desta nova 

fase artística no ocidente, é possível criar a possibilidade de se ampliar o acesso às 

artes, criando, assim, o que o autor chamou de comunidade de leitores, que é uma 

comunidade de tradutores, pois a arte passa a ser cada vez mais uma questão voltada 

para o espectador como indivíduo autônomo e emancipado ao mesmo tempo em que 

esse leitor não tem qualquer legitimidade tendo em vista que não se deve mais se 

submeter à lógica do especialista: cada um pode ter uma experiência impar diante de 
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uma obra, pois apreciar uma obra de arte torna-se uma aventura dentro da floresta de 

signos que nos rodeia. 
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1 O SENSÍVEL PARTILHADO E DIVIDIDO4  

 

Vivemos um momento da história em que a desconfiança em relação à 

importância da arte é questionada em prol de um desencantamento em relação ao fim 

das promessas utópicas advindas, sobretudo, da virada do século XIX para o XX. Há 

uma desconfiança diante dos projetos que integram arte e vida em uma amálgama, 

reconfigurando com isso os horizontes sensíveis. Ademais, os projetos de 

emancipação perseguidos pela revolução estética parecem ter minguados diante dos 

fracassos e das conjecturas históricas do século XX. Como a arte pode fazer algo pela 

emancipação do homem em momentos de trevas como os vivenciados pela segunda 

grande guerra mundial? Como é possível fazer arte após o holocausto? E, mais 

profundamente, como não pensar que as utopias estéticas falharam miseravelmente 

diante da situação do homem moderno? A arte pode fazer algo para a emancipação 

de homens e mulheres? 

Por outro lado, no campo mais propriamente político, os regimes totalitários 

parecem ter solapado todos os fundamentos criados pelos ideais iluministas 

propagados pela revolução francesa e americana. A barbárie tomou conta da 

humanidade quando se imaginou ter-se escapado desse estado de animalidade. 

Estética e política procuraram estreitar laços de comunhão ao longo dos anos, 

principalmente desde o romantismo, mas como pensar tal relação? Walter Benjamin 

denuncia a estetização da política no qual a obra de arte é utilizada com fins 

propagandísticos nos regimes de controle de massas. Theodor Adorno denuncia a 

indústria cultural que aliena a obra de arte em prol do lucro desenfreado das empresas 

de entretenimento. Mas como pensar tal questão para além do problema apontado 

por Benjamin e Adorno? A arte pode participar de maneira positiva dentro da 

circulação dos corpos na comunidade?  

Rancière pensará que a arte pode funcionar para construir uma nova 

visibilidade, para além desta “captação perversa” da arte pela política. Neste sentido, 

tratará de imbricar arte e política a partir do seu conceito de partilha do sensível cujo 

alcance faz englobar as maneiras de ser, os modos de fazer e formas de pensar essas 

maneiras de fazer.  

                                                           
4 O conceito de partilha do sensível será o fio condutor de todo o trabalho, buscando mostrar como que 
a política e a arte se insere nele, modificando o horizonte sensível, propondo novas maneiras de se 
relacionar com o mundo. O presente capítulo visa uma explicação de tal conceito, traçando a base 
conceitual para os capítulos seguintes. 



21 
 

Denomino partilha do sensível, o sistema de evidências sensíveis que 
revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes 
que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do 
sensível fica portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e 
partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda 
numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina 
propriamente a maneira como um comum se presta à participação e 
como uns e outros tomam parte nessa partilha (RANCIÈRE, 2005, p. 
15) 
 

Em outras palavras, trata-se de entender como os sujeitos participam do 

comum a partir de capacidades ou incapacidades para um determinado espaço 

compartilhado, para uma atividade específica, respeitando ou não tempos para tal ou 

tal atividade:  “a partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte no comum em 

função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce.”, 

complementa Rancière, [...] “[é] um recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do 

invisível, da palavra e do ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em 

jogo na política como forma de experiência” (RANCIÈRE, 2005, p. 16). Tem, portanto, 

duas caracterizações que definem o conceito: primeiro, a ideia de participação dentro 

do comum, a partir de quinhões, pautados na utilização do espaço e do tempo para 

atividades organizadas e definidas, respeitando uma organização geral das posições 

e da visibilidade; segundo, é pensada como a rede geral da sensibilidade que une a 

dispersão dos corpos, das práticas e das palavras, a partir da ideia de um único corpo 

harmônico e consensual. Ou seja, cada corpo, cada palavra, cada objeto circula 

dentro da comunidade respeitando aspectos de apresentação e de conveniência para 

com o todo.  

Ambas características estão presentes em qualquer partilha e traçam a 

participação do sujeito na comunidade, não sendo, portanto, pensadas 

separadamente. A partilha do sensível, segundo Panagia, é uma “linha dividida que 

cria as condições perceptuais para uma comunidade política e o seu dissenso” 

(PANAGIA, p. 96). A partilha delimita a participação e as ocupações, contudo, a partir 

da atuação nas falhas das fronteiras é possível criar um novo campo de participação, 

sempre de maneira polêmica, tornando as identidades borradas e não fixas, pois estão 

em constante mudança, cambiando as formas de como corpos e discursos são ligados 

uns aos outros e como podemos percebê-los, pronunciá-los e pensá-los. A linha 

dividida é sempre instável e volátil, pois em pequenas cenas de rupturas sensíveis 

pode-se fazer desmoronar os antigos muros e fronteiras até então erguidos. 

Tomando o próprio termo francês como ponto de interpretação, partage tem 
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dois sentidos, já assinalados anteriormente, próprios a sua polissemia: compartilhar e 

dividir. Tornar algo comum e ao mesmo tempo particular. Partilha significa uma 

atividade específica que se insere em um sensível compartilhado. “Refere-se a uma 

partilha na forma em que se poderia dar um pedaço de conhecimento, uma 

experiência […], significa ainda um ato de dar, de fazer algo que não é comum, comum 

a todos” (PANAGIA, p. 96). Aristóteles e Platão, a partir da leitura de Rancière, são 

bons exemplos de como a partilha do sensível se desenvolve. Na base do pensamento 

político de Aristóteles existe uma partilha “que determina os que tomam parte [...] no 

fato de governar e ser governado” (RANCIÈRE, 2005, p. 16), ou seja, delimita quem 

pode e não pode tomar lugar nas decisões sobre a pólis. Platão por sua vez diz que 

os artesãos não podem fazer outra coisa que não seja o seu ofício pelo bem do bom 

ordenamento da cidade, além de pensar a república como uma divisão harmoniosa 

entre castas determinadas por suas funções sociais. 

De um lado, a partilha diz respeito ao ordenamento prévio das posições 

possíveis dentro da comunidade, isto é, limitando o alcance das ações individuais. 

Contudo, por outro lado, a partir da participação de sujeitos abre-se um campo no qual 

esta organização pode ser questionada e seus muros serem derrubados. Nesta 

perspectiva, há, na verdade, um significado triplo ao conceito de partilha do sensível, 

a divisão do sensível de forma policial ou política, e a comunhão sensível que existem 

entre estes dois pontos. É a interpretação também de Bernard Aspe:  

1) distribuição efetiva das ‘partes’ de tal modo que funda a ordem das 
coisas. 2) o questionamento desta distribuição que transforma o 
espaço inicial num espaço dividido, polarizado. Mas também: 3) o que 
transita entre estes dois espaços, que tem necessariamente a forma 
de um estabelecimento do comum. (ASPE, 2013, p. 69). 

  

Há, portanto, a partilha do sensível como ordenamento das atividades a partir 

do consenso entre as partes, como desbaratamento litigioso desta organização e, 

além disso, o espaço comum onde um e outro têm lugar. No primeiro sentido, o 

sensível dividido pode ser percebido tanto de forma consensual como de forma 

dissensual5. Estas duas linhas de possibilidade se esgueiram com o intuito de 

posicionar os corpos políticos ou artísticos dentro do mundo. Além disso, há a tensão 

entre estas duas posições que torna as fronteiras inconstantes e incertas. 

Mulheres que não poderiam participar de espaços públicos (pois suas 

                                                           
5 A partilha do sensível pensada por estes termos será abordada na próxima seção em que se discutirá 
a interpretação de Rancière sobre a política e a polícia. 
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atividades se resumiam ao ambiente doméstico) ou que não tinham direito ao voto, 

por exemplo, passaram a ter maior visibilidade dentro da partilha do sensível a partir 

da repartição das posições e da luta democrática. Negros que durante muito tempo 

foram destinados a uma posição de subserviência e tratados como animais sem 

direitos e destinados ao trabalho braçal em lavouras ou plantações, tornam-se dignos 

de participar do espaço comum. Contudo, tais mudanças acontecem quando os 

sujeitos participam da luta democrática subvertendo antigas convenções e dando 

maior visibilidade aos oprimidos. Quando a negra Rosa Parks se recusou a ceder seu 

lugar a um branco em um ônibus em Montgomery, Alabama, que era tomada por ideias 

segregacionistas, ela subverteu um espaço comum com uma prática individual. A 

coragem de Rosa Parks intensificou as lutas democráticas contra as leis 

antissegregacionistas nos Estados Unidos, ajudando a subverter a lógica dominante 

que enclausura e limita a participação dos indivíduos na partilha do sensível.  

Por outro lado, esta divisão em dois mundos compartilha um espaço sensível 

comum, dando-lhe um caráter estético de visibilidade e de perceptibilidade. O 

sensível, ou a estética, no pensamento de Rancière trilha dois caminhos distintos: um 

voltado ao mundo da arte e outro ao campo da sensibilidade em geral. No primeiro 

caso, está preocupado para a construção de elementos de inteligibilidade da 

discussão sobre as artes promovidas nos últimos dois séculos, a partir das primeiras 

experiências modernistas, ao que Rancière dará o nome de regime estético. Em outro 

sentido, a estética pode ser pensada como o campo de sensibilidade no qual práticas 

artísticas e atividades políticas buscam suas conexões, afastamentos e limitação de 

seus efeitos, levando em consideração as posições de legitimidade e de visibilidade 

dos corpos e da palavra6, é o que o autor chama de estética primeira.  

A partilha do sensível é pensada, na obra de Rancière, para tratar como que a 

arte e a política se configuram. O sensível assim pensado serve como tecido comum, 

cujos fios constroem o emaranhado de relações entre as práticas artísticas e as 

atividades políticas e se baseia, por conseguinte, em grande medida, com a 

determinação compartilhada de atividades, tempos e espaços. Por um lado, por 

exemplo, ao longo da história das belas artes algo só seria considerado artístico se 

                                                           
6 A revolução estética é ao mesmo tempo uma revolução sensível, pois se trata de posições e da 
legitimação para ocupa-las.  Como comenta Bernard Aspe: “A revolução estética, ou que chamaremos 
preferivelmente de revolução sensível, é o contrário do fantasma da indistinção ou da indiferenciação, 
que dispensa tanto os artistas de se voltarem para o real da política quanto os militantes de se preocu-
parem com real das invenções do pensamento”. 
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respeitasse algumas condições de aceitabilidade ou se estivesse dentro de um 

horizonte de legitimidade do discurso, das formas de fazer e das maneiras de ver que 

delimitava ou não um objeto como obra de arte. Por outro lado, algo similar ocorre no 

campo das ações políticas e das posições sociais: é necessário, a partir da ocupação 

dos espaços e da utilização do tempo, que os indivíduos estejam em certas posições 

para poder pronunciar certos juízos ou ter alguma visibilidade7.  

 Tanto práticas artísticas quanto acontecimentos políticos pairam sobre este 

tecido sensível comum. A partilha do sensível – pensada como o campo de 

enunciação, de aparição e de efetividade dos corpos no espaço e no tempo – não é 

um espaço em que se opõe dicotomicamente arte e política, mas é onde há uma 

imbricação mútua (CACHOPO, 2013), relacionando-as e configurando as condições 

de aceitabilidade, de aparição e de circulação dos corpos e dos enunciados, além de 

permitir os jogos sensíveis, isto é, como e em quais condições são sentidos os 

indivíduos e os discursos literários, artísticos ou políticos. Contudo, como assinala 

Bernard Aspe (2013), não há uma indistinção, mas antes, laços paradoxais que 

configuram as relações entre arte e política, traçando seus efeitos sobre o espaço e 

tempo nos quais os sujeitos realizam suas atividades. Essa imbricação paradoxal 

entre arte e política está pautada pelas relações de visibilidade/invisibilidade, 

capacidade/incapacidade ao mesmo tempo em que amplia ou diminui o horizonte de 

possibilidades de atuação em uma dada partilha.  

Sobre quais condições os indivíduos se tornam dignos ou não de visibilidade 

em uma determinada partilha do sensível? Como romper com as hierarquias próprias 

a partilhas mais policiais? Como obras de arte e ações políticas se imbricam na 

partilha do sensível? Quais as características de se estar dentro do sensível? Como 

ele se dá e como é passível de ser reordenado? É preciso partir de uma questão mais 

simples: o que é o sensível?  

O sensível para Rancière diz respeito a categorias na ordem do tempo e 

espaço, pensadas a partir do encadeamento entre configuração e reconfiguração, 

ordem e conflito. Portanto, trata-se de uma configuração estética que está na base 

das práticas políticas e policiais, e das cenas de manifestação artística. Sendo assim, 

                                                           
7 A história em inúmeros momentos mostra essa “contingente necessidade” de dignidade para falar e a 
criação de novas formas de aparecimento político a partir de grandes revoltas e revoluções ou de 
pequenos atos cotidianos que colocaram em questão as antigas organizações e posições políticas e 
sociais.  
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as posições, as ocupações são determinadas pela organização do sensível. Para 

Christian Ruby o termo “sensível” na obra de Rancière, a despeito de parte da tradição 

filosófica, ganha um caráter de centralidade e de positividade8 voltando-se para 

“representar o modo imanente sobre o que se realiza a organização da dominação 

social e política e, simultaneamente, uma experiência política irreduzível a ordem 

daquilo que é normalmente entendido conceitualmente (seja o Estado, o governo, a 

política, a soma das partes)” (RUBY, p. 25)9. O sensível, segundo Ruby, é a dominação 

policial e ao mesmo tempo algo que escapa aos mecanismos e termos de 

denominações clássicas da política. Porém, o que é este algo que escapa à redução 

da política aos seus conceitos clássicos como poder, governabilidade ou Estado? 

Segundo Rancière, este algo é a potência de reconfiguração do sensível10 que 

consiste na ruptura com os antigos entrelaçamentos sensíveis cuja característica é a 

manutenção de um status quo. Há, portanto, no sensível, duas lógicas conflitantes 

que atuam de forma a manter ou romper as posições da palavra e dos corpos: no 

campo político ele utilizará os termos polícia e política11. 

A dualidade do sensível pensado por Rancière é algo constituinte e não uma 

falha. Não é algo a ser consertado, mas algo presente e constante. Quando a lógica 

do bom ordenamento sensível está em jogo, abrem-se brechas que possibilitam o 

surgimento da lógica da subversão e do reposicionamento dos corpos e discursos. 

Neste sentido, a organização do sensível é sempre a possibilidade ou impossibilidade 

de um corpo ser dotado de voz ou visibilidade em uma determinada cena comum. 

Sempre que há uma determinação de ações possíveis, outras ações e corpos são 

postos no campo da invisibilidade de forma arbitrária e, por conseguinte, ganham a 

chance de se tornarem perceptíveis ao romperem com o agrupamento ordenador do 

sensível. O sensível é sempre dividido e contingente. Porém, é exatamente por este 

fato que pode ser altamente modificável. 

                                                           
8 Ruby fala de outros autores que serviram de base para uma valorização da sensibilidade como Jean-
François Lyotard e Giles Deleuze. 
9É preciso fazer a ressalva de que o sensível (estética) na obra de Jacques Rancière é a base da 
política, porém a interpretação de Christian Ruby dá um caráter preponderantemente político, pois 
reduz o sensível a termos de dominação política, de Estado, governo, etc, e não à configuração sensível 
das disposições dos corpos. 
10 Por outro lado, o sensível neste caso pode ganhar o nome de política ou de regime estético. 
11 “No âmago da política, há um duplo dano, um conflito fundamental e nunca considerado como tal em 
torno da relação entre a capacidade do ser falante sem propriedade e a capacidade política.” (RAN-
CIÈRE, 1996, p. 36) 
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1.1 A ESTÉTICA PRIMEIRA: A INFLUÊNCIA DE MICHEL FOUCAULT12 

 

A partilha do sensível com sua tenção entre um comum partilhado e os 

quinhões que fazem parte desse comum, revela o que o autor chama de uma estética 

primeira, isto é, a base sobre a qual artes e política podem intervir de maneira 

consensual ou dissensual nas maneiras de ver, pensar, sentir e dizer. Esta estética 

primeira é pensada como o “sistema de formas a priori determinando o que se dá a 

sentir” (RANCIÈRE, 2005, p. 16). Contudo, como assinala Rancière, este a priori é 

melhor entendido a partir da releitura que Foucault faz de Kant. Em outras palavras, 

refere-se a características amplas que serve de regra geral para a participação em 

atividades, espaços e tempos, mas de uma maneira a evidenciar o aspecto histórico 

dos saberes e de suas relações com o poder.  

Desta maneira, a estética/sensível está na base das atividades humanas, 

inclusive e especialmente da política e da arte, pois regula o bom ordenamento das 

condições necessárias para que se possa participar do sensível ou ser excluído dele. 

Esta estética primeira aparentemente aproxima-se da característica de divisão 

consensual do sensível, pois diz respeito ao campo no qual os corpos se dispõem no 

espaço e no tempo das atividades que trazem à tona toda uma hierarquia de 

capacidades ou incapacidades para uma determinada ação. Contudo, é preciso levar 

em consideração que o comum consensual sempre é questionado por cenas que 

propõem novas configurações das posições e dos elementos da palavra e dos corpos. 

A política, por exemplo, tem em seu fundamento uma estética primeira, tendo 

em vista que “a política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é 

visto, de quem tem competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades do 

espaço e dos possíveis do tempo” (RANCIÈRE, 2005, p. 17). Sendo assim, a 

organização da estética primeira sempre é gotejada pela irrupção dos sujeitos e da 

contingência da divisão entre lugares e atividades, da aparição e desaparecimento de 

certos corpos e vozes, isto é, do litígio próprio das atividades políticas. Há, portanto, 

uma antessala que diz respeito à sensibilidade da política e das práticas artísticas, 

configurando sua possibilidade e alcance.  

                                                           
12 Tendo explicado o conceito de partilha surge a referência de Foucault. Este capítulo não tem por 
objetivo ser exaustivo ou tentar ser completo no que se refere a relação entre as filosofias de Foucault 
e Rancière, mas antes tem como meta acentuar a importância conceitual da filosofia de Foucault, no-
tadamente, com sua arqueologia, na obra de Rancière. 
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Tal sensibilidade se configura pela posição contingente dos corpos no comum 

e caracteriza-se por uma transitoriedade e pela reconfiguração pelos agentes 

sensíveis, tais como uma cena teatral ou a cena de uma greve fabril. Entretanto, a 

partilha como comunhão tem o sentido de ordenamento do que é possível de ter 

experiência, das relações entre os indivíduos e da utilização de espaços e tempos 

comuns. Há neste aspecto os princípios de organização sensível e tem o caráter de 

uma estética primeira pensada como o sistema que direciona de forma a priori o que 

é possível de ser sentido, tornando indissociáveis os efeitos de uma obra artística e 

de uma ação política no mundo sensível.  

A estética primeira em sua divisão na ocupação de espaços e na utilização do 

tempo em determinadas atividades revela um conjunto de relações que fazem com 

que um corpo seja visível ou não, que uma voz seja ouvida ou não, neste sentido 

predefine as disposições dos corpos no espaço e tempo ao mesmo tempo que é 

incerta demais para delimitar com rigorosidade o sensível; as relações que formam a 

estética primeira são cambiáveis e contingentes, é um “recorte sensível do comum da 

comunidade, das formas de sua visibilidade e de sua disposição, é aí que se coloca a 

questão da relação entre estética e política” (RANCIÈRE, 2005, p. 26). O sensível 

partilhado, ou a estética primeira, serve de horizonte onde artes e políticas borram 

suas fronteiras propondo novos caminhos para a comunidade sensível: as fronteiras 

da sensibilidade trazem em sua configuração e em sua indeterminação a relação entre 

estética e política. 

Neste capítulo serão apresentadas as linhas de pensamento que contribuíram 

na interpretação de Rancière sobre a partilha do sensível como uma estética primeira. 

Pretende-se apresentar as seguintes relações não de maneira exaustiva ou que tenha 

a pretensão de esgotar o assunto, mas como uma tentativa de pagar tributo às 

influências decisivas no conceito e no pensamento do autor que percorre sua obra de 

maneira inquestionável. A chave de argumentação será a ideia de um “sistema de 

formas a priori determinando o que se dá a sentir” do qual Rancière busca em Foucault 

um balizamento. Resumindo a presente seção será buscado alguns elementos em 

Kant que possam clarear o léxico utilizado tanto por Foucault quanto por Rancière, 

apresentando em seguida conceitos caros à investigação arqueológica empreendida 

na década de 1960 por Foucault e que Rancière reinterpreta à luz de sua filosofia. 

Kant, em sua Crítica da razão pura, produz uma revolução copernicana na 

maneira de pensar a filosofia e o saber, esta revolução dá um passo atrás na 
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discussão entre racionalistas e empiristas, no sentido de traçar os fundamentos para 

a discussão da ciência e da metafísica e como afirma Otfried Höffe ele não supera 

apenas teorias metafísicas, mas cria uma maneira nova de pensar (HÖFFE, 2005, p. 

38). Ele cria, com esta obra, um tribunal da razão13, uma crítica pensando seus limites 

e a possibilidade (ou impossibilidade) da metafísica em geral, deixando claros o 

esqueleto e os pressupostos que fundamentam toda a experiência possível14. Ele 

pretende com isso uma investigação sobre a possibilidade dos juízos sintéticos a priori 

(HÖFFE, 2005, P. 58) e as condições prévias da experiência que condiciona “nosso 

modo de conhecer objetos, na medida em que este deve ser possível a priori” (KANT, 

apud, Hoffe, 2005, p. 60). 

Kant começa sua Crítica com o que ele chama de estética transcendental no 

qual ele distinguirá as intuições puras da sensibilidade: o tempo e o espaço. Estas 

intuições puras são a priori, ou seja, independem das experiências sensíveis, 

fundamentando-as na verdade. Há, portanto, antes de qualquer experiência uma base 

que a possibilita. O espaço, de um lado, não é um conceito empírico, pois para se 

perceber os objetos temos já a representação do espaço fundamentada, ele não é 

determinado pelos objetos, mas é determinante para a experiência dos objetos. Da 

mesma maneira, por outro lado, o tempo não é fundamentado empiricamente, mas 

fundamenta os conceitos de mudança e de movimento. O tempo e espaço não 

mudam, mas apenas algo que estar no tempo e espaço que muda 

A estética transcendental com suas intuições puras, espaço e tempo, que são 

as condições a priori da experiência serve como modelo para a estética primeira como 

as condições daquilo que pode ser visto, ouvido, dito e pensado, contudo este modelo 

deve ser passado pelo crivo da ideia foucaultiana de um a priori histórico, sendo que 

                                                           
13 Sobre o objetivo da Crítica Juan Bonaccini esclarece: “Trata-se por isso de uma teoria que discrimina 
e analisa separadamente cada tipo de estrutura e depois mostra como elas se articulam, por assim 
dizer, a fim de configurar a arcabouço formal que condiciona ou preside toda a cognição e o raciocínio 
humanos, revelando o “esqueleto” de toda a experiência que pode ser considerada conhecimento de 
objetos de percepção atual ou possível (e mesmo o de todo o pensamento de entes que não são objeto 
de percepção). Por isso a teoria é transcendental, a saber, porque investiga todas e cada uma das 
estruturas que devemos admitir como conditiones sine que non da nossa experiência; que de certo 
modo, portanto, “transcendem” a experiência dos dados sensoriais do nosso conhecimento. Nesse 
sentido, a metafísica de Kant, também chamada por muitos de “metafísica da experiência”, é funda-
mentalmente ‘filosofia transcendental’” (BONACCINI, p. 81) 
14 Mas com qual intuito evoco estes traços gerais da importância da Crítica da razão pura de Kant na 
presente discussão? Em primeiro lugar, Kant com seu gênio não se insere na tradição filosófica para 
demolir os alicerces frágeis do conhecimento filosófico, mas é testemunha de um tipo de homem que 
surge na época, o homem moderno, isto é, aquele fundamentado no aufklärung. E de uma maneira 
mais particular, Kant lança uma discussão vigora que acompanhará, quase como um fantasma, toda o 
tema que envolve a estética, sendo que ele foi o que melhor sistematizou esta iniciante disciplina. 
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tais condições de possibilidade na estética primeira rancieriana está pautada nas 

mudanças e no apagamento das fronteiras. Em suma, Foucault é a chave de leitura 

para o conceito de partilha do sensível como estética primeira. Neste sentido, 

Cachopo afirma:  

Mas se a remissão para Kant se acha justificada em virtude da tônica 
posta nas condições de possibilidade – relativas ao que é ou não 
visível, audível, imaginável – da experiência comum, a alusão a 
Foucault revela-se, no seu encalço, imprescindível, uma vez que o 
estatuto de tais condições é irredutivelmente histórico e social e, nesse 
sentido, mutável porque contingente. (CACHOPO, 2013, p. 24) 

 
O próprio Rancière em uma entrevista concedida a Gabriel Rockhill na edição 

inglesa de Partilha do sensível, afirma a influência da filosofia de Foucault, porém 

destacando uma diferenciação crucial entre ambos, segundo o autor “[...] diria que 

minha abordagem é um pouco similar à de Foucault. Isto retém o princípio do 

transcendental kantiano que recoloca o dogmatismo da verdade com a pesquisa para 

as condições de possibilidade.”, no que ele completa “Ao mesmo tempo, estas 

condições não são condições para o pensamento em geral, mas em vez disso 

condições imanentes em um particular sistema de pensamento, um particular sistema 

de expressão” (RANCIÈRE, 2004, p. 50).  

De antemão, é possível notar que a estética transcendental kantiana é distinta 

da estética pensada por Rancière, principalmente pela ideia do sensível fraturado 

entre ordem e reconfiguração. Enquanto que a primeira é necessária e transcendental, 

a segunda é contingente e histórica. Porém, há algo em comum: ambas traçam os 

limites de toda experiência. Por um lado, a estética transcendental traça o limite que 

é inultrapassável por toda experiência objetiva, ou seja, os limites imóveis e 

necessários para a ciência. Por outro lado, a estética primeira traça os limites das 

maneiras de sentir, fazer e pensar, a partir de fronteiras que são amplamente 

contingentes, múltiplas e cambiáveis. Neste sentido, a partilha do sensível não está 

do lado do a priori transcendental kantiano, mas de uma forma de racionalização que 

foge ao transcendentalismo kantiano apesar de manter o caráter de constituição e de 

organização da sensibilidade dada. Esta diferenciação, que será acentuada e tratada 

nas próximas páginas, deve ser levada em consideração para se pensar como que a 

partilha do sensível se configura a partir de sua disjunção constituinte entre 

compartilhamento e divisão.  

Ao contrário do a priori transcendental kantiano, o a priori histórico de Foucault 
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está voltado para pensar a efetividade das mudanças históricas e contingentes que 

os saberes e as práticas humanas estão submetidos e é aquilo que a metodologia da 

arqueologia traz à tona em suas análises. Sendo mais pedagógico  Edgardo Castro 

explica a definição de a priori histórico em Foucault: 

Foucault utiliza a expressão “a priori histórico” para determinar o objeto 

da descrição arqueológica. Ainda que várias vezes ele tenha assina-

lado a herança kantiana de seu trabalho filosófico (DE4, 632, 687-

688)15, o adjetivo “histórico” quer marcar as diferenças com respeito 

ao “a priori” kantiano. O “a priori histórico”, efetivamente, não designa 

a condição de validade dos juízos, nem busca estabelecer o que torna 

legítima uma asserção, mas sim as condições históricas dos enuncia-

dos, suas condições de emergência, a lei de sua coexistência com 

outros, sua forma específica de ser, os princípios segundo os quais se 

substituem, transformam-se e desaparecem. (CASTRO, 2016, p. 21) 

 

A partir de sua releitura de Kant, Foucault racionaliza um a priori da sensibili-

dade que está voltado para a historicidade dos acontecimentos humanos e não a uma 

epistemologia. O a priori histórico não diz respeito às condições de possibilidade ou 

de legitimidade para juízos, mas das condições de realidade e de emergência dos 

enunciados é: um “[a] priori, não de verdades que poderiam nunca ser ditas, nem 

realmente apresentadas à experiência, mas de uma história determinada, já que é a 

das coisas efetivamente ditas” (FOUCAULT, 2015, p. 155). Foucault traz com este 

conceito a ideia de que os enunciados têm uma emergência histórica específica, e 

que não é possível traçar uma linha reta evolutiva de sua origem até os nossos dias. 

Os enunciados, e também os sujeitos que os pronunciam, estão submetidos à disper-

são, sucessão, e, por conseguinte, à mutabilidade. Trata-se dos enunciados em sua 

efetividade e racionalidade históricas, “trata-se definitivamente da regularidade que 

torna historicamente possível os enunciados. O a priori formal e o histórico não são 

do mesmo nível nem da mesma natureza (AS, 165-169)16” (CASTRO, 2016, p. 21). 

O discurso e os seus enunciados são, em seu compartilhamento a partir do a 

priori histórico, caracterizados por elementos heterogêneos cujo sentido foge à 

tentativa de univocidade e unicidade, são, portanto, diferentes em natureza do a priori 

transcendental kantiano: “o a priori das positividades não é somente o sistema de uma 

dispersão temporal; ele próprio é um conjunto transformável” (FOUCAULT, 2015, p. 

156). Trata-se de um a priori que 

                                                           
15 Referência feita por Edgardo Castro à obra Dits et Écrits IV (seguindo a edição francesa) 
16 Referência feita por Edgardo Castro à obra L’Archéologie du Savoir. 
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deve dar conta dos enunciados em sua dispersão, em todas as falhas 

abertas por sua não-coerência, em sua superposição e substituição 

recíproca, em sua simultaneidade que não pode ser unificada e em 

sua sucessão que não é dedutível; em suma, tem de dar conta do fato 

de que o discurso não tem apenas um sentido ou uma verdade, mas 

uma história, e uma história específica que não o reconduz às leis de 

um devir estranho. (FOUCAULT, 2015, p. 155) 

 

 O projeto foucaultiano na Arqueologia é de pôr em questão os conceitos e 

noções mais cristalizados dentro das práticas discursivas do saber e da ciência, é 

preciso, pois, partir de uma suspensão do que é recebido como certo para com isso 

construir o saber, não mais a partir da continuidade, da familiaridade, mas pela 

descontinuidade, pela não-coerência e pela dispersão temporal: “o problema não é 

mais a tradição e o rastro, mas o recorte e o limite; não é mais o fundamento que se 

perpetua, e sim as transformações que valem como fundação e renovação dos 

fundamentos” (FOUCAULT, 2015, p. 6). É preciso traçar linhas mais coerentes em 

relação a característica dos objetos de análise da ciência e das diversas práticas 

discursivas; é preciso, reconhecer a dispersão e a descontinuidade, e não a 

linearidade teleológica, como a tônica da história do homem e de suas práticas.  

As formas como os enunciados são pronunciados, como os corpos são 

dominados e explorados, como a sociedade e a história é constituída, dependem de 

um a priori histórico. Segundo Edgardo Castro, trata-se de “descobrir as formas de 

racionalidade que organizam as maneiras de dizer e de fazer, os modos em que 

falamos e nos comportamos conosco mesmos e com as coisas” (CASTRO, 2014, p. 

18). O a priori histórico é essa dispersão e descontinuidade da qual o historiador e os 

saberes humanos devem levar em consideração para construir suas falas, atividades 

e espaços individuais e comuns.  

Assim, como o conceito foucaultiano, a partilha do sensível como estética 

primeira17 deriva-se do compartilhamento de elementos heterogêneos que faz ver 

indivíduos e que delimita os discursos que podem ser pronunciados ou não e em quais 

circunstâncias, traçando ao mesmo tempo os espaços e corpos que são invisíveis e 

                                                           
17 Contudo, o conceito de a priori histórico traz em si a estranheza de unir dois termos contraditórios, 
como assinala o próprio Foucault. Por sua vez, o conceito de partilha do sensível, traria uma conotação 
que evitaria o embaraço desta justaposição conflituosa, contornando o sentido a-histórico da noção de 
“a priori”, como destaca Cachopo (2013). Seguindo neste sentido, Panizo (2013) afirma que o espaço 
comum da partilha do sensível não é um a priori no sentido estrito do termo, mas é algo construído e 
desconstruído pelas relações sociais, artísticas, históricas e políticas, pois traz em si o próprio sentido 
de reconfiguração e de conflito, pois traça as condições de experiência e sua mutabilidade. 
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inaceitáveis para determinadas atividades18. A partilha é heterogênea, pois não se 

trata de uma simplicidade ou uma superfície lisa e monótona de um lago calmo, mas 

antes de uma complexidade de acontecimentos que colocam as águas calmas em 

contínuo movimento. Essa heterogeneidade é caracterizada pela contingência e 

mudança inerentes aos processos históricos. A fala dos sujeitos e sua circulação na 

partilha do sensível participam do comum baseado na ideia de dualidade sensível que 

diz respeito às modificações em que a comunidade está submetida. Desta maneira, 

devem respeitar algumas regras anteriores de utilização do tempo e do espaço 

comum. Contudo, elas não são utopicamente imutáveis, sobre o prisma de um a priori 

histórico e da própria partilha, mas são cambiáveis através das cenas de ruptura e de 

litígio na qual se subverte a ordem e sua configuração sensível em vigor. 

A partilha do sensível deve a outro conceito de Foucault: a episteme19. A 

episteme é, segundo Foucault “a análise das formações discursivas, das positividades 

e do saber, em suas relações com as figuras epistemológicas e as ciências” 

(FOUCAULT, 2015, p. 230). A episteme é a base na qual os discursos podem ser 

construídos, que possibilita e faz emergir a existência efetiva e as relações entre os 

enunciados. Tal base, contudo, não é uma cosmovisão de uma época na qual os 

saberes e as ciências ganhariam forma e não é a ideia de uma unidade que percorre 

de forma transversal as formas discursivas de uma época. 

Por episteme entende-se, na verdade, o conjunto das relações que 

podem unir, em uma dada época, as práticas discursivas que dão lu-

gar a figuras epistemológicas, a ciências, eventualmente a sistemas 

formalizados; o modo segundo o qual, em cada uma dessas forma-

ções discursivas, se situam e se realizam as passagens à epistemolo-

gização, à cientificidade, à formalização; a repartição desses limiares 

                                                           
18 “A noção de “partilha do sensível” teria assim a não pequena vantagem de contornar a conotação a-
histórica das noções de “transcendental” e de “a priori”, que ocorrem nas expressões de “empirismo 
transcendental” (Deleuze) e de “a priori histórico” (Foucault). Põe-se de imediato o acento na possibili-
dade de desfazer o quadro das condições da experiência por meio de uma reconfiguração das catego-
rias, pressupostos e distinções que regulam a experiência comum” (CACHOPO, 2013, p. 24) 
19 “A episteme, em primeiro lugar, tem uma determinação temporal e geográfica. Foucault fala de “epis-
teme ocidental”, “episteme do renascimento”, “episteme clássica”, “episteme moderna”. [...] Em se-
gundo lugar, segundo o prefácio de Les mots et les choses, descrever a episteme é descrever a região 
intermediária entre os códigos fundamentais de uma cultura, os que regem sua linguagem, seus es-
quemas perceptivos, seus intercâmbios, suas técnicas, seus valores, a hierarquia de suas práticas, e 
as teorias, científicas e filosóficas, que explicam todas essas formas da ordem (MC, 11-12). Em terceiro 
lugar, a descrição não refere aos conhecimentos nem ao ponto de vista de sua forma racional nem ao 
de sua objetividade, mas às suas condições de possibilidade (MC, 13). Trata-se de descrever as rela-
ções que existiram, em uma determinada época, entre os diferentes domínios do saber (DE2, 371), a 
homogeneidade no modo de formação dos discursos (IDS, 185). Desse modo, pode-se pensar a des-
crição da episteme como um olhar horizontal entre os saberes” (CASTRO, 2016, p. 139) 
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que podem coincidir, ser subordinados uns aos outros, ou estar defa-

sados no tempo; as relações laterais que podem existir entre figuras 

epistemológicas ou ciências, na medida em que se prendam a práticas 

discursivas vizinhas mas distintas. A episteme não é uma forma de 

conhecimento, ou um tipo de racionalidade que, atravessando as ci-

ências mais diversas, manifestaria a unidade soberana de um sujeito, 

de um espírito ou de uma época; é o conjunto das relações que podem 

ser descobertas, para uma época dada, entre as ciências, quando es-

tas são analisadas no nível das regularidades discursivas. (FOU-

CAULT, 2015, p. 231) 

 
A episteme, dentro do projeto da arqueologia deve ser analisada nunca no nível 

da unidade, mas pela dispersão de relações e de rupturas das quais os discursos 

fazem parte. Segundo Castro (2014), a episteme é a experiência desnuda da ordem, 

os códigos fundamentais de uma cultura. Contudo, ela não é uma história que precisa 

ser recontada ou recriada, como a tentativa de reconstrução de um monumento em 

ruínas20. O projeto de Foucault, o qual pode dizer que Rancière é seu herdeiro, não é 

o de reconstruir o rastro da história que possibilitou a atual forma de pensamento21 ou 

estado de coisas, mas pensar a própria efetividade das relações entre os corpos e as 

palavras e sua funcionalidade dentro do sensível comum. Em outras palavras, não se 

leva em consideração uma história evolutiva ou dialética, pautada pelos estágios do 

progresso humano, mas pelo recorte temporal e a especificidade deste recorte dentro 

da organização dos espaços, tempos, corpos e palavras.  

O discurso sobre uma materialidade não está voltado a uma homogeneidade, 

pois ele é sempre um recorte no qual podemos comunicar algo. O estado de coisas 

sob os quais estão mantidas as relações sociais parte de uma configuração sempre 

polêmica do sensível a qual a partilha e a episteme servem de modelo. Sendo assim, 

ambas traçam os fios que tecem o tecido que possibilita as atividades, as maneiras 

de ver e de fazer na comunidade, mas a partir de um prisma não consensual de 

                                                           
20 “Uma frase pode ser recomeçada ou reevocada, uma proposição pode ser reatualizada, só o “enun-
ciado tem a particularidade de poder ser repetido” (AS, 138). No entanto, aparentemente as condições 
reais da repetição são bastantes estritas. É preciso que haja o mesmo espaço de distribuição, a mesma 
repartição de singularidades, a mesma ordem de locais e posições, a mesma relação com um meio 
instituído: tudo isso forma para o enunciado uma “materialidade” que o faz repetível” (DELEUZE, 2013, 
p. 22) 
21 “[A episteme] não tem por finalidade reconstituir o sistema de postulados a que obedecem todos os 
conhecimentos de uma época, mas sim percorrer um campo indefinido de relações. Além disso, a 
episteme não é uma figura imóvel que, surgida um dia, seria convocada a apagar-se bruscamente: é 
um conjunto indefinidamente móvel de escansões, defasagens, coincidências, que se estabelecem e 
se desfazem. A episteme, ainda, como conjunto de relações entre ciências, figuras epistemológicas, 
positividades e práticas discursivas, permite compreender o jogo das coações e das limitações que, em 
um momento determinado, se impõem ao discurso” (FOUCAULT, 2015, p. 231- 232) 
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sentido. Contudo, é preciso levar em consideração que fios sempre são frágeis e 

maleáveis, neste sentido não é uma construção sólida e durável por si só, mas que é 

sempre possível modificar sua disposição. Os discursos e as ocupações são, portanto, 

recortes deste tecido maleável e por esta razão são mutáveis a partir de cenas de 

ruptura.  

[N]ão se trata de andar sobre uma terra supostamente firme, mas de 
liberar “um continente de discursos”, a exemplo da épistémè 
foucaultiana, que é na realidade uma trama indestrinçável de 
discursos e de experiência: um tecido de experiência e de 
inteligibilidade a partir do qual podem desenrolar-se ‘as evidências’ 
(ASPE, 2013, p. 65). 

 
Contudo, é preciso assinalar a diferença entre ambas as perspectivas. Apesar 

de tratarem de pensar as fronteiras das condições de possibilidade de toda a 

experiência possível dentro da enunciação, da divisão dos corpos e delimitação das 

atividades e incapacidades para um determinado sensível, Rancière afirma: 

Não há dúvida de que a noção de partilha do sensível e a classificação 
dos regimes de identificação das artes devem bastante às noções de 
Foucault de ‘epistémè’ e de ‘a priori histórico’. Trata-se para mim, como 
para ele, de definir as condições de possibilidade de uma experiência 
que sejam formas de articulação entre as palavras e as coisas, entre 
as formas de enunciação e os modos de apresentação sensível dos 
objectos visados por essas enunciações. [...] A minha perspectiva 
distingue-se contudo da dele pelo facto de eu ser mais sensível ao que 
um regime de percepção e de pensamento permite do que ao que ele 
interdita, mais sensível ao que ele reúne e põe a circular do que ao 
que ele exclui. (RANCIÈRE, 2009c, p. 165) 

  
 A partilha do sensível, apesar de mostrar como os corpos são divididos e ades-

trados, vem em direção à reconfiguração do status de dominação dando voz a quem 

era apenas um ser barulhento, visibilidade aos excluídos e invisíveis sociais, ampli-

ando os horizontes sensíveis dos trabalhadores proletários e dos ignorantes. Apesar 

de os fios da dominação estar em volta da partilha do sensível, as cenas das quais 

Rancière trata mostra a criação de cicatrizes nestas linhas de dominação, que por 

serem tão sutis, em determinados momentos, é preciso uma mudança simples, mas 

radical para por em questão um cenário de submissão: como sentar-se em um local 

que não lhe era destinado.  

A crítica de Rancière à abordagem de Foucault vai de encontro com a ideia de 

que esse autor busca mais as vias da interdição do discurso, dos corpos pelas socie-

dades disciplinares, por aquilo que está fora dos próprios enunciados que são as ins-

tituições. Foucault na Arqueologia afirma em tom de suspeita que talvez “a episteme 
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seja algo como uma visão do mundo, uma fatia de história comum a todos os conhe-

cimentos e que imporia a cada um as mesmas normas e os mesmos postulados”, ele 

prossegue “[seria] um estágio geral da razão, uma certa estrutura de pensamento a 

que não saberiam escapar os homens de uma época - grande legislação escrita, de-

finitivamente, por mão anônima.” (FOUCAULT, 2015, p. 231). A ideia de partilha do 

sensível como estética primeira não é pensada como uma visão do mundo em que 

todos estão submetidos sob as mesmas normas, mas que há uma distinção de quem 

participa das normas de convivência, há alguns, por conseguinte, que não podem par-

ticipar das mesmas regras de participação de um espaço específico. Sendo que da 

partilha do sensível sempre é possível escapar ao julgo da polícia a partir da efetiva-

ção a partir de cenas caso a caso da igualdade e da emancipação das inteligências. 

Para Rancière sempre é possível fugir das hierarquias que submetem os corpos, ape-

sar das duras penas para que surja no seio da lógica da dominação cenas de ruptura 

que são o cerne da própria política pensada pelo autor.  

Rancière, a partir desta crítica ao pensamento de Foucault pensa, portanto, 

uma dicotomia entre duas lógicas de ordenamento, uma que está pautada na domi-

nação e hierarquização dos indivíduos e uma segunda que busca uma ruptura com 

esta boa divisão do espaço e do tempo. O próximo capítulo tratará sobre estes dois 

aspectos de configuração da partilha do sensível. 
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2 O CONSENSO POLICIAL E O DISSENSO POLÍTICO22 

 

- Cidades inteiras se revoltam. 
- Contra quem se revoltam as cidades? 

- Querendo ou não, revoltam-se contra o princípio da desigualdade praticado por 
alguns povos contra outros povos. 

- o princípio da desigualdade aceito por algumas raças contra outras raças. 
- o princípio da desigualdade aceito por algumas classes contra outras 

classes. 
(Alain Resnais, Hiroshima Meu Amor) 

 
2.1 O SENSÍVEL DIVIDIDO: O CONSENSO POLICIAL 

 

Sobre este sensível dividido e compartilhado, Rancière se debruçará ao longo 

de toda sua obra: desde a disposição dos corpos dos proletários até a forma como os 

espectadores se posicionam diante de uma obra de arte.  O sensível é divido a partir 

de duas perspectivas distintas e conflitantes. Primeiramente, o sensível diz respeito à 

divisão e separação dos indivíduos, a partir de um princípio de identificação 

consensual das partes sociais. O social é entremeado por uma multiplicidade de 

relações cujo poder faz ver alguns indivíduos e outros não, coloca em embate grupos 

contrários, em suma, organiza posições possíveis socialmente e delimita seu 

contrário. Em segundo lugar, o sensível poder ser dividido, fraturado, pelo processo 

que rompe com as antigas fronteiras de separação entre quem pode e quem não pode 

tomar lugar no social.  

A política pautada pela ideia de divisão social está interessada no bom 

ordenamento da disposição dos corpos, predeterminando quem tem direito ou 

legitimidade para ocupar certos espaços cujos limites circunscrevem os indivíduos e 

as palavras a regras de participação consensual. A administração social, que é o 

objetivo de nossos governos oligárquicos23, baseia-se inteiramente na ideia do 

consenso e da organização norteada pela existência de indivíduos que são capazes 

de exercer uma atividade para um determinado campo comum ao mesmo tempo em 

                                                           
22 Continuando a discussão sobre a influência de Foucault na obra de Rancière, neste capítulo levanta-
se a definição do conceito de polícia (notadamente sob influência foucaultiana) importante não só para 
a política em si, mas também para as práticas artísticas que serão apresentadas e analisadas nos 
capítulos três e quatro. 
23 Rancière deixa bem claro que vivemos em governo oligárquicos o que quer dizer que vivemos sob a 
lógica policial – a real política não está do lado do poder ou da luta por sua obtenção, mas antes nas 
linhas de contato com a polícia, que verifica e vivifica a igualdade entre os indivíduos. 
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que é excluído de outros espaços. Neste caminho, o papel do governo pretensamente 

democrático deve ser a balança que equilibra e controla o excesso da atividade 

coletiva24 e suprime a retração individualista pautada no egoísmo na multiplicidade de 

opiniões e de vontades particulares25 (RANCIÈRE, 2014b, p. 17), isto é, a sociedade 

não deve voltar-se em demasia para a vida pública, não deve buscar uma participação 

ativa nos processos de tomada de decisão política, ao mesmo tempo em que não é 

saudável para o “bom governo democrático” ter indivíduos preocupados em demasia 

com a vida privada. Estas duas posições extremas e conflitantes devem ser 

balanceadas pelo governo policial com o intuito de que não haja uma multiplicidade 

de discordância na sociedade o que acarretaria em problemas para ordem e o status 

quo. Neste sentido, pelo bem da organicidade das relações sociais, do Estado e da 

governabilidade, cada indivíduo deve ocupar o espaço que lhe cabe respeitando o 

tempo oportuno para isso. A consensualidade baseada na divisão harmoniosa das 

posições acaba levando os indivíduos a cenas de dominação e de hierarquização das 

atividades, da dignidade e da utilização do tempo, além de tratá-los como meros 

objetos e instrumentos para a dominação e adestramento político. 

Para esta primeira maneira de caracterização do sensível dividido Rancière 

dará o nome de polícia: “uma ordem dos corpos que define as divisões entre os modos 

do fazer, os modos de ser e os modos do dizer, que faz que tais corpos sejam 

designados por seu nome para tal lugar e tal tarefa” (RANCIÈRE, 1996, p. 42). 

Entretanto, a polícia não deve ser entendida como um simples aparato do Estado, 

mas uma forma ampla de delimitação de uma consensualidade e de uma harmonia, 

pautada por posições previamente determinadas26: “a baixa polícia é apenas uma 

                                                           
24 “A democracia, diziam os relatores [da conferência trilateral], significa o aumento irresistível de de-
mandas que pressiona os governos, acarreta o declínio da autoridade e torna os indivíduos e os grupos 
rebeldes à disciplina e aos sacrifícios exigidos pelo interesse comum” (RANCIÈRE, 2014b, p. 15). Esta 
perspectiva da vida democrática voltada ao questionamento das barreiras do Estado e do governo ficou 
bastante evidente nos anos 1960 e 1970, notadamente com movimentos como os de Maio de 68 na 
França e os movimentos nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã. Houve nesse período “uma 
contestação militante permanente, que intervinha em todos os aspectos da atividade dos Estados e 
desafiava todos os princípios do bom governo (a autoridade dos poderes públicos, o saber dos especi-
alistas e o savoir-faire dos pragmáticos)”. (RANCIÈRE, 2014b, p. 16). 
25 Por outro lado,  por esta característica de contestação o governo deve criar um remédio contra esse 
excesso de vitalidade que “consiste em orientar para outros fins as energias febris que se ativam na 
cena política, desviá-las para a busca da prosperidade material, da felicidade privada e dos laços de 
sociedade” (RANCIÈRE, 2014b, p. 16-17). 
26 “É verdade que, nisso, Rancière retoma uma noção explorada por Foucault no próprio contexto do 
nascimento da biopolítica, mas segundo uma estratégia de apropriação que a separa “da associação 
habitual polícia/aparelho repressivo e também da problemática foucaultinana de disciplinarização dos 
corpos — ou da ‘sociedade de vigilância’” (RANCIÈRE, 2010, p. 78). Rancière parece extrair da noção 
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forma particular de uma ordem mais geral que dispõe o sensível, na qual os corpos 

são distribuídos em comunidade” (RANCIÈRE, 1996, p. 41). Contudo, podemos 

pensar o caso da baixa polícia como figura exemplar da generalização da polícia. O 

que é a polícia do cassetete e das rondas nas periferias senão o mecanismo de 

vigilância e de apaziguamento de conflitos e de delitos que põe em risco a vida em 

comunidade? Todas as atividades que são consideradas criminosas devem ser 

reprimidas de imediato pelas forças policiais para que não perturbe a ordem. Quando 

a força policial levanta sua mão contra um sujeito é em nome de uma ordem e tem o 

objetivo de ceifar com qualquer ação que vá de encontro a esta ordem: “os cassetetes 

dos policiais são usados quando a ordem policial em geral é ameaçada” (CHAMBERS, 

p. 62). 

Ao mesmo tempo em que não se deve reduzir a lógica policial ao entendimento 

vulgar da baixa polícia, como afirma Chambers, não se deve reduzir a política à 

“administração burocrática e a gestão econômica”, ou ainda a “legislação 

parlamentarista, ordens executivas, decisões judiciais e a vasta ordem de arranjos 

econômicos” (CHAMBERS, 2010, p. 61), assim como não se deve resumir a política 

e a cidadania ao exercício do voto em eleições27. Todas essas atividades que 

incorporam a lógica do Estado e do governo estão, preponderantemente, voltadas ao 

exercício, legitimação e perpetuação do poder e, por esta razão, estão todas do lado 

da ordem policial28. 

Percebe-se, com isso que o pensamento da ordem policial está arraigado em 

todo o Estado baseado em uma democracia representativa. As posições de cima e de 

baixo, de capacidade ou incapacidade, hierarquização na participação nas esferas 

políticas, a ideia de cidadania como participação dos exercícios de poder, são de certa 

forma inevitáveis. Neste sentido, é importante reter alguns alertas feitos por 

Chambers: “Assim, para pensar, entender ou analisar qualquer ordem policial 

                                                           
foucaultiana de polícia o seu duplo transcendental, enquanto princípio de partilha do sensível, conta-
gem totalizante da situação, ordem do visível e do dizível — caracterizada pela adequação imaginária 
dos lugares, das funções e das maneiras de ser, assim como pela ausência de vazios” (PELLEJERO, 
2013, p. 38) 
27 “A eleição não é em si democrática pela qual o povo faz ouvir sua voz. Ela é originalmente a expres-
são de um consentimento que um poder superior pede e que só é de fato consentimento na medida 
em que é unânime” (RANCIÈRE, 2014b, p. 69-70) 
28 É a partir desta perspectiva que Rancière criticará a filosofia política, tendo em vista que toda a 
tradição filosófica resumiu a política a questões de poder e de suas relações, não se teve em foco a 
própria política, mas uma tentativa de supressão do político. Por estarem tratando unicamente da legi-
timação e da conceptualização do poder, só tinham como objeto a polícia, ou seja, a ordenação e 
perpetuação do poder. Cf. prefácio de O desentendimento (1996). 
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particular, devemos recusar a tentação do projeto de um reino de pura liberdade como 

existindo um fora da ordem; não há puro ‘fora’ para a ordem policial” (CHAMBERS, 

2010, p. 62). Como a polícia existe como o lugar onde os indivíduos estão sempre 

submetidos a regras coercitivas, moldando suas condutas e seus discursos, o reino 

de uma liberdade sem limite é irreal, pois não é possível instaurar uma partilha do 

sensível (no caso o regime policial) totalmente livre das coações sociais, do poder e 

do dinheiro. Não existe algo que escape ao regime policial, pois suas raízes se 

espalham em todas as direções da sociedade e do governo. É pelo fato de a polícia 

estar em todos os cantos que a política pode subvertê-la em várias cenas de ruptura. 

Mas o que significa afirmar que todos os nossos governos, inclusive os 

pretensamente democráticos, são na verdade ordens policiais, ou, utilizando outro 

termo recorrente em Rancière, regimes oligárquicos29? Rancière deixa claro que com 

isso ele não quer dizer que os regimes ditatoriais que ceifam as liberdades individuais 

e os regimes democráticos liberais são exatamente a mesma coisa, mas que antes 

participam da mesma lógica de partilha do sensível. Evidentemente é preferível, por 

exemplo, viver em um regime que garanta o livre acesso à informação do que em 

regimes que criam regras de conduta pautadas na obediência civil cega e na 

perseguição aos opositores. Porém, mesmo existindo essa preferência entre regimes 

policiais não se pode esconder o fato de que há linhas gerais que unem uns e outros: 

a divisão do social a partir da tentativa do consenso entre as partes seja pelas leis ou 

pela força das armas. 

A lógica policial é este ordenamento que pretende harmonizar as posições 

conflituosas, delimitando e limitando a participação do sujeito ao dividi-los entre 

capazes e incapazes para determinada atividade dentro dos espaços compartilhados, 

além de classificá-los como perigosos ou dóceis para a ordem sensível vigente. Nas 

próprias palavras de Rancière a polícia “é uma ordem do visível e do dizível que faz 

com que essa atividade seja visível e outra não o seja, que essa palavra seja 

entendida como discurso e outra como ruído” (RANCIÈRE, 1996, p. 42).  Aristóteles, 

segundo Rancière, indica uma divisão entre os possuidores de logos e aqueles que 

pronunciam meros ruídos: esta lógica aristotélica divide os indivíduos em dois mundos 

                                                           
29 “A ‘sociedade democrática’ é apenas uma pintura fantasiosa, destinada a sustentar tal ou tal princípio 
do bom governo. As sociedades, tanto no presente quanto no passado, são organizadas pelo jogo das 
oligarquias. E não existe governo democrático propriamente dito. Os governos se exercem sempre da 
minoria sobre a maioria.” (RANCIÈRE, 2014b, p. 68). 
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sensíveis distintos: “a do prazer e do sofrimento, comum a todos os animais dotados 

de voz; e a do bem e do mal, própria somente aos homens e já presente na percepção 

do útil e do nocivo” (RANCIÈRE, 1996, p. 18). Do logos é possível identificar o útil e o 

nocivo o que leva à ideia de justo e injusto, neste sentido o logos está voltado às 

capacidades mais elevadas do homem e apenas alguns poucos participam realmente 

dele. Por outro lado, a simples voz só consegue indicar sentimentos de dor ou 

contentamento, não conseguindo expressar ideias elevadas como a de justiça. Os 

dotados de voz, na acepção de Aristóteles, recontada por Rancière, vivem em um 

nível inferior, pois estão inseridos apenas naquilo que é imediato, a dor e o prazer. Há 

uma hierarquia que divide duas maneiras de caracterização sensível e “a destinação 

supremamente política do homem atesta-se por um indício: a posse do logos, ou seja, 

da palavra, que manifesta, enquanto a voz apenas indica” (RANCIÈRE, 1996, p. 17) 

A participação deve ser pautada, então, a partir da comunhão de um logos 

específico que faz de uns homens possuidores de nomes e funções e faz de outros 

homens meros animais ou sujeitos que não podem participar de um ambiente comum, 

por não compartilharem das mesmas qualidades. Nesta perspectiva o indivíduo está 

fadado a ter sua vida e suas ações controladas pela exclusão e pela hierarquização 

do sistema policial, destinando sua vida a um aspecto limitado na participação social. 

 Esta divisão entre possuidores de logos e seres ruidosos está no cerne da 

descrição da revolta dos plebeus no Aventino, feita por Tito Lívio e relida por Pierre-

Simon Ballanche, apresentada por Rancière: “[...] Ballanche efetua uma reencenação 

do conflito na qual toda a questão consiste em saber se existe um palco comum onde 

plebeus e patrícios possam debater sobre alguma coisa.” (RANCIÈRE, 1996, p. 36). 

É possível que ambos possam compartilhar do mesmo comum sensível da palavra e 

da posição dos corpos, ou em outras palavras, patrícios e plebeus podem ser 

considerados como iguais? No momento da revolta do Aventino os dois grupos eram 

de mundos completamente distintos cujos corpos não podiam compartilhar as 

mesmas demandas e o mesmo lugar comum. Rancière faz a seguinte descrição: 

A posição dos patrícios intransigentes é simples: não há por que 
discutir com os plebeus, pela simples razão de que estes não falam. E 
não falam porque são seres sem nome, privados de logos, quer dizer 
de inscrição simbólica na pólis. Vivem uma vida puramente individual, 
que não transmite nada, a não ser a própria vida, reduzida a sua 

faculdade reprodutiva. (RANCIÈRE, 1996, p. 37). 
 

 Os plebeus, diante dos patrícios, eram postos em uma espécie de animalidade 
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“reduzida a sua faculdade reprodutiva”, ou seja, meros corpos sem logos cujos ruídos 

não podem ser distinguidos como fala. São assim destituídos de dignidade diante das 

relações sociais comuns aos patrícios, são sujeitos que não são contados, eles não 

possuem nomes. Há, segundo Rancière, no exemplo do Aventino, e em outros 

similares, uma ordem do sensível que delimita e organiza a dominação dos 

particulares (RANCIÈRE, 1996. Idem), isto é, o comum pré-estabelece como os 

indivíduos se organizam, como eles se dividem em grupos e como a linguagem pode 

ser tratada como significativa ou como mero ruído. Percebe-se uma hierarquia 

inerente à partilha do sensível no sentido de divisão, pois ela pressupõe uma ordem 

cujo limite está baseado pela desigualdade e pela diferença. Nem todos possuem o 

logos necessário para participar das atividades da cidade, isto é, apenas alguns têm 

posse da palavra e da razão, enquanto que outros são tidos como destituídos destas 

qualidades. 

Ainda na caracterização da partilha do sensível na perspectiva policial, 

Rancière, no Desentendimento, usará outro exemplo que mostra a dominação e a 

exclusão de participação de indivíduos em um horizonte comum de experiência. Trata-

se da narração sobre a revolta dos escravos dos citas: “os citas, diz ele [Heródoto], 

têm o hábito de vazar os olhos daqueles a quem escravizam, para melhor submetê-

los à sua tarefa servil, que é ordenhar o gado” (RANCIÈRE, 1996, p. 27). Os corpos 

dos escravos são feridos para que a dominação ocorra de forma mais fácil e natural, 

trazendo assim, uma prática de administração e controle do corpo para esse fim. Os 

escravos não possuíam a visão necessária para enxergar a situação na qual estavam 

inseridos, não tinham como perceber seu estado de subserviência e de dominação, 

eles foram postos em tal situação no qual sua percepção era limitada apenas ao 

trabalho que lhes eram impostos.  

Seguindo no relato, durante alguns anos os guerreiros citas ficaram fora de 

suas terras embrenhando-se em campanhas na Ásia, nesta diferença de tempo 

nasceu uma geração de escravos que não tiveram seus olhos vazados e perceberam 

que seus corpos eram iguais aos de qualquer um, inclusive aos dos seus 

dominadores; percebendo sua igualdade com todos em sua volta, entrincheiraram-se 

esperando a volta de seus “donos” e buscando resistir como verdadeiros soldados. 

Quando retornaram, os citas lutaram contra seus escravos como que entre guerreiros 

iguais, mas, em um determinado momento, decidiram enfrenta-los como meros 

animais, levantando seus chicotes como que contra um gado. Vendo a situação os 
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escravos citas ficaram perplexos e fugiram do campo de batalha. 

Os citas que praticavam tal atividade não só dividiam os corpos em posições 

hierárquicas de subserviência, não os tratava apenas de maneira “simbólica” como 

poderíamos designar a revolta do Aventino, mas ocorria o flagelo do próprio corpo 

para que este seja mais apto e produtivo para a sua finalidade servil, para que seja 

economicamente rentável e politicamente dócil. A dominação dos corpos tinha um 

caráter de poder que ordenava quem podia ver a luz do sol ou não, determinando 

desde o nascimento a posição social que tomarão na divisão social e política. 

Os espaços são ocupados respeitando tempos determinados e a divisão 

policial do tempo e do espaço faz da comunidade um comum baseado em um ritmo e 

regularidade de atividades. Os escravos ou os patrícios devem respeitar sua posição 

pelo bem maior da harmonia da comunidade. Da mesma forma como os artesãos e 

todos os indivíduos na República platônica que devem se submeter aos espaços e 

tempos pré-determinados do trabalho, da capacidade ou incapacidade para certa 

atividade; ou o proletário que deve destinar suas noites para repor suas energias para 

mais um dia exaustivo de trabalho.  

O referencial da república platônica é exemplar para pensar a polícia. A 

sociedade, ideal, segundo Platão, deve basear-se pelo princípio de harmonia que é o 

próprio da justiça, neste sentido, cada indivíduo deve participar apenas das atividades 

que lhe são destinadas por natureza. Os comerciantes, agricultores, artesãos e o 

exército não podem tomar parte nas decisões da pólis, pois precisam viver, 

exclusivamente, para sua atividade. Enquanto isso, o rei-filósofo ou os governantes 

podem ter o dom e a supremacia da palavra – tanto que parte deles a criação do mito 

fundador dos metais e a delimitação da vida de cada indivíduo dentro da comunidade. 

A tirania da palavra, neste caso, é a exclusividade da mentira. Os artistas miméticos 

corrompem a sociedade, pois não têm compromisso com a verdade, ou antes, não 

têm respeito com a utilização controlada da palavra, além de embaralhar as posições 

e os corpos, tornando-se o símbolo de dualidade e de perigo para o status quo da 

República. É preciso uma boa ordem da palavra e do discurso para que o governo 

possa controlar melhor os corpos da comunidade. A cidade deve ter como caminho a 

homogeneização devido à consensualidade e ordenação dos indivíduos.  

 Platão n'A república ordena sua cidade partindo de preceitos da boa 

organização – cada indivíduo faz aquilo que lhe cabe dentro do comum e apenas isso 



43 
 

para não perturbar as estruturas sociais30. Como assinala Rancière (2005, p. 16), “os 

artesãos, diz Platão, não podem participar das coisas comuns [da pólis] porque eles 

não têm tempo para se dedicar a outra coisa que não seja o seu trabalho, não podem 

estar em outro lugar porque o trabalho não espera”. O indivíduo está encerrado em 

sua atividade: não pode participar das decisões da ágora, deve dedicar seu tempo ao 

ofício e estar em seu ambiente de trabalho. A boa disposição social dos corpos está 

pautada na (in)capacidade dos indivíduos para determinados espaços e ocupações, 

sendo assim, eles devem se limitar ao espaço no qual suas habilidades possam ser 

melhor aproveitadas e controladas. 

A partir da ideia platônica de justiça pela harmonia, tem-se a imagem de divisão 

do trabalho a partir de capacidades ou incapacidades. Em uma indústria deve haver 

uma organização cuja delimitação divide os trabalhadores a partir de trabalhos 

manuais, de fiscalização, de organização, de liderança, etc. Todas essas atividades 

estão em comunhão para a produção de um bem específico, sendo que se devem 

seguir as regras de comportamento, de utilização do tempo e do espaço dos 

trabalhadores. Por outro lado, para que a fábrica funcione bem é preciso respeitar 

certos limites: nem todos os funcionários podem entrar na gerência sem autorização 

prévia, não se pode entrar na área de trabalho sem utilização de equipamentos de 

segurança, etc. Nesta situação o trabalho, como qualquer atividade, deve estar de 

acordo com regras para ser levada em consideração como boa ou ruim, como 

adequada ou inadequada.  

Contudo, para entender o alcance deste problema da homogeneização e 

consensualidade do social, não é preciso nascer sobre a mentira fundadora da 

república. É bastante notório que as ações e o futuro de um jovem, por exemplo, 

podem ser direcionados pela ideia de sociedade pautada por hierarquias e divisões 

instauradas em um determinado cenário. É certo que as minorias31, nos tempos 

atuais, têm mais campos de participação e ganham uma maior visibilidade e voz diante 

da comunidade, porém, ainda existe um forte domínio das classes sociais dominantes 

                                                           
30 “[...] [N]ós negamos ao sapateiro o direito de exercer ao mesmo tempo o ofício de lavrador, tecelão 
ou pedreiro; obrigamo-lo a ser apenas sapateiro, para que os trabalhos de sapataria sejam bem exe-
cutados; da mesma forma, atribuímos a cada um dos outros artesãos um único ofício, aquele para o 
qual está habilitado por natureza, se quer tirar proveito das oportunidades a desempenhar bem a sua 
tarefa” (PLATÃO, 2000, p. 60) 
31 Minoria no sentido de participação nos âmbitos de decisão política e de participação efetiva na soci-
edade, tendo em vista que quantitativamente tais “minorias” são grande parcela da população brasi-
leira. 
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que determinam a hierarquia da sociedade. Por outro lado, o social estrutura as 

posições de dominação ao mesmo tempo em que possibilita sua contrapartida: os 

levantes reivindicando a igualdade surgem nas fronteiras borradas da dominação. Nas 

brechas da predeterminação dos corpos, os indivíduos surgem como agentes que 

podem reconfigurar as relações de desigualdade social, dando ao sensível uma nova 

disposição das coisas: tirando as mulheres da vida doméstica e o negro da senzala, 

por exemplo. 

Fica evidente com Platão e Aristóteles que o controle, a divisão e a 

hierarquização no campo da partilha do sensível não são exclusivos aos corpos dos 

indivíduos, como foi apresentado a partir do referencial de Rancière, notadamente, 

pelo exemplo dos escravos citas, mas que está na base também da delimitação e 

controle do discurso e da palavra: a tirania e supremacia da palavra em Platão e a 

diferenciação entre logos e ruído em Aristóteles. A palavra escrita, antes controlada 

passa a circular de forma que põe em questão as lógicas policiais do controle. 

Com as releituras e rupturas da tradição romanesca, aliada aos avanços da 

tipografia, a palavra pôde circular de forma livre, trazendo uma espécie de democracia 

no qual “o qualquer um” torna-se tema artístico e tem facilidade no acesso às obras 

literárias. A circulação livre da palavra, pensada sobre o prisma da letra escrita, foi 

para Platão um grande problema na legitimidade e organização da comunidade: 

“circulando por toda parte, sem saber a quem deve ou não falar, a escrita destrói todo 

fundamento legítimo da circulação da palavra, da relação entre efeitos da palavra e 

as posições dos corpos no espaço comum” (RANCIÈRE, 2005, p. 17). A palavra 

escrita é contrária à palavra em ação que, a partir de Platão, tem o sentido de 

legitimidade de posições e de direcionamento. A palavra escrita não se direciona a 

ninguém na medida em que se destina a qualquer um e, por esta razão, sua livre 

circulação é democrática.  

 Onde a escrita e a palavra deixam de circular livre, o discurso se vê interditado. 

Os plebeus, do exemplo levantado anteriormente, não podiam proferir discursos 

porque não compartilhavam do mesmo logos dos patrícios, não podiam fazer circular 

a palavra, nem mesmo pelo uso da oratória, porque conheciam apenas ruídos. Em 

suma, não participavam do mesmo horizonte discursivo dos patrícios. Não é qualquer 

um que pode proferir qualquer discurso em qualquer lugar ou em todas as situações, 

devido a situação de interdição sensível do discurso e dos corpos. 

A partilha do sensível faz perceber uma sensibilidade dividida que separa os 
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corpos, as palavras e seus usos de uma maneira onde o litígio, a oposição e a 

subversão torna-se presente. Isso significa duas coisas: a própria dominação 

possibilita sua corrosão e que a subversão é a prova cabal de que toda dominação é 

contingente. Tanto Foucault quanto Rancière trarão as linhas que orientam esta 

dominação e traçarão, sobretudo Rancière, linhas de fuga desta situação propondo 

novas formas de pensar a configuração e disposição sensível dos indivíduos na 

comunidade de seres falantes da qual fazemos parte. 

Assim, como afirma Davide Panagia “a desigualdade de Partage du sensible 

que estabelece hierarquias [...] traz o potencial para sua própria dissolução” 

(PANAGIA, 2010, p. 102), pois sempre deixa em aberto a possibilidade do dissenso 

de ações políticas. O segundo momento do exemplo do Aventino mostra isso: os 

plebeus se organizaram, deram-se nomes, instauraram uma nova partilha do sensível 

com o ideal da igualdade “como seres falantes repartindo as mesmas propriedades 

daqueles que as negam a eles” (RANCIÈRE, 1996, p. 38). Eles subverteram a antiga 

lógica de dominação encarnada pelos patrícios. Os plebeus reivindicaram serem 

contados na lógica que o exclui como incontáveis, ou melhor, dão-se uma nova lógica 

na qual são incluídas e possam ter visibilidade. Eles introduzem, portanto, no tecido 

sensível baseado na lógica de dominação o elemento do dano32. O dano é o conflito 

que busca a ruptura na hierarquização e das desigualdades na partilha do sensível, 

ao afirmar a igualdade entre os seres, é a própria luta democrática de colocar voz e 

rosto em indivíduos que se configuravam em meros corpos para as manobras da 

dominação, exclusão e de desigualdade.  

Há, portanto, mesmo em forma de crisálida, em qualquer partilha policial do 

sensível o necessário para sua própria dissolução a partir de ações políticas que 

derrubam os muros da dominação e da subserviência impostas pela lógica da polícia. 

Neste sentido, em momentos nos quais os indivíduos têm suas atividades limitadas, 

podem se rebelar e sacudir o jugo no qual se encontram. Quando os plebeus se veem 

sem saída, pois não lhes eram dados nomes, passaram a questionar, a reivindicar 

uma participação mais ativa e igualitária na partilha do sensível. Eis que surge uma 

nova forma de dividir ou de fraturar o sensível, não mais sob a perspectiva consensual 

e da separação, mas pelo princípio do dissenso contra a ordem policial vigente. 

 

                                                           
32 Tort, no original, e wrong na tradução para o inglês.  
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2.2  O SENSÍVEL DIVIDO: O DISSENSO POLÍTICO 

 

Esta forma de tomar a partilha do sensível faz ver uma nova lógica de 

composição e de distribuição das ocupações, dos espaços e dos tempos, ao romper 

com a antiga ordem policial subvertendo-a dando visibilidade aos excluídos, aos que 

não têm lugar33. Para esta lógica de desmantelamento dos mecanismos de divisão, 

Rancière dará o nome de política. Ao contrário do que se entende popularmente por 

política, Rancière lhe trará um novo sentido. A luta partidária pelo poder nas eleições, 

a divisão dos três poderes, a participação de grandes empresas no financiamento 

eleitoral, em suma, tudo isso que caracteriza a política em seu sentido vulgar diz 

respeito somente ao ordenamento consensual do sensível próprio à lógica policial, 

neste sentido, estes aspectos estão apenas dispostos “[...] na distribuição hierárquica 

dos lugares e das funções e consiste em organizar a reunião dos homens em 

comunidade e o seu consentimento” (RANCIÈRE, 2014a, p. 69), não dizendo respeito 

à real luta política. A política é exatamente o momento no qual a polícia deixa de ser 

a ideia dominante, a partir de cenas de litígio e da redistribuição polêmica do som, da 

palavra e das posições 

[...] A atividade política é a que desloca um corpo do lugar que lhe era 

designado ou muda a destinação de um lugar, ela faz ver o que não 

cabia ser visto, faz ouvir um discurso ali onde só tinha lugar para o 

barulho, faz ouvir como discurso o que só era ouvido como barulho 

(RANCIÈRE, 1996, p. 42). 

 

A política inaugura no seio da partilha do sensível instâncias de participação 

outrora inéditas e polêmicas, destruindo as antigas barreiras e as posições de cima e 

de embaixo. Contudo, as cenas individuais geram o desconforto com as questões 

gerais da dominação, fazendo com que acontecimentos aparentemente efêmeros e 

banais desconstruam antigas barreiras e fronteiras, implementando uma nova forma 

de participação, gerando novos sujeitos políticos e novas possibilidades de 

distribuição de posições e capacidades. 

Como os indivíduos podem deixar de submeter-se à dominação policial? Como 

repensar as relações do trabalho, por exemplo, a partir de uma perspectiva mais 

                                                           
33 No próximo capítulo será abordado a promoção dos anônimos na literatura. Nota-se uma relação 
entre a estética e a política ao que concerne à visibilidade dos excluídos na lógica policial. Este ele-
mento na literatura causou uma revolução na maneira pela qual se faz arte. 
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igualitária e que desconstrua as antigas hierarquias? No livro A noite dos proletários, 

Rancière mostrará algumas correspondências de proletários que por volta de 1830 

subverteram a lógica da divisão do trabalho, partindo da reutilização de suas noites, 

pretensamente destinadas para recobrar as forças para mais um dia de labuta, 

dedicando-se a atividades distintas ao seu trabalho braçal e manual: fazendo filosofia, 

literatura, política e poesia, por exemplo. Tinham assim o objetivo de “[...] retardar até 

o limite a entrar neste sono que repara as forças da máquina servil” (RANCIÈRE, 

1983, p. 8). Neste momento de insônia, os trabalhadores criaram um campo de 

visibilidade, uma nova instância sensível, no qual eles apareciam como seres dignos 

de discutir sobre a vida que lhe era negada34: da arte, da filosofia e da política. 

Entretanto, é importante marcar que a posição de Rancière diante destes 

trabalhadores não é o de mostrar para o público cego o pensamento pueril de 

tentativas literárias ou filosóficas, mas antes de pagar o devido tributo aos seus 

pensamentos, levando-os a sério e não como traços de uma excentricidade do 

pensamento.  

Nestas noites de vigília, o sensível é fraturado pelos proletários, o velho 

ordenamento que separa o trabalho manual do intelectual é revogado e é inaugurado 

uma nova instância de participação35. Desde a república platônica a dicotomia na 

dignidade entre o trabalho manual e o trabalho intelectual é posta em prática, mas 

mais do que isso, é impossibilitada a participação de um mesmo indivíduo nestas duas 

esferas do agir humano: ou se é artesão ou se é poeta. O artesão, pela lógica do 

ordenamento da partilha do sensível, pautada pela polícia, não pode participar de 

outras atividades que não seja o seu trabalho, pois ele não tem tempo para outras 

ações, já que suas energias devem dirigir-se única e exclusivamente ao ócio de seu 

ofício. Para desestabilizar este mundo milenar, os proletários criam jornais sobre o 

movimento proletário, escrevem poesias (como o sapateiro poeta Savinien Lapointe), 

literatura e filosofia, tornam-se senadores e deputados. Pensaram sobre o seu próprio 

                                                           
34 Os proletários reconfiguram a estética primeira criando assim uma nova relação política em que a 
arte pode fazer-se presente em suas vidas. 
35 Contudo, deve-se ressaltar que tal ordenamento foi posto em questão em casos particulares e não, 
necessariamente, numa macro escala. As fraturas instauradas no sensível são cenas, antes de 
qualquer coisa. Isso significa dizer que as práticas de subversão são sempre locais, pontuais e 
efêmeras: são caminhos móveis. O sensível sempre está em um perpétuo processo dicotômico, entre 
a ordem e a “desordem”, entre a regra e a desobediência, entre a visibilidade e a invisibilidade. Desta 
forma, o sensível partilhado de forma ordenadora é sempre mutável e traz em si a possibilidade de 
subversão. Exemplo disso são os direitos e as mudanças alcançadas nas condições do trabalho, nas 
relações sociais mais igualitárias entre homens e mulheres, pobres e ricos, brancos e negros. 
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ofício e sobre o mundo que lhes eram negados e abriram as portas e janelas para ter 

uma visão mais clara. 

Estes homens e mulheres que vivem seus dias curtindo o couro, pintando 

paredes, moldando móveis, etc., devem lutar para ter um mundo diferente daquele 

que a pobreza os impõe. Há, antes da ruptura do sensível policial, na divisão do 

trabalho um círculo vicioso entre pobreza, trabalho, cansaço/preguiça: “a pobreza não 

se define pela relação da preguiça com o trabalho, mas pela impossível escolha de 

seu cansaço: ‘eu queria ser pintor. Mas a pobreza não tem privilégios, nem mesmo o 

de adotar tal ou qual cansaço a viver’”, Rancière completa “não se trata do direito à 

preguiça, mas do sonho de ter um outro trabalho” (RANCIÈRE, 1988, p. 21). Os 

indivíduos inseridos e submetidos às regras de utilização de seu tempo e da ocupação 

de espaços, têm suas vidas e atividades delimitadas, desde seu momento de 

descanso até o seu lazer. A noite dos proletários mostra a possibilidade de 

embaralhamento de atividades, rompendo, por conseguinte, com a hierarquia entre 

trabalhos manuais e intelectuais. É esta luta que está em jogo nas noites dos 

proletários revoltosos, a perspectiva de participar de um novo mundo moldado no qual 

suas ocupações possam ser construídas por sua própria vontade.  

A política instaura no seio das maneiras de fazer, dos modos de ser e de ver 

aquilo que não deveria ter lugar dentro da lógica policial, rompendo “a configuração 

sensível na qual se definem as parcelas e as partes ou sua ausência a partir de um 

pressuposto que por definição não tem cabimento ali: a de uma parcela dos sem-parcela.” 

(RANCIÈRE, 1996, p. 42). O paradoxo da parcela dos sem-parcela é o tomar parte na 

comunidade por aqueles que não têm o direito para tal, ao mesmo tempo diz respeito 

a uma divisão fundamental que inaugura no seio da comunidade o dano que configura 

a própria política. A noite dos proletários mostra este rompimento com certa “natureza 

de coisas” que delimita os traços da dominação e da submissão ao trabalho e ao 

social. Os proletários inauguram uma nova instância sensível, transformando-os em 

seres dignos de serem contados dentro da partilha do sensível. Reivindicam uma 

participação na comunidade que lhes arranque da antiga divisão entre trabalho 

manual e intelectual. Eles tomam parte naquilo em que não poderiam, tornam-se a 

parcela dos sem-parcela cujo alcance faz ver a real democracia.  

A noção dos “sem parte” é a noção de um sujeito político, e um sujeito 

político nunca pode ser identificado sem um grupo social. Razão pela 

qual digo que o povo político é o sujeito que encarna a parte dos sem 
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parte – com isso não dizemos “a parte dos excluídos”, nem que a po-

lítica seja a irrupção dos excluídos, senão que a política é, antes de 

tudo, a ação do sujeito que sobrevém com independência da distribui-

ção das partes sociais. (RANCIÈRE, 2010, online).  

 

 O povo, como sujeito político, intervém polemicamente na partilha do sensível 

ao se colocar como parte dos sem parte, isto é, como esta parcela dos “incontados” 

que quebra com as identificações e exclusões previamente estabelecidas. O povo é o 

próprio dano que instaura a fratura no sensível e que torna possível a existência da 

política que traz “o erro do cálculo da democracia, que em última instância é apenas 

o erro de cálculo fundador da política” (RANCIÈRE, 1996, p. 25). O povo é esta parte 

da comunidade que não tem direito ou efetividade de participação, quer dizer, não 

pode tomar parte, não tem lugar diante dos grupos oligárquicos e aristocráticos domi-

nantes. 

 A parcela dos sem-parcela revela, a partir da figura do povo, “a pura contingên-

cia da ordem”, segundo Rancière, mostrando como as posições de hierarquia condu-

zidas e reverberadas nas oligarquias e nos grupos dominantes são construídas a partir 

de ideias de uma falsa desigualdade, mascarando “a igualdade de qualquer ser falante 

com qualquer outro ser falante” (RANCIÈRE, 1996, p. 43). Platão com sua República 

é esclarecedor neste aspecto, pois ele cria uma hierarquização social artificial com o 

intuito de acabar com a democracia, ou seja, destruir a parcela dos sem-parcela in-

corporada pela liberdade do demos. O objetivo da república é destruir com o próprio 

da política: o conflito representado pelo povo e pela democracia.  

“O povo não é uma classe entre outras. É a classe do dano que causa dano à 

comunidade e a institui como ‘comunidade’ do justo e do injusto”. (RANCIÈRE, 1996, 

p. 24). Instaura o dano que faz com que não haja simplesmente dominação e con-

senso, e exista o reordenamento das posições dentro da comunidade. Em suma, traz 

consigo os princípios do conflito, da política e da democracia. O indivíduo traz com a 

subversão de sua posição na partilha do sensível policial um desbaratamento na dis-

tribuição das partes, fazendo-se ser contado no tecido sensível.  

Este dano que funda a política é este elemento que instaura a própria ausência 

de arché da democracia, não diz respeito a uma mera divisão social em classes, não 

é algo pedindo reparação (1996, p.28), mas é o que funda a própria política, em termos 

de instauração de um litígio fundamental que torna o povo, a parcela dos sem parcela, 

como sendo o sujeito político cujo poder rompe com as amarras da dominação e as 
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fronteiras de sujeição. Neste sentido, ao contrário da polícia que pretende a calma e 

marasmo da ordem sensível, a política pressupõe uma agitação, uma irrupção em 

cenas de contestação no qual os sujeitos ganham uma visibilidade que lhes era ne-

gada. Portanto, na base de todo agir político, há este conflito fundamental represen-

tado no dano. 

O dano é simplesmente o modo de subjetivação no qual a verificação 

da igualdade assume figura política. Há política por causa apenas de 

um universal, a igualdade, a qual assume a figura específica do dano. 

O dano institui um universal singular, um universal polêmico, vinculado 

a apresentação da igualdade, como parte dos sem-parte, ao conflito 

das partes sociais. (RANCIÈRE, 1996, p. 51) 

 

O tomar parte daqueles que são indignos de qualquer possibilidade de tomar 

parte, seja por seu nascimento ou por falta de virtude ou riqueza, é o que configura 

esse dano no bom ordenamento da lógica hierárquica e dominadora dos corpos. 

Segundo Rancière, o povo é a classe do dano e é essa parte que não tem direito a 

parte alguma, pois povo é simplesmente livre como as classes dominantes da 

sociedade, sendo assim não tem qualidade própria – como a riqueza ou alguma 

virtude de nascimento e de natureza. Ao passo que o povo se atribui uma qualidade 

que é comum, ele traz consigo um litígio que diz respeito à parcela dos sem parcela 

que se configura como o dano fundamental que determina suas partes antes mesmo 

de determinar seu direito (RANCIÈRE, 1996, p. 23). A palavra democracia representa 

muito bem esta falta de arché incorporada na parcela dos sem parcela que instaura 

no seio da comunidade o conflito constituinte da política. 

Ao longo da tradição a democracia esteve coberta sob um véu de desconfiança 

e foi tida como o princípio de deslegitimação. A democracia foi acusada de ser um 

regime em que há a ausência de fundamentos para o governo, sendo desprovida de 

qualquer arché. Era caracterizada pela não necessidade de títulos para participar das 

decisões políticas, ou seja, não se baseia na riqueza dos oligoi, na areté dos aristoi, 

mas na simples liberdade incorporada ao corpo do demos: “o povo nada mais é que 

a massa indiferenciada daqueles que não têm nenhum título positivo – nem riqueza, 

nem virtude – mas que, no entanto, têm reconhecida a mesma liberdade que aqueles 

que os possuem. A gente do povo é simplesmente livre como os outros” (RANCIÈRE, 

1996, p. 23). O povo como parcela dos sem-parcela é totalmente desprovido de 

qualidades e por esta razão é o cerne da democracia que diz respeito à igualdade de 

qualquer ser falante com qualquer outro ser falante. A partir desta igualdade não há 
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diferenciação entre os indivíduos ou classes a partir da riqueza, virtude, sabedoria, 

etc. 

O que significa dizer que o povo encarna não uma qualidade distintiva, mas 

unicamente a liberdade? Ora, a liberdade é a característica comum a qualquer um, 

tanto aristocratas como oligarcas. Pode-se dizer que desta liberdade comum a todos 

temos a igualdade que “consiste no jogo das práticas guiadas pela pressuposição da 

igualdade de qualquer um com qualquer outro e pela preocupação de verificá-la” 

(RANCIÈRE, 2014a, p. 69). A igualdade é o exercício da emancipação intelectual que 

confere aos indivíduos as armas para lutar contra as amarras policiais e do 

embrutecimento. A principal arma que o povo tem contra a ordem policial está em si 

mesmo, não é algo que lhe seja adicionado: não é a fugacidade da riqueza ou a 

incerteza da virtude. É o próprio exercício e a constante verificação da igualdade. 

Todos os momentos de questionamento da ordem policial fazem estar presente a 

efetividade da pressuposição da igualdade de todos com qualquer um.  

 A democracia, portanto, é um erro na pólis, pois faz participar das decisões os 

indivíduos que não têm qualquer privilégio que o indique para tal. Além disso a 

democracia, para Platão, foi vista como a multiplicidade de opiniões que traz uma 

desordem dentro do sistema de legitimidade para participação na pólis baseada na 

arché, é a turba desenfreada por paixões mesquinhas: 

O demos [povo], para Platão, é a facticidade insustentável do grande 
animal que ocupa a cena da comunidade política sem, porém, nunca 
ser um sujeito uno. O nome que o qualifica verdadeiramente é ókhlos 
[multidão]: a turba popular, isto é, a turbulência infinita desses 
inúmeros indivíduos sempre diferentes de si próprios, vivendo na 
intermitência do desejo e no dilaceramento da paixão (RANCIÈRE, 
2014a, p. 25-26) 
 

A democracia, a partir da leitura feita por Rancière de Platão, é o reino da des-

legitimação, é o rompimento com qualquer princípio de bom ordenamento do governo, 

pois embaralha as posições que devem ser mantidas na pólis. Esse sentimento de 

repúdio à democracia não é novo, ele é tão antigo quanto a própria palavra, como 

afirma Rancière no Ódio à democracia, pois foi criada como uma palavra de ódio con-

tra o que perturba as legitimidades de nascimento próprias às oligarquias e aristocra-

cias. Platão, apesar de seu ódio à democracia, consegue perceber melhor as linhas 

que delineiam o alcance da democracia. Antes de ser considerado um mero sistema 

de governo ou uma forma de constituição, Platão via nela uma forma de participação 

que fazia de cada cidadão igual aos demais. O problema, então, segundo Platão, é 
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que isso ocasionaria dentro da República uma desordem nas bases da comunidade 

que deve ser pautada por um ideal de coreografia, no qual cada um se destina a um 

papel específico na partilha do sensível. A própria censura platônica aos artistas mi-

méticos se insere neste caminho, pois tais artistas estão a serviço desta lógica que 

faz com que o mesmo indivíduo possa fazer indistintamente mais de uma função: o 

ator pode ser homem e mulher, rico e pobre, artesão e filósofo. 

Contudo a desconfiança sobre a democracia sempre se renova, sendo que a 

atual, segundo Rancière no ódio à democracia, diz respeito a um equilíbrio que os 

governos oligárquicos devem levar em consideração em pró da governabilidade: entre 

o excesso da vida coletiva e o retraimento privado. A década de 1960 no mundo mos-

trou o quanto a participação ativa dos indivíduos e das coletividades podem ser peri-

gosas ao status quo; manifestações como as de maio de 1968 na França, o movi-

mento Power Flower nos Estados Unidos e a Tropicália no Brasil, em suma, a cha-

mada contracultura, tornaram-se exemplares no que diz respeito aos excessos da vida 

democrática; as oligarquias agem de pronto diante destas situações para diminuir o 

alcance destes movimentos, fazendo com que os indivíduos se inclinem a uma busca 

maior por ascensão privada, pautada na prosperidade material, coibindo manifesta-

ções e enaltecendo a individualidade consumista e materialista. Este novo ódio à de-

mocracia consiste na tentativa por parte das oligarquias de controlar o alcance da vida 

democrática, freando seus excessos e suas faltas, delimitando o coletivo e o privado. 

As pretensas democracias fazem ver este ódio à vida democrática, corrobo-

rando com a visão de Rancière de que as instituições e os governos não têm nada a 

ver com a verdadeira democracia. Além disso, indica mais uma vez o choque entre as 

potências da polícia e da política. As oligarquias tentam a todo custo controlar a vida 

democrática, pois ela é perigosa para a harmonia e consenso da ordem policial. Esta 

é a definição negativa da democracia: ela não diz respeito aos tipos de governo que 

se dizem democráticos, não faz parte da lógica das eleições representativas36 e das 

                                                           
36 Rancière mostra em O ódio à democracia e em entrevista concedida ao Nouvel Observateur, intitu-
lada L'élection, ce n'est pas la démocratie, que a representação é na verdade contrária à democracia:  
“La démocratie est fondée sur l'idée d'une compétence égale de tous. Et son mode normal de désigna-
tion est le tirage au sort, tel qu'il se pratiquait à Athènes, afin d'empêcher l'accaparement du pouvoir par 
ceux qui le désirent.  
La représentation, elle, est un principe oligarchique: ceux qui sont ainsi associés au pouvoir représen-
tent non pas une population mais le statut ou la compétence qui fondent leur autorité sur cette popula-
tion: la naissance, la richesse, le savoir ou autres.” (RANCIÈRE, 2012a, online). Por outro lado, o prin-
cípio democrático por excelência é o sorteio, pois não diferencia os cidadãos a partir de competências, 
riqueza, força ou idade. 



53 
 

lutas partidárias pelo poder. A luta política e democrática quer dizer algo distinto disso. 

Ela é a atualização do pressuposto da liberdade e da igualdade por parte do povo, em 

detrimento das hierarquizações próprias às aristocracias e oligarquias, portanto não 

está resumida a qualquer forma de governo: ela [a democracia] não se fundamenta 

em nenhuma natureza das coisas e não é garantida por nenhuma forma institucional. 

[...] Está entregue apenas à constância de seus próprios atos” (RANCIÈRE, 2010a, p. 

122), atos da atualização e da verificação que faz as palavras serem ouvidas e os 

corpos visíveis. A democracia e a real política surgem nestes atos de subversão que 

faz aparecer algo que era impossível em uma dada ordem visível, faz ter parte e visi-

bilidade aqueles cujas vidas estão delimitadas pelas regras da dominação, redistribu-

indo, por conseguinte, as fronteiras da partilha do sensível, partindo do pressuposto e 

da atualização da igualdade de capacidades entre todos. 

A luta democrática surge quando esta parte sem qualidade cuja característica 

é ser tão-somente livre como qualquer um, traz consigo o litígio que inaugura e que 

torna possível a política e a democracia: “A política existe quando a ordem natural da 

dominação é interrompida pela instituição de uma parcela dos sem-parcela” (RAN-

CIÈRE, 1996, p. 26-27). A parcela dos sem parcela é o dano fundamental que impos-

sibilita a simples dominação dos indivíduos: “Ela define o comum da comunidade 

como comunidade política, quer dizer, dividida, baseada num dano que escapa à arit-

mética das trocas e das reparações. Fora dessa instituição, não há política. Há apenas 

ordem da dominação ou desordem da revolta”. (RANCIÈRE, 1996, p. 26-27). Neste 

sentido, a política democrática não existe por si mesma, mas depende sempre da 

irrupção das cenas em que surge esta parcela dos sem-parcela cuja voz ecoa em 

locais e tempos que não eram possíveis outrora, rompendo com a lógica do bom or-

denamento e distribuição das posições inerentes à ordem de dominação. 

Portanto, nestas fraturas em que se verifica a igualdade entre os seres falantes, 

demonstrada e exemplificada com o distúrbio instaurado pela noite dos proletários que 

subvertiam suas posições e ocupações, há uma desidentificação, isto é, um processo 

no qual os indivíduos deixam de se identificar com as posições de cima e baixo 

impostas pela partilha policial do sensível. Neste sentido, em todo o processo em que 

a política surge, mesmo que de forma efêmera e rara, a emancipação e a efetividade 

da igualdade entre todos os seres falantes se revela. No momento em que a igualdade 

se faz ver em um mundo de desigualdades contingentes, rompendo com a 

heterogeneidade da partilha policial do sensível, sob a forma de um conflito, em nome 
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de uma identificação outrora impossível, surge o que Rancière chama de processo de 

subjetivação: 

Por subjetivação vamos entender a produção, por uma série de atos, 

de uma instância e de uma capacidade de enunciação que não eram 

identificáveis num campo de experiência dado, cuja identificação por-

tanto caminha a par com a reconfiguração do campo da experiência. 

Formalmente, o ego sum ego existo cartesiano é o protótipo desses 

sujeitos indissociáveis de uma série de operações implicando a pro-

dução de um novo campo de experiência. Toda subjetivação política 

se parece com essa fórmula. Ela é um nos sumus, nos existimus. (p. 

47-48). 

 

A subjetivação é uma identificação inédita e dissensual que confunde a própria 

ordem policial, quando se rompe as pretensas identidades e familiaridades sobre as 

quais estão fundadas as hierarquias e a dominação. Neste sentido, a subjetivação é 

na verdade uma desidentificação, pois mistura os campos de enunciação e as classi-

ficações dos indivíduos determinada pelas ocupações e posições da partilha do sen-

sível, é “[...] o arrancar à naturalidade de um lugar, a abertura de um espaço de sujeito 

onde qualquer um pode contar-se porque é o espaço de uma contagem dos inconta-

dos, do relacionamento entre uma parcela e uma ausência de parcela.” (p. 48). Além 

disso, a subjetivação é a efetividade da divisão de dois mundos: a da identificação e 

a da desidentificação. Isto fica bastante claro no caso do processo contra Auguste 

Blanqui:  

Instado pelo presidente do tribunal a declinar sua profissão, ele res-

ponde simplesmente: "proletário". A essa resposta o presidente objeta 

de pronto: "Isso não é profissão", para logo ouvir o acusado replicar: 

"É a profissão de trinta milhões de franceses que vivem de seu traba-

lho e que são privados de seus direitos políticos". (RANCIÈRE, 1996, 

p. 49) 

 

 Há neste exemplo a luta entre polícia e política, no qual a subjetivação surge. 

Enquanto uma parte identifica o termo “profissão” a uma ocupação determinada, Au-

guste Blanqui dá ao mesmo termo a ideia de “uma confissão, uma declaração de per-

tencimento a um coletivo.” (RANCIÈRE, 1996, p. 50). Blanqui traz com sua confissão 

uma identificação polêmica e impossível, pois sob o nome de “proletário” não se de-

signa uma classe homogênea da qual possa identificar um corpo orgânico, mas é 

antes uma multiplicidade de corpos fraturados e desqualificados que não compõem 

um ethos propriamente dito. A subjetivação faz do indivíduo um “nós somos” que des-

locam as fronteiras das posições e do pré-ordenamento da lógica policial reinante. 



55 
 

Com o exemplo dos proletários Rancière, argumenta que a subjetivação é uma luta 

quase que individual que ganha voz de forma conflitual. 

A subjetivação política "proletária", como tentei mostrá-lo em outro lo-

cal, não é nenhuma forma de "cultura", de ethos coletivo que ganharia 

voz. Ela pressupõe, ao contrário, uma multiplicidade de fraturas que 

separam os corpos operários de seu ethos e da voz que supostamente 

exprime sua alma, uma multiplicidade de eventos de palavra, quer di-

zer, de experiências singulares do litígio em torno da palavra e da voz, 

em torno da divisão do sensível. (1996, p. 48). 

 

A subjetivação diz um “nós somos”, mas desqualificando qualquer ideia de 

ethos, devido à pluralidade de corpos e de linhas que distinguem os indivíduos. Sob o 

nome de proletário, por exemplo, não se quer designar os trabalhadores manuais ou 

laboriosos, mas antes uma “classe dos incontados que só existe na própria declaração 

pela qual eles se contam como os que não são contados” (RANCIÈRE, 1996, p. 50), 

é uma afirmação que não é possível no mundo policial, é contar-se em um mundo 

onde não podem ser contados. A subjetivação, neste sentido, é a própria política nos 

termos de Rancière, pois põe em evidencia a fragilidade e a contingência nas desi-

gualdades da divisão e hierarquização dos indivíduos dentro da partilha do sensível 

policial.  

Sendo assim, os partidos que tentam tirar os proletários ou os camponeses de 

suas posições de subserviência estão partindo de um ponto equivocado, pois estão 

os considerando como incapazes para tal, além de classificá-los e identificá-los como 

uma massa que deve ser direcionada pelos interesses do partido. Os partidos políticos 

estão neste sentido a serviço das identificações e do consenso próprio à lógica poli-

cial. O consenso é contrário à subjetivação, pois este traz para o seio da comunidade 

a ideia do litígio e do dano, enquanto que aquele pressupõe e organiza os indivíduos 

sob a ideia de ordem com o intuito que façam apenas aquilo que lhes é permitido, ou 

seja, deve respeitar as identidades, ocupações e lugares sob as quais são designa-

dos: 

O que é o consenso senão a pressuposição de inclusão de todas as 

partes e de seus problemas, que proíbe a subjetivação política de uma 

parcela dos sem-parcela, de uma contagem dos incontados? Todo 

mundo está incluído de antemão, cada indivíduo é célula e imagem da 

comunidade das opiniões iguais às partes, dos problemas redutíveis 

às carências e dos direitos idênticos às energias. (1996, p. 117) 

 

As fraturas sob as quais os corpos estão constituídos traçam os caminhos da 

subjetivação, como afirma Rancière “uma subjetivação política é o produto dessas 
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linhas de fratura múltiplas pelas quais indivíduos e redes de indivíduos subjetivam a 

distância entre sua condição de animais dotados de voz e o encontro violento da igual-

dade do logos.” (1996, p. 49). Porém, a ordem policial pressupõe que os indivíduos 

devem permanecer em seu estado de animalidade ou de menoridade, ceifando por 

conseguinte toda relação de questionamento das relações e posições sociais. A lógica 

policial, neste sentido, abarca a ideia de que o poder deve permear todas as esferas 

da comunidade, submetendo-as a baixa mobilidade social, limitação na utilização do 

tempo do trabalhador, baixo nível de aprendizagem nas esferas sociais mais desfavo-

recidas e vulneráveis. Pressupõe que toda a ordem social é pautada por relações de 

poder. 

Ora, a tese que afirma que tudo está pautado por relações de poder e que 

afirma que por esta razão tudo é político sofre uma séria crítica dentro do pensamento 

de Rancière, pois há uma confusão entre polícia e política. As discussões sobre o 

poder estão no nível da polícia, pois diz respeito à dominação e relações de sujeição 

entre os indivíduos e suas posições, enquanto que a política volta-se para práticas 

que põe em questão os jogos do poder exercidos pela ideia de legitimidade 

empregada por partidos políticos, empresas, Estado, etc, isto é, está além de toda 

lógica promovida pelas práticas preocupadas na perpetuação do poder, está nas 

zonas de ruptura criando rachaduras dentro do poder. 

Contudo, as mudanças instauradas pela política inauguradas no sensível 

nunca são consensuais, mas antes são sempre polêmicas, pois põem em questão 

uma determinada ordem pontual. O conceito de partilha do sensível traz consigo uma 

tensão entre a percepção e o que é merecedor de percepção. A luta democrática 

ocorre justamente quando o que não é merecedor de ser percebido insurge contra a 

ordem pré-estabelecida. Neste sentido, a ação política é também estética ao atuar na 

reconfiguração das condições de sensibilidade e de percepção dos corpos das 

palavras. Por esta razão a política não é algo comum em nossas vidas, ela é efêmera 

e rara, pois o que há em abundância é a própria polícia. Em cenas raras como a dos 

proletários sonâmbulos traz a potência da política de forma polêmica e conflituosa. O 

sensível é amplamente modificável pela atualização do pressuposto da igualdade que 

é posta em prática por indivíduos que subvertem uma lógica preestabelecida, mas é 

preciso um grande esforço e, principalmente, coragem para se revoltar e modificar o 

mundo em nossa volta. 
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Entretanto, esta igualdade pleiteada pela política não lhe é própria, além de não 

ter nada de político em si, o que a política realiza tão-somente é a verificação da igual-

dade dentro do reino da própria desigualdade policial: “tudo o que ela faz é dar-lhe 

uma atualidade sob a forma de caso, inscrever, sob a forma de litígio, a averiguação 

da igualdade no seio da ordem policial” (RANCIÈRE, 1996, 44). A igualdade, não é 

pois um ponto a ser alcançado, sendo antes um pressuposto a ser atualizado em ca-

sos particulares. A política não produz a igualdade, ela traz a tona a igualdade que 

está sendo mascarada pela dominação das regras da lógica policial. Neste sentido, a 

política não está em todos os lugares, pois ela só funciona em um embate heterogê-

neo com a polícia.  

Mas na mesma forma como nada é em si político, tudo pode vir a sê-lo (RAN-

CIÈRE, 1996), desde que a partilha policial tenha que encarar o dissenso de atos de 

subversão em relação a ordem consensual do sensível. Sendo assim, um mesmo ato 

como uma greve pode ao mesmo tempo estar a serviço da polícia ou em pró da polí-

tica. O que determina seu alcance é o fato de fazer “a escolha entre respostas pro-

postas ou a invenção de uma questão que ninguém se colocava” (RANCIÈRE, 1996, 

p. 45), ou seja, para uma performance afetar de forma dissensual a partilha do sensí-

vel, é preciso que se coloque em questão aquilo que nunca antes poderia ter sido, que 

faça emergir, dentro da antiga ordem do status quo, uma nova visibilidade, um novo 

corpo presente, uma nova voz. 
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3 A REVOLUÇÃO ESTÉTICA: A IGUALDADE DE TODOS OS TEMAS E OS DE-

TALHES ANÓDINOS37 

 

[...] foi então que começou a imitação de coisas abjetas, a busca pela 
imundície e pelas deformidades, o que atraiu, avidamente, alguns ar-
tistas: se tivessem de pintar uma armadura, escolhiam a mais enferru-
jada; se fosse um vaso, não o queriam intacto, e sim trincado ou com 
rachaduras. Seu vestuário consiste em calções, bragas e barretes; 
quando representavam corpos, concentravam sua atenção nas rugas 
ou nos defeitos da pele e das formas – dedos nodosos, membros de-
formados pela doença. [...] (BELLORI) 38 
 

O dissenso na partilha do sensível, assim como foi desenvolvido no capítulo 

anterior, pode ter lugar em diversos campos do fazer humano. No entanto, para Ran-

cière, o local privilegiado em que se questiona o ordenamento sensível é o da arte, 

marcadamente com o que o autor chama de revolução estética. Há mais ou menos 

dois séculos as artes39 passaram por um processo de questionamento das antigas 

fronteiras que delimitavam o próprio de uma arte a partir de determinadas maneiras 

de fazer, seguindo o imperativo da mímesis proposto por Aristóteles. Tal revolução 

inaugurou um novo horizonte de visibilidade, de pensamento e de criação, legitimando 

como digno o que outrora foi posto como inferior ou sem importância, isto é, o anônimo 

e sua vida e a descrição de objetos comuns passam a ter importância, pois passa a 

se entender que “existe sentido onde parece não ter, algo de enigmático no que pa-

rece evidente, uma carga de pensamento no que parece ser um detalhe anódino” 

(RANCIÈRE, 2009, p.10). 

À esta revolução promovida pelas artes, Rancière nomeará de regime estético 

das artes, que é o real nome ao que se convencionou chamar de modernidade, pós 

modernidade ou de vanguarda artística40. Este regime de identificação das artes se 

                                                           
37 No presente capítulo apresentam-se duas características importantes da revolução ocorrida pelo 
regime estético das artes: igualdade de temas e a utilização dos detalhes. Estes aspectos evidenciam 
a democracia, notadamente, literária, o que cria uma passagem entre o capítulo anterior que trata da 
política estritamente falando e as manifestações artísticas que buscam dar visibilidade a temas e per-
sonagens que não teriam visibilidade nos regimes poético e ético. 
38 Bellori sobre uma linhagem de pintores que partiram, principalmente, de Caravaggio para pintar tudo 
aquilo que era visto como inferior, feio ou sem importância.  
39 Neste sentido, o autor afirma que a arte tal qual conhecemos só passou a existir por volta do fim do 
século VXIII e início do XIX. (RANCIÈRE, 2013, p. 9)  
40 Assim como em outros aspectos de seu pensamento, Rancière criticará os conceitos e noções tradi-
cionalmente em voga na academia para, com isso, traçar as condições de inteligibilidade da discussão 
sobre a arte. Conceitos como os de modernidade, pós-modernidade e de vanguarda artística não são 
suficientes para definir a grande multiplicidade e alcance das manifestações artísticas desenvolvidas 
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distingue a outros dois: o regime ético das imagens41, cujo principal referencial é o 

platônico, e o regime poético ou representativo das artes42 inaugurado na Poética de 

Aristóteles. No regime estético “a identificação da arte, nele, não se faz mais por uma 

distinção no interior das maneiras de fazer, mas pela distinção de um modo de ser 

sensível próprio aos produtos da arte constrói”, vislumbrando assim um horizonte sen-

sível no qual o anônimo pode ser tratado como algo importante a ser pensado, além 

disso, mostra, a partir da descrição, uma relação entre aspectos heterogêneos, cons-

tituindo “a potência de um pensamento que se tornou ele próprio estranho a si mesmo: 

produto idêntico ao não produto, saber transformado em não-saber, logos idêntico a 

um pathos, intenção do inintencional” (RANCIÈRE, 2005, p. 32).  

Qual a importância da descrição de um objeto ordinário dentro de uma obra de 

arte e, em especial, num romance? Como pensa-lo diante do imperativo da narrativa? 

Como avaliar as rupturas sofridas dentro da antiga maneira de contar histórias, a partir 

deste deslocamento? O primado da ficção, tal qual Aristóteles delegou, consiste na 

                                                           
nos últimos dois séculos, notadamente, com a revolução estética empreendida pelas páginas do ro-
mance no século XIX. Tais conceitos, como o de modernidade, são normalmente muito amplos e vagos, 
não conseguindo chegar ao cerne da discussão sobre o período histórico em questão. 
“[a noção de modernidade], hoje denominador comum de todos os discursos disparatados que põem 
no mesmo saco Hölderlin ou Cézanne, Mallarmé, Malevitch ou Duchamp, arrastando-os para o grande 
turbilhão em que se mesclam a ciência cartesiana e o parricídio revolucionário, a era das massas e o 
irracionalismo romântico, a proibição da representação e as técnicas da reprodução mecanizada, o 
sublime kantiano e a cena primitiva freudiana, a fuga dos deuses e o extermínio dos judeus da Europa”. 
(RANCIÈRE, 2005, p. 14) 
 
41 O regime ético trata as imagens artísticas a partir de duas perspectivas: em relação a sua origem e 
a sua destinação. As imagens, identificadas neste regime, devem ser analisadas pelo seu teor de ver-
dade, isto é, deve estar adequada a um modelo de representação pautado em “saberes fundados na 
imitação de um modelo com fins definidos” (RANCIÈRE, 2005, p. 28). Neste primeiro sentido, o valor 
das imagens é tratado a partir de seu modo de criação e principalmente levando em consideração se 
se tem uma aproximação com a verdade. Por outro lado, as imagens têm seu valor designado por sua 
destinação, ou seja, deve-se analisar qual o objetivo de tais imagens dentro da comunidade e como 
ela pode afetar os indivíduos em sua volta. 
42 Este regime artístico está pautado pelo referencial da Poética de Aristóteles e acompanhou boa parte 
da tradição artística desenvolvida pelas chamadas belas artes. Ele é pensado no par conceitual poie-
sis/mímesis. Tem como principal característica a regularização das maneiras de fazer artístico, pen-
sando-os como definindo o que pode ou não ser representado. Aqui importará mais as maneiras pelas 
quais uma arte é feita e como esta construção deve estar de acordo com algumas regras de composi-
ção.  

Temos neste regime “um princípio pragmático que isola, no domínio geral das artes (das ma-
neiras de fazer), certas artes particulares que executam coisas específicas, a saber, imitações” (RAN-
CIÈRE, 2005, p.30), há, portanto, a predominância da imitação ao se circunscrever o que é considerado 
artístico ou não, pensando, segundo Aristóteles, o meio pelo qual se imita, os objetos imitados e a 
maneira de fazer a imitação. Por esta razão, é pensado a partir de um ideal de hierarquização de artes 
menores e artes superiores que são destinados a públicos distintos e que estão submetidos a uma 
construção de gênero. 
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organicidade da narração. Trata-se de um corpo no qual seus membros e órgãos de-

vem funcionar em conjunto e em relação mútua. O tronco não pode ser desprovido de 

membros, assim como estes não estão em suspensão no ar. Há uma linha ficcional 

que deve interligar as partes ao todo, relacionando a partir da verossimilhança e da 

necessidade o começo, o meio e o fim da história. Na ficção poética deve haver, por-

tanto, uma coluna vertebral “que faz dela um corpo que se sustenta por si mesma, o 

ordenamento interno que subordina os detalhares à perfeição do conjunto, os enca-

deamentos de causas e de efeitos que asseguram a inteligibilidade do relato através 

de seu desenvolvimento temporal” (RANCIÈRE, 2015, p. 11). Neste sentido, dentro 

da construção ficcional nada deve ser entendido como sendo supérfluo, tudo tem um 

lugar específico dentro da trama: cada fio tem sua função de interligar o todo. A obra 

está determinada e orientada para um fim encadeado por ações e suas consequên-

cias, nenhuma ação deixa de ter um efeito posterior. 

Além disso, as bases da ficção clássica, moldadas pela Poética de Aristóteles, 

é pensada e construída por meio da distinção e da hierarquização entre ativo e pas-

sivo, elevado e inferior, digno e indigno. Não é permitido tratar de qualquer caráter, 

não se constrói uma estória sobre qualquer assunto. A tragédia deve ser feita a partir 

da figura de indivíduos ilustres: como descendentes de fundadores míticos de cidades 

gregas, ou descendentes dos próprios deuses. Por sua vez, a comédia destina-se ao 

que é ignóbil, ao que é inferior, ao que é digno de riso e de escárnio. É preciso, antes 

de mais nada, respeitar um número de regras para construir satisfatoriamente a nar-

ração, levando em consideração que para ela ser contemplada apropriadamente é 

preciso uma adequação poética ao gênero proposto e ao tema tratado. 

Entretanto, com o advento do romance, a linha de causa e efeito da ficção aris-

totélica é rompida. O romance surge como o gênero sem gênero, uma espécie de 

criação que rompe com os limites e as prescrições de legitimidade poética. Com isso, 

ocorre uma revolução que embaralha as posições entre baixo e cima, entre ação e 

passividade. Onde se pode ler vidas de pessoas comuns, estórias de uma adúltera ou 

de viciados em jogos, aventuras de um capitão inglês ou a vida de uma dama da alta 

sociedade londrina. 

 Neste caminho, as mudanças sensíveis propostas pelas artes no regime esté-

tico introduzem um novo horizonte temático: a vida dos anônimos. O povo torna-se, 

nesta nova lógica, um objeto artístico assim como os nobres o foram outrora. Com 
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esta nova abordagem de encarar a tradição e a sensibilidade, rompe-se o antigo or-

denamento das belas-artes, trazendo à tona aquilo que lhe era excluído ou proibido: 

o banal, o anódino e o cotidiano do homem comum. Porém, tal introdução não é feita 

partindo de uma caricatura do povo (como poderia ser pensado pela comédia aristo-

télica), mas colocando-a no centro gravitacional da obra artística, isto é, tornando-o 

um agente de ação. A introdução da vida dos anônimos é, ao mesmo tempo, a pro-

moção de sua dignidade. 

Contudo, quando este novo encadeamento sensível começou a valorizar o in-

significante ou o ninguém? O regime estético está em funcionamento, de fato, no mo-

mento em que há a irrupção de um novo encadeamento sensível no qual o anônimo 

se transforma em um ser visível e digno para a arte. É neste sentido que Rancière 

(2013) afirma que a arte, como a conhecemos, existe apenas a pouco mais de dois 

séculos, pois foi somente neste momento em que “o qualquer um” pôde constituir-se 

como objeto artístico ao derrubar as antigas filiações entre belas artes e artes liberais. 

As belas artes eram filhas das chamadas artes liberais. E estas, por 
sua vez, distinguiam-se das artes mecânicas porque eram o passa-
tempo de homens livres, homens de ócio a que sua qualidade mesma 
devia ser posta de lado da busca de uma perfeição excessiva em rea-
lizações materiais das quais podiam encarregar-se um artesão ou um 
escravo. (RANCIÈRE, 2013, p. 09). 
 

A revolução estética que confere a glória do qualquer um é, segundo Rancière 

(2005), antes de tudo, pictural e literária. Por sua vez, a promoção das massas por 

parte das artes mecânicas no século XX só foi possível, por conseguinte, pelo fato da 

própria massa ter sido transformada em tema artístico pela pintura e pela literatura: 

“porque o anônimo tornou-se tema artístico, sua gravação pode ser uma arte” (RAN-

CIÈRE, 2005, p. 46-47). Esta frase leva a algumas análises. Primeiro, as configura-

ções estéticas de uma obra não se resumem ao médium próprio de uma arte43, neste 

sentido a fotografia ou o cinema são arte pelo fato de seu tema ser artístico e não por 

seus mecanismos técnicos. Segundo, o anônimo passou a ser um objeto para a arte, 

criando assim um novo horizonte temático que implode as antigas barreiras do regime 

poético. 

                                                           
43 Tal afirmação é em si uma resposta à ideia de que há um acompanhamento entre as mudanças 
técnicas/mecânicas e o novo estatuto estético. Ora, Rancière é um crítico feroz da perspectiva de que 
o médium próprio de uma arte delimita ou é preponderante para a constituição artística/estético de uma 
obra. Para que a fotografia ou o cinema sejam arte é preciso antes que seu tema seja artístico, ou seja, 
sua configuração como arte independe de seus meios e mecanismos técnicos de criação, assim como 
a pintura não se resume às configurações do pincel ou do quadro, e a escultura ao cinzel e ao mármore. 
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O regime estético, a partir desta perspectiva, configura-se como um triplo dis-

tanciamento do antigo ordenamento artístico, pois confere ao autor um afastamento 

da necessidade da utilização de mecanismos materiais e técnicos específicos de uma 

arte, ampliando seu leque de possibilidades; e junto à revolução dos materiais e téc-

nicas existe a democracia artística que faz com que qualquer coisa possa se tornar 

tema artístico. Em terceiro, tem-se a ampliação no acesso às artes por parte dos indi-

víduos. Há, portanto, uma democracia em relação a estes três aspectos: a igualdade 

de todos os materiais e técnicas, a igualdade de todos os temas e a igualdade de 

todos os indivíduos como leitores. 

Com a promoção dos anônimos, o regime estético constitui esta nova lógica 

que instaura a igualdade de todos os temas. Não há mais divisões e hierarquias entre 

as belas-artes que faziam com que uma arte fosse apreciada ou criada apenas pela 

relação entre seu tema e um gênero específico que o acompanha. Qualquer tema, 

assim como os anônimos, pôde se transformar em arte, pois “o banal torna-se belo 

como rastro do verdadeiro” (RANCIÈRE, 2005, p. 50). Não há, portanto, um privilégio 

marcado sobre um determinado tema artístico, fazendo com que uma latrina ou um 

esgoto possam ser representados artisticamente, assim como os trabalhadores ma-

nuais serem o rosto de uma época. 

Com o advento da promoção dos indivíduos comuns como tema artístico e da 

utilização dos detalhes apresentados em diversos romances, a causalidade pautada 

na verossimilhança e na necessidade é desfeita, notadamente, pela opção de utilizar 

a descrição em detrimento da narrativa, produzindo assim, nas palavras do crítico 

Barbey d’Aurevilly e de Jacques Rancière, um “monstro sem coluna vertebral”. Um 

monstro cujo corpo é desprovido de esqueleto, de uma linha que una seus membros, 

criando assim um corpo fragmentado e mutilado. Há, portanto, uma chuva de átomos 

fechados em si mesmos, como quadros expostos sem com isso haver um encadea-

mento necessário entre eles. É a descrição de cenas não lineares cujo modelo des-

trona a continuidade da ficção clássica. Como a exaltação de pequenos detalhes a 

partir da descrição de uma cena pode destruir o castelo poético da narração? Como 

um simples barômetro ou um chapéu desconstrói o primado ficcional? 

Rancière cita a seguinte descrição feita por Flaubert em Um coração sensível: 

“Um velho piano suportava, sob um barômetro, uma quantidade piramidal de caixas e 
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cartões” (FLAUBERT, 1877, apud RANCIÈRE, 2015, p. 18). Do que se trata este ba-

rômetro? Rolande Barthes44 em sua análise sobre esta descrição, encontrará uma 

explicação para o piano que seria um signo da posição burguesa da proprietária e 

para os cartões um símbolo do desleixo e de desordem, ambientado assim a casa 

Aubain (BARTHES, 1972, p. 36). Mas, e o barômetro? Ele aparece como sendo uma 

coisa totalmente inútil para o encadeamento do romance. Não diz nada, não indica 

nada, não esconde nada. Parece apenas como um parasita supérfluo à história e ao 

seu entendimento. 

Para Roland Barthes a descrição de detalhes ínfimos ou de objetos inúteis para 

a trama, indicam o próprio real. Há um efeito de real no qual “sua utilidade consiste 

precisamente em ser inútil, [pois] se um elemento se encontra em um relato sem que 

nenhuma razão justifique sua presença, é porque essa presença é incondicional, por-

que está ali só porque está ali” (RANCIÈRE, 2015, p. 19). O detalhe descrito de um 

objeto sem importância faz com que a história não siga os traços da verossimilhança, 

havendo uma aproximação com a própria vida ao evidenciar elementos que estão 

presentes em cena. Neste sentido, a utilização da descrição de um objeto supérfluo 

como o barômetro seria como a marca do real, não é preciso que haja uma justificativa 

para que um objeto esteja em tal ou tal lugar, ele simplesmente está.  

Contudo, o problema para o crítico Barbey d’Aurevilly é que o detalhe não está 

lá para marcar o real, mas que só há detalhe (RANCIÈRE, 2015, p. 21), isto é, não há 

nada além do próprio acessório, apenas o simples contingente. Há, por esta razão, 

uma inferioridade destes romances em relação à tradicional maneira de contar histó-

rias, segundo o crítico. Não há, por conseguinte, obra alguma, mas apenas um ema-

ranhado de signos que não se tocam ou se interligam para compor uma narrativa. 

A descrição dos detalhes é bastantes momentos como neste, na primeira parte 

de Madame Bovary, em que Flaubert faz a descrição psicológica de Charles Bovary a 

partir de um elemento de sua vestimenta: o boné, utilizado em seu primeiro dia na 

escola. Um garoto tímido que tinha receio de guardar o próprio boné, além de quase 

não conseguir falar seu próprio nome ao professor. Ele era quieto, não era como as 

                                                           
44 As descrições próprias ao romance realista é uma das pedras no caminho da análise do estrutura-
lismo, denunciado por Roland Barthes em O efeito do real (1968). Tal análise deixa de lado tais detalhes 
pelo fato de “está ocupada em distinguir e sistematizar as grandes articulações do discurso narrativo” 
(BARTHES, 1972, p. 35). O intento do estruturalismo, portanto, deixa de lado os detalhes como sendo 
supérfluos ou como um espaço de criação de atmosfera, “afetados de um valor funcional indireto”, como 
afirma Barthes. 
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outras crianças que riam e zombavam, não tinha a malícia com a vida por isso foi 

ridicularizado. 

Mas, fosse porque não tivesse percebido a manobra ou porque não 
quisesse praticá-la, o novato mantinha ainda seu boné sobre os joe-
lhos quando acabávamos de rezar. Era uma dessas coisas heterogê-
neas, onde se encontram os elementos de boina, do ‘chapska’, do cha-
péu redondo, do boné de caça e do de algodão, uma dessas pobres 
coisas cuja muda feiura tem profundezas de expressão como o rosto 
de um imbecil. (FLAUBERT, p. 22) 

 
A descrição da vestimenta não se insere dentro da narrativa em busca de uma 

explicação, não diz respeito à verossimilhança ou uma necessidade causal como é 

visto no regime poético ou representativo, mas é antes um elemento antinarrativo, 

sendo que não adiciona nada ao enredo desenvolvido. Além da importância da des-

crição como elemento de contrariedade à narrativa tradicional, ainda em Madame Bo-

vary, encontra-se a vida dos anônimos no centro do romance, não apenas da prota-

gonista, Emma Bovary – filha de um camponês –, mas também de indivíduos sem 

nomes, trabalhadores que podem aproveitar o tempo na vida ordinária das cidades, 

após mais um dia de labor. Como no exemplo a seguir que trata da visão da janela de 

Charles Bovary enquanto ainda era um jovem estudante de medicina, momentos an-

tes de prestar aos exames finais do curso. 

Nas belas noites de verão, na hora em que as ruas mornas ficavam 
vazias e em que as empregadas tagarelavam nas portas, ela abria a 
janela e debruçava-se. O rio, que fazia daquela parte de Ruão um ar-
remedo infame de Veneza, corria embaixo, amarelo, violeta ou azul 
por entre as pontes. Os operários, acocorados nas margens, lavavam 
os braços nas águas. Nas cordas estendidas por sobre os sótãos, len-
çóis de algodão secavam ao vento. E acima de tudo, além dos tetos, 
o céu se estendia, iluminado pelo sol poente. Como devia ser bom 
estar lá longe, como devia estar fresco sob os caramanchões! Charles 
abria as narinas como se pudesse aspirar os odores suaves do campo, 
que não chegavam até ele. Emagrecera, e seu rosto tomara expressão 
dolente que o tornava quase interessante. (FLAUBERT, 28). 

 
 Charles Bovary sonha com aquela liberdade dessas pessoas pobres às mar-

gens do rio, refrescando-se sob os caramanchões nestas noites mornas de verão. 

Charles que até então tinha seus estudos um esforço quase hercúleo para poder 

acompanhar a turma, decide ir até esse mundo de liberdades, deixando-se levar pelo 

fragor da vida cotidiana nas ruelas e baixelas de Ruão. Flaubert, compõe assim um 

quadro belo no qual vê-se a vida das pessoas comuns sob o sol poente, às margens 

dos rios, lavando simplesmente seus braços após um dia de trabalho, sendo, enfim, 

simplesmente livres para viverem. 
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 Deixou de ir às aulas e ao hospital, passou a frequentar cabarés, jogar dominó, 

beber e conhecer mulheres. Enfim, finalmente, era iniciado na vida dos prazeres mun-

danos. Devido este sonho breve, foi reprovado nos testes. Contudo, essa mudança 

não foi profunda, logo voltara para sua rotina de estudos, conseguindo prestar os exa-

mes finais e tendo as questões decoradas alcançou notas satisfatórias. A vida dos 

anônimos lhe tirou de sua calmaria de lago, fez com que sentisse inveja daquela liber-

dade destes simples trabalhadores, desejou, corrompeu-se, mas sua vida não estava 

destinada a isso, sua personalidade o impelia para o outro lado da vida, aquela desti-

nada ao encerramento no trabalho, tornando-o letárgico, sem perceber as próprias 

pessoas em sua volta devido ao cansaço. 

O romance tornou-se revolucionário exatamente graças à escolha poética da 

igualdade de todos os temas que se apresenta, essencialmente, como uma questão 

de estilo que faz de Flaubert um democrata por sua “opção de pintar em vez de ins-

truir” (RANCIÈRE, 2005, p. 19)45. Não só de grandes indivíduos ou de grandes acon-

tecimentos viverá a literatura, mas antes e de forma abrangente, tratar-se-á de pes-

soas comum e de acontecimentos cotidianos e banais. “Marca [...] a ruptura da ordem 

representativa e do que era seu coração, a hierarquia da ação. Esta ruptura está vin-

culada ao que está no centro das intrigas novelescas do século XIX: o descobrimento 

de uma capacidade inédita dos homens e das mulheres do povo para ascender a 

formas de experiência que até então lhes eram negados.” (RANCIÈRE, 2015, p. 20).  

Flaubert escolhe escrever de forma séria a respeito de uma provinci-
ana cuja vida não possuiria nenhum interesse especial. Muito pelo 
contrário, tudo ao redor dela, os mínimos detalhes, reflete sua com-
pleta insatisfação. Flaubert subordina toda a cena à insatisfação de 
Emma, a partir dela, todo o resto ganha sentido. Variados elementos 
materiais e movimentos fortuitos como mordiscar uma avelã ou apoiar-
se no cotovelo ganham total importância na cena. A narração, menos 
da ordem da sucessão temporal que da simultaneidade espacial, se 
detém neles, e, em grande medida, são eles os responsáveis por 
transmitir alguma mensagem ao leitor. (SANTOS; SOUZA, p. 104) 
 

                                                           
45 Comenta Antonio Rivera Garcia: “A revolução literária, a de Flaubert, Proust ou Joyce, engendra o 
absoluto de um livro sustentado unicamente por seu estilo, e não pela ficção ou pelo encadeamento 
lógico-causal das ações” (GARCIA, p. 241). 
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Esta igualdade de todos os temas é a própria democracia em literatura46, pois 

não faz distinção entre quem pode ou não ser objeto artístico, mostrando que o qual-

quer um pode participar de construções sensíveis neste novo campo ficcional. Emma, 

de origem camponesa, a partir da revolução estética, pode se transformar no centro 

de uma obra literária, todos os elementos acabam circulando a seu redor. Elemento 

importante para essa obra, e para o romance realista em geral, é a simultaneidade de 

percepções e da materialidade descrita, criando assim, toda uma cena, ambientado a 

multiplicidade de objetos em sua volta. Flaubert, neste sentido, inaugura uma demo-

cracia literária, na qual os anônimos podem se configurar como tema artístico, além 

de evidenciar a descrição em detrimento do bom ordenamento causal da tradicional 

narração. 

Quando são publicados, Madame Bovary ou A educação sentimental 
são imediatamente percebidos como “a democracia em literatura”, 
apesar da postura aristocrática e do conformismo político de Flaubert. 
Até mesmo sua recusa em confiar à literatura uma mensagem é con-
siderada como um testemunho da igualdade democrática. Ele é de-
mocrata, dizem seus adversários, na sua opção por pintar em vez de 
instruir [...], é a negação de toda relação de necessidade entre uma 
forma e um conteúdo determinado. (RANCIÈRE, 2009, p. 19) 

 
 Flaubert pintou um mundo novo, destacando elementos antes negligenciados 

ou considerados simplesmente desnecessários. Não há necessidade entre as ações, 

e quem era outrora destinado à ação pode passar a gozar o ócio dos mais abastados. 

Além disso, o romance passa a pôr em cena figuras que não têm mais a importância 

de um rei, ou de figuras ilustres, mas a vida de pessoas comuns como um médico de 

província e sua esposa, também, uma provinciana, que apesar de sua posição pôde 

ter acesso a diversos livros, criando assim uma cultura larga. 

Madame Bovary firmou-se como uma revolução em relação aos antigos moldes 

de tratar as pessoas sem qualquer tipo de importância para a sociedade em geral. 

Charles Bovary é um médico mediano, para não dizer medíocre, que se apaixona por 

uma provinciana com mania de grandiosidade e que o trai em busca de uma fantasia 

que se revelou desastrosa, filho de um major-cirurgião, era um homem mediano, no 

sentido pobre do termo, é como um desses seres que nasceram simplesmente para 

                                                           
46 [...] O fato do livro [Madame Bovary]ter sido lido em toda parte e em todas as classe sociais na época 
– e assim “acusado” de ser democrático pelos críticos de Flaubert – teria contribuído para criar uma 
comunidade de leitores como uma comunidade sem legitimidade, o que Rancière vê positivamente. 
Nas suas próprias palavras: “uma comunidade designada pela simples circulação aleatória das letras” 
(GUERRON, p.37) 
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morrer, não vislumbra nada além do seu próprio dia. Formou-se médico com inúmeros 

esforços para poder acompanhar as aulas. Casou-se por conveniência. Usou do seu 

ofício para reproduzir alguns tostões a duras penas. Trabalhou em pequenas provín-

cias, praticamente sem descanso e sem ter tempo para outra coisa que não fosse o 

seu ofício.  

Emma Bovary, por sua vez, configurou-se como sua antítese. Provinciana, ape-

sar de ter tido uma educação bem ampla, baseada nos ensinamentos de um convento: 

aprendeu a tocar piano e com uma grande desenvoltura, devorava as leituras que lhe 

caiam ao colo, sabia dançar, conhecia geografia, desenho, etc. Tinha um espírito que 

voava longe de sua própria condição simples de origem. Filha de um camponês, tor-

nou-se altiva como uma marquesa. Sonhava com uma vida e com as aventuras que 

liam em seus livros. Fantasiava em coisas que lhe tirariam de sua vida simples. Não 

queria passar os seus dias rodeadas das mesmas coisas sem poder conhecer os pra-

zeres da vida. Com isso desprezava seu marido com todas as forças, por ele ser ape-

nas mais um medíocre a fazer peso no mundo. Entretanto, ela não o odeia como 

pessoa, mas principalmente como aquilo que ele representa, não representar qual-

quer forma de superioridade. Se ele criasse alguma reputação em sua profissão lhe 

seria mais agradável viver com aquele homem.  

 Há em Madame Bovary a introdução dos anônimos no mundo da literatura. 

Camponeses que sonham, provincianos que vivem suas vidas com a dignidade do 

cotidiano. A utilização de personagens comuns e da descrição de detalhes supérfluos 

fazem com que o próprio imperativo da ação seja questionado. Não há ação numa 

província, no sentido de que não há nada de digno para que aconteça, além do mais 

é posta em uma situação na qual os personagens vivem apenas em suas rotinas, sem 

nada de espetacular; até mesmo as aventuras extraconjugais de Emma Bovary en-

tram em uma rotina. Há nesta maneira de contar histórias uma subversão à dignidade 

temática que tomava conta da ficção tradicional.  

 Assim como Emma Bovary outro plebeu que encarna esta revolução do ínfimo 

e dos anônimos foi Julien de O vermelho e o negro de Stendhal. Apesar de ser de 

origem humilde, nunca esteve ligado ao ofício do seu pai. Vivia no mundo dos livros, 

era “sensível” de mais para o trabalho pesado, com isso recebeu dificuldades e gritos 

da família. Ele não parecia ter nascido para aquele mundo. 

Deixe-me em minha vida ideal. Suas pequenas preocupações, seus 
detalhes da vida real, mais ou menos doloroso para mim, retirar-me-ia 
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deste céu. Cada um morre como pode; eu só quero pensar sobre a 
morte do meu próprio jeito. O que me importa com os outros? Minhas 
relações com os demais serão cortadas drasticamente. Por favor, não 
me fale dessas pessoas; eu já tenho o suficiente para ver o juiz e o 
advogado. (STENDHAL, apud RANCIÈRE, 2013, p. 57) 

 
 Julien almeja e vive um céu longe das mesquinharias da vida cotidiana. Ele 

alcança um estado de espírito que não seria possível para pessoas comuns, ele pode 

finalmente não agir, sentir simplesmente no lugar de fazer absolutamente. Ele pode 

com sua condenação sentir o que lhe foi negado em liberdade. “É o puro gozo dos 

devaneios que o subtrai ao tempo” (2011, 62). Por outro lado, a ação que o levou para 

a prisão não tem uma concatenação linear, sua atitude quase que soa como sem 

sentido e arbitrária, soando como a pior resposta possível à situação: “assim o ato em 

que culmina toda a rede de intrigas é também a que anula ao desbaratar qualquer 

estratégia de fins e meios, e anula qualquer lógica ficcional de causas e efeitos” (RAN-

CIÈRE, 2011, p. 61). 

 Segundo Rancière, Julien aproveita um gozo paradoxal, no qual ele finalmente 

pode aproveitar a liberdade da vida e do ócio quando foi condenado e cumpria pena 

na prisão, isto é, viu-se livre quando não teve mais que viver preso ao mundo, podendo 

com isso simplesmente viver no seu céu de tranquilidade na prisão. Como afirmam 

Nadier Santos e Joana Souza, “[s]omente quando deixa de calcular seus gestos, pa-

lavras e atitudes, característicos de uma sociedade marcada pelos incontáveis cálcu-

los dos fins e dos meios, Julien passa a estar fora da racionalidade causal, furtando-

se à temporalidade que nela está implicada e podendo finalmente desfrutar a felici-

dade do momento”. (SANTOS; SOUZA, 2016, p. 100), ou seja, após não mais almejar 

as recompensas da ascensão social pautada no ideal aristocrático, após desvincular-

se das amarras das regras de conduta, ele pôde aproveitar finalmente a vida do mo-

mento47. Por conseguinte, o gozo plebeu de Julien promove a derrubada da lógica 

que divide duas humanidades, a dos homens ativos e dos homens do ócio, ou seja, o 

mundo do trabalho mecânico e o mundo do trabalho intelectual48, assim sendo: “[o] 

                                                           
47 Gozo semelhante ao de Meursault, protagonista de O estrangeiro de Albert Camus, que pode apro-
veitar cada experiência em seu cárcere sem com isso entediar-se: “Compreendi então que um homem 
que houvesse vivido um único dia poderia sem custo passar cem anos numa prisão. Teria recordações 
suficientes para não se entediar. De certo modo, isto era uma vantagem” (1982, p. 247) 
48 “O estado estético de Schiller promete uma comunidade nova, uma revolução política, porque se 
converte, precisamente, na refutação sensível da oposição entre a forma inteligente e a matéria sensí-
vel, entre o logos e o pathos. Oposição que, ao mesmo tempo, instaura a diferença entre duas huma-
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fazer nada promove um campo específico de experiências sensíveis, além de separar 

os homens do trabalho dos homens do prazer. Assim, a atitude de Julien abole uma 

hierarquia das ocupações na igualdade descoberta da pura partilha de uma sensação 

ou emoção” (SANTOS; SOUZA, p. 100-101). Assim como os proletários descritos em 

A noite dos proletários que, após um dia destinado a curtir o couro, moldar o ferro ou 

costurar roupas, subvertem suas noites de descanso para reverter a divisão entre 

aqueles que devem utilizar seu tempo em proveito de uma atividade e os que podem 

disfrutar do mundo dos prazeres da leitura e da discussão política, filosófica e artística. 

Esta liberdade que o permite desfrutar do ócio que sempre lhe foi negado, po-

rém, foi alcançado por uma ação criminosa. Além disso, o ato que o levou ao cárcere, 

surge como um crime à própria concatenação de meios a fins, pois na obra não há 

nada que indique que Julien poderia atirar contra a senhora de Rênal, isto é, nenhuma 

passagem que o faça tomar tal decisão. Não se apresenta pensamento algum que o 

faça optar por tal ação. Neste sentido, não há encadeamento entre a tomada de deci-

são e o ato cometido, havendo, portanto, apenas a inverossimilhança. 

A concordância esperada entre a estrutura ficcional, a lógica de um 
caráter e a história dos mecanismos da máquina social se desfaz no 
coração mesmo da trama. [...] O ato no qual culmina toda a rede de 
intrigas é também o que anula, ao desbaratar, qualquer estratégia de 
fins e meios e qualquer lógica ficcional de causas e efeitos. Esse ato 
separa definitivamente ao plebeu ambicioso da racionalidade causal e 
da temporalidade mesma em que se inscreve seus fins de conquista 

(RANCIÈRE, 2013, p. 60-61).  

 

A conquista dessa liberdade paradoxal se dá a partir da oportunidade de esca-

par a uma temporalidade que era negada a Julien: o tempo do ócio que abole as 

hierarquias das ocupações, isto é, o tempo de não esperar nada, o tempo proibido ao 

plebeu. A ideia de trabalho sempre foi vista como uma maneira de dividir os indivíduos, 

traçando limites de utilização do tempo e do espaço comum e possibilidades de ativi-

dades para estes, pois “uma ocupação é uma maneira de levar o tempo da vida que 

define também uma maneira de ser dos corpos e das mentes” (RANCIÈRE, 2013, 64-

65). O plebeu não pode ter acesso à mesma temporalidade da aristocracia que abre 

                                                           
nidades: entre, por um lado, os sujeitos ativos que encarnam a inteligência e tomam decisões sobera-
nas, e, por outro lado, os sujeitos passivos que se identificam com a matéria, especializam-se em tra-
balhos manuais e se submetem às decisões tomadas por aquela classe cultivada e dirigente que tem 
a cesso a uma vida mais completa. [...] A revolução estética se parece a política porque entranha a 
mesma democrática união de contrários, porque neutraliza toda hierarquia e dominação” (GARCIA, p. 
238) 
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espaço para participação das artes, da reflexão ou de simplesmente poder sentir a 

própria vida em sua volta, como a pele macia da senhora de Rênal ou assistir a um 

pôr do sol. Julien finalmente pôde experimentar este tempo desligado às necessida-

des e aos jogos de ascensão social e sentir o leve prazer das pequenas experiências. 

É [...] a felicidade de não fazer nada, a suspensão do momento em que se experimenta 

o sentimento único da existência ‘sem intervalo’, sem sofrimento pelas provas do pas-

sado, sem preocupação pelos cálculos do futuro” (RANCIÈRE, 2013, p. 72) 

Virginia Woolf percorre o mesmo caminho que Flaubert, contudo levando a um 

novo nível, construindo romances nos quais objetos, sentimentos e pensamentos se 

confundem, “[...] reduzindo a intriga ao mínimo, até o limite em que a sucessão das 

coisas como ocorrem, umas atrás das outras, confunde-se quase com o fácil desen-

volver de um dia ou de uma vida” (RANCIÈRE, 2015, p. 53). Este fluxo de pensamen-

tos desenvolvidos por Woolf desconstroem todo o arcabouço da lógica representativa, 

colocando em cena descrições de objetos e percepções, construindo um conjunto de 

elementos que se extraem da ficção aristotélica. “Os grandes romances de Virginia 

Woolf estão feitos sempre da tensão entre muitas maneiras de inscrever a chuva de 

átomos, muitas maneiras de fazer brilhar o halo de apreender o conflito que o opõe à 

lógica das composições de ações” (RANCIÈRE, 2015, p. 57). A ação não é o centro 

das obras de Woolf, na verdade tudo que é acessório configura-se como essencial. 

A chuva de átomos presentes nas obras de Woolf está interligado com o esta-

tuto do regime estético que promove a relação entre saber e não-saber dentro de uma 

obra. Aquilo que foi destinado como sendo algo supérfluo ou assessorial, transforma-

se em um portador de significado que derruba as fronteiras narrativas. Um barômetro 

inutilizado, uma peça de vestimenta, o esgoto de uma cidade, tornam-se elementos 

importantes incorporados nas histórias. A descrição destes detalhes anódinos em de-

trimento da mera continuidade narrativa, faz surgir, com o regime estético, um novo 

caminho para construir, pensar e ver as artes.  

A revolução silenciosa denominada estética abre espaço para elabo-
ração de uma ideia de pensamento e de uma ideia correspondente de 
escrita. Essa ideia de pensamento repousa sobre uma afirmação fun-
damental: existe pensamento que não pensa, pensamento operando 
não apenas no elemento estranho do não-pensamento, mas na pró-
pria forma do não-pensamento. Inversamente, existe não-pensamento 
que habita o pensamento e lhe dá uma potência específica. (RAN-
CIÈRE, 2009, p. 33) 
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Há saber no qual o não-saber se manifesta, assim como existe o pensamento 

naquilo que não comporta pensamento algum. Ambos aspectos surgem com a frag-

mentação da linha ficcional a partir da descrição de detalhes desnecessários para a 

intriga, compondo com isso uma chuva de átomos, como afirma Rancière. Os fluxos 

de consciência (stream of consciouness) dos quais Virginia Woolf ficou famosa, indica 

esse aspecto. Em Mrs. Dallaway, a história de um único dia na vida de Clarissa Dal-

laway e dos personagens em volta da festa que acontecerá, traçando os aconteci-

mentos e os detalhes sensíveis: como o ressoar de relógios que ecoam uns com os 

outros compondo uma sinfonia. Um único dia é contado no romance, trabalhando com 

as impressões, pensamentos, objetos, construindo, por conseguinte, todas as profun-

dezas da mente, em um fluxo contínuo de percepções sensíveis. 

Por sua vez, em As ondas, a autora acompanha a vida de seis personagens, 

seis subjetividades, desde a infância e mostra a partir dos seus pensamentos mais 

profundos características que se confundem com experiências sensíveis cotidianas. 

A obra é composta por monólogos que se assemelham ao próprio pensamento, tor-

nando claros elementos que acabam por fugir disso, traçando sentimentos como frus-

tação, raiva, insegurança, configurando o perfil psicológico dos personagens e como 

o ambiente os afetam. A obra é construída destruindo ao máximo a linearidade das 

histórias tradicionais, apresentando elementos que coexistem simultaneamente de 

maneira sincrônica. Como se constata no monólogo de Susan na primeira noite no 

colégio: 

Tudo aqui é falso; tudo prostituído. Rhoda e Jinny sentam-se ao longe, 
vestidas de sarja marrom, olhando a srta Lambert sentada sob o re-
trato da rainha Alexandra, lendo um livro à sua frente. Há também uma 
tapeçaria azul tecida por alguma solteirona. Se não repuxar meus lá-
bios, se não amaçar meu lenço, vou chorar.  

 

 E em seguida pensa Rhoda: “Agora que nossos baús estão desfeitos nos dor-

mitórios, ficamos sentadas num rebanho, juntas, sob mapas do mundo inteiro”, e em 

tom pessimista afirma, “[...] Mas não sou ninguém aqui. Não tenho rosto. Essa grande 

comunidade, toda vestida de sarja marrom, roubou minha identidade. Todas somos 

insensíveis, inamistosas” (WOOLF, 2014, p. 26). Apresentam-se nestas descrições 

elementos que são marcantes na revolução estética e que constroem todo um jogo 

entre saber e sofrer, pensamento e não pensamento: objetos que se transfiguram em 

átomos de uma cena, emoções íntimas transpostas pelo pensamento, afetos suscita-

dos por essa infinidade de coisas que surgem diante dos olhos das personagens. 
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Em Mrs. Dalloway, um personagem se apresenta como símbolo de uma nova 

leva de indivíduos que surgem como agente de subversão das posições entre nobre 

e inferior, pobre e rico. Trata-se de Septimus Waren Smith ele é “um desses jovens 

semieducados, desses autodidatas que conseguiram toda sua educação graças a li-

vros emprestados de bibliotecas públicas, lidos ao entardecer depois da jornada de 

trabalho, seguindo o conselho de conhecidos escritores consultados pelo correio” 

(RANCIÈRE, 2005, 63). Septimus está inscrito, portanto, na mesma lógica revolucio-

nária que conferiu a Emma Bovary e a Julien o estatuto de um ser digno de participar 

do mundo das letras, apesar de sua origem humilde. 

Outra figura deste novo modelo ficcional proposto pelo regime estético é de-

monstrada pelo capitão Marlow, personagem da novela O coração das trevas de Jo-

seph Conrad. Conrad cujas obras tomou como foco as descrições em detrimento da 

narrativa clássica, foi um grande admirador de Flaubert. O enredo da obra trata de um 

capitão inglês chamado Marlow que comanda um barco a vapor no rio Tâmisa en-

quanto conta à sua tripulação suas vivências dentro da selva africana, mais precisa-

mente no rio Congo, em busca do personagem quase mítico naquela região, o comer-

ciante Kurtz. A narrativa criada pelo personagem, que é a mesma, por conseguinte, 

de seu autor, configura-se como um “halo luminoso” no qual as cenas estão imersas, 

apresentando, com isso, uma heterogeneidade de elementos e sensações que se 

apresentam quase como a sucessão de acontecimentos do cotidiano. Não há nas 

narrativas de Marlow uma linha ficcional única, mas apresenta uma enxurrada de sen-

sações que acabam por romper com a lógica dos fins e dos meios próprios à causali-

dade. 

As histórias exageradas que contam os homens do mar têm uma sim-
plicidade direta, cujo sentido cabe inteiro numa casca de noz. Mas 
Marlow não era típico (a não ser em sua queda para contar histórias), 
e para ele o sentido de um episódio não estava dentro, como uma 
amêndoa, mas fora, envolvendo a narrativa, que o fazia surgir apenas 
como um fulgor faz fugir o nevoeiro, como uma dessas diáfanas auras 
que às vezes se fazem visíveis pela iluminação espectral do luar. 
(CONRAD, p. 18) 

 
Marlow tinha em sua maneira de contar histórias um princípio que não era co-

mum entre os demais marinheiros: ele não buscava resumir suas aventuras em um 

tecido simples em que se tem como foco o centro da história e que ignora as coisas 

em sua volta, mas antes buscava tomar como mais importante o que a circundava, o 

que é periférico ao momento: os mosquitos e o ar pesado, as casas feitas de barro 
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batido ou de madeira que deixam entrever raios do sol. O central e o periférico em 

comunhão para criar este tecido ficcional novo. Por sua vez, os marinheiros comuns 

soam como os defensores da verossimilhança, pois não perdem tempo com aspectos 

supérfluos da narração, suas histórias devem soar como um engendrado de ações 

unidas pela necessidade. Nas palavras de Rancière: “Formulada nestes termos, a 

poética de Marlow definia, de fato, a revolução operada pelo mesmo Conrad no domí-

nio da ficção: não é nos encadeamentos da história onde se buscará o teor ficcional. 

Há de se buscar esse teor, que se busca sempre no interior, fora, ‘ao redor’ da história” 

(RANCIÈRE, 2015, p. 37-38). 

O realismo romanesco produziu diversos heróis cuja revolução colocou em vias 

de visibilidade uma parcela da vida que estava escondida sob o véu da aristocracia e 

da poética aristotélica. Não só encadeamentos precisos deve ser o foco da arte, a 

história passa a ser contada por episódios, por quadros que rompem com os meios e 

fins ficcionais, buscando uma nova forma de ver os tecidos sensíveis propostos. Os 

pobres e os anônimos não são mais meros coadjuvantes como serviçais dos nobres, 

mas são postos no centro das ações, como seres dotados de uma linguagem e de 

personalidade. Neste sentido, “o realismo romanesco é antes de tudo a subversão 

das hierarquias da representação (o primado do narrativo sobre o descritivo ou a hie-

rarquia dos temas)”, completa Rancière, “e a adoção de um modo de focalização fra-

gmentada, ou próxima, que impõe a presença bruta em detrimento dos encadeamen-

tos racionais da história” (RANCIÈRE, 2005, p. 35). 

Por outro lado, o pobre, levado pelos traços das necessidades financeiras e 

cotidianas, torna-se sonhador, almejando algo superior à sua situação ignóbil da re-

produção cega da reprodução da vida. Não necessariamente buscando ocupar a vida 

da aristocracia ou da riqueza sonhada e invejada, mas sobretudo pela tentativa de ter 

outra vida, outro horizonte para as próprias vidas. Emma tinha razão, em certa me-

dida, ao desprezar Charles, pois ele não vislumbrava nada além das intempéries da 

vida, vivia como animal domesticado, cego pela presença de seu dono, vivendo em 

função de sua presença singular, quase como um deus onipotente. Os detalhes ínfi-

mos, as pessoas anônimas, os acontecimentos banais, rompem com a ideia de digni-

dade da hierarquia poética, destruindo o antigo ordenamento de ações e embara-

lhando as relações entre passividade e atividade, entre superior e inferior, instaurando 

assim, com este monstro sem coluna vertebral, uma democracia dentro da literatura 

surgida no regime estético. 
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4 A CIRCULAÇÃO SEM CONTROLE DA PALAVRA49 

 

Certas palavras não podem ser ditas  
em qualquer lugar e hora qualquer.  

Estritamente reservadas  
para companheiros de confiança,  

devem ser sacralmente pronunciadas  
em tom muito especial  

lá onde a polícia dos adultos  
não adivinha nem alcança.  

 
Entretanto são palavras simples:  

definem  
partes do corpo, movimentos, actos  

do viver que só os grandes se permitem  
e a nós é defendido por sentença  

dos séculos.  
 

E tudo é proibido. Então, falamos.  
(Carlos Drummond de Andrade, Certas palavras)  

 

Certas palavras não podem circular em qualquer ambiente sem serem ouvidas 

com estranhamento ou repulsa, qualquer corpo não pode participar de atividades 

alheias àquilo que mandam fazer, não se pode ir ou vir livremente dentro de uma 

partilha policial que faz do sensível um campo de regras, delimitações, hierarquias e 

sujeição em que se deve estar submetido em nome da organicidade do status quo. A 

mudança de estatuto na estética, política e artística, iniciada por volta de dois séculos, 

faz com que as palavras e corpos possam circulam em locais que outrora era reser-

vado a privilegiados. Estas mudanças fazem com que a palavra, os corpos, as artes 

passam a circular sem controle dentro da partilha do sensível, evidenciando a dimen-

são democrática do “qualquer um”. No campo estritamente artístico surge a possibili-

dade de o espectador experimentar uma manifestação estética ao mesmo tempo que 

pode se tornar tema de uma obra de arte, pois a arte não é mais pensada ou constru-

ída em vista da legitimação ou de uma hierarquia de posições. Por esta razão não se 

precisa estar reclusa onde outrora esteve (museus, galerias reais, etc) e sai de en-

                                                           
49 Prosseguindo na discussão sobre o regime estético mais um aspecto da democracia literária dessa 
vez a partir da ideia da circulação sem controle da palavra. Neste capítulo, apresenta-se de maneira 
sucinta como a palavra pode circular através de qualquer boca, trazendo uma dimensão política no 
sentido de fazer ter voz quem outrora era jogado no esquecimento. 
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contro com o espectador (nas ruas, palcos abertos, na internet), seja ele um especia-

lista, ou seja, um observador comum. Há um efeito nas malhas do sensível promovida 

por esta revolução da palavra no regime estético, o que significa um novo horizonte 

de possibilidades de ocupação do espaço e do tempo. 

Com a promoção dos anônimos proporcionada pela tradição romanesca obser-

vada no capítulo passado, o regime estético é pensado como um momento de desle-

gitimação das posições dentro da arte e que por fazer parte do sensório comum o 

reconfigura, construindo assim uma nova partilha do sensível. Neste sentido, as artes 

dentro deste regime podem instaurar novas maneiras de ver o social, descontruindo 

e subvertendo as oposições entre passivo e ativo, saber e não-saber, entre digno e 

indigno, etc. São os exemplos dos romances de Flaubert ou Stendhal, Woolf ou Con-

rad, que fazem ver um novo sujeito artístico, além de construir uma nova ficção que 

faz da matéria inerte de um objeto qualquer um elemento de significado ou de pura 

contestação da narrativa linear do regime poético ou representativo. 

 A partir da escolha poética da igualité de tous les sujets a palavra começa a 

circular sem controle no regime estético, o que diz respeito a uma perturbação na 

partilha do sensível, onde a letra percorre caminhos e interpretações sem a autori-

dade, podendo ser alcançada por qualquer pessoa. Neste sentido, ela é conflituosa, 

pois põe em questão a partilha policial do bom ordenamento, instaurando no seio da 

comunidade o princípio democrático da escrita. A escrita em vários momentos tomará 

central importância nos escritos de Rancière, desde sua análise da filosofia de Platão, 

passando pela democracia inaugurada por Jacotot, chegando à literatura. Nas próxi-

mas páginas será feito uma apresentação de algumas destas perspectivas analisadas 

por Rancière, evidenciando a dimensão intrínseca entre a reconfiguração do espaço 

estético e o questionamento político o que, por conseguinte, marca uma ruptura no 

ordenamento na divisão dos corpos e palavras.  

A palavra em suas manifestações mostra como uma partilha ou outra pode ser 

pensada e como ela determina o que é digno ou não de ser ouvido e em quais cir-

cunstâncias. Rancière busca em Platão a leitura do estatuto da escrita para poder 

pensar o alcance de sua potência dentro da partilha do sensível. Antes de qualquer 

coisa, escrita e oralidade se apresentam como maneiras de manifestação da palavra, 

configuram-se, assim, como partilhas do sensível. Há, portanto, uma dicotomia entre 

dois modelos de pensamento: um que é símbolo policial do ordenamento da comuni-

dade e outro que trabalha nas fronteiras, criando assim uma fratura nas identidades. 
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[...] Escrita não quer dizer simplesmente uma forma de manifestação 
da palavra. Quer dizer uma ideia da própria palavra e de sua potência 
intrínseca. Em Platão, sabe-se que a escrita não é simplesmente a 
materialidade do signo escrito sobre um suporte material, mas um es-
tatuto específico da palavra. Para ele, a escrita é o logos mudo, a pa-
lavra que não pode nem dizer de outro modo o que diz, nem parar de 
falar: nem dar conta do que profere, nem discernir aqueles aos quais 
convém ou não convém ser endereçada. (RANCIÈRE, 2009b, p. 34) 

 

 Segundo Rancière, Platão via de maneira negativa este logos mudo da escrita, 

pois corrompe a organicidade da república, que busca unir de maneira homogênea 

Estado e sociedade50, suprimindo o princípio democrático da luta e da não legitimi-

dade para governar (o título dos que não tem título para governar). A escrita, portanto, 

surge como oposição à partilha do sensível proposta por Platão que buscava promo-

ver o coro e a dança como arquétipos da comunidade. Platão opõe a esta letra morta 

uma palavra em ato que encontra seu interlocutor a partir da inteligência de alguém 

que pronuncia, que não deixa que seja entendido outra coisa que não seja aquilo que 

se quer ser transmitido. 

Em Platão, é a palavra do mestre que sabe ao mesmo tempo explicitar 
sua palavra e reservá-la, subtraí-la aos profanos e depositá-la como 
uma semente na alma daqueles em quem ela pode frutificar. Na ordem 
representativa clássica, essa "palavra viva" é identificada à grande pa-
lavra que se faz ato: a palavra viva do orador que perturba e persuade, 
edifica e arrebata as almas ou os corpos. É também, concebida sobre 
seu modelo, a palavra do herói trágico que vai até o fim de suas von-
tades e paixões. (RANCIÈRE, 2009a, p. 34). 
 

A comunidade exemplificada nos escritos de Platão, notadamente n’A repú-

blica, está pautada por um ideal de organicidade no qual cada indivíduo toma sua 

tarefa em prol da coletividade, sem perturbar as relações e as posições51. A palavra 

em ato tem sempre um objetivo, uma direção, persuadir, controlar o outro, não o deixar 

ter controle, em suma, tem como finalidade angariar simplesmente o consentimento 

                                                           
50 Sobre a questão do republicanismo, conferir o capítulo “democracia, representação, república” em O 
ódio à democracia. Neste capítulo, entre outras coisas, Rancière faz uma crítica à ideia de república 
que busca criar uma ordem política homogênea que busca delimitar as esferas do político e do social, 
do Estado e da sociedade, sendo portanto contrário à interpretação do autor sobre a democracia que 
é o princípio de conflito das posições estabelecidas dentro de uma partilha do sensível policial. 
51 A organicidade pretendida por Platão é apresenta no mito dos metais e pela mentira fundadora: 
“Começarei a tentar convencer os chefes e os soldados, em seguida os outros cidadãos, de que tudo 
o que lhes ensinamos, educando-os e instruindo-os, tudo aquilo que julgamos ter o conhecimento e a 
experiência, não passava, por assim dizer, de sonho; que, na realidade, eram então formados e criados 
no seio da terra, eles, as suas armas e tudo o que lhes pertence; que, depois de os ter formado intei-
ramente, a terra, a sua mãe, lhes deu à luz; que, por isso, devem considerar a região que habitam como 
a sua mãe e ama, defende-la contra quem a atacar e tratar os outros cidadãos como irmãos, filhos da 
terra como eles.” (PLATÃO, 2000, p. 111) 
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no sentido de ceifar as desordens: escuta-se, obedece-se. Este modelo da palavra 

em ato e do controle exemplificada pela filosofia de Platão evidencia uma estreita li-

gação com o estatuto do especialista ou do mestre embrutecedor. Em O mestre Igno-

rante, Rancière levantará dois paradigmas de educação, uma pautada na transmissão 

do conhecimento e outra pautada na construção emancipatória do conhecimento. A 

primeira é baseada na predominância da figura do professor que sabe o que ensinar, 

quando ensinar, para quem ensinar, criando e mantendo a distância entre a sua inte-

ligência e do aluno. Nesta perspectiva a palavra em ato elogiada por Platão é a prin-

cipal ferramenta do mestre embrutecedor, pois ele precisa manter e orientar a inter-

pretação que se deve fazer de um determinado conteúdo ou documento. Estar em-

brutecido aqui significa não pensar por conta própria, sempre estar diante de uma 

inteligência e curvar-se a ela, é seguir o programa proposto de maneira não crítica.  

A palavra viva da oratória surge então como o predomínio do poder do especi-

alista, que usa seu saber como mecanismo de adestramento e de dominação, ou uti-

lizando um termo foucaultiano, quem está dentro da ordem do discurso tem, por con-

seguinte, as maneiras de controle. Neste sentido, para além desta palavra em ato, o 

saber, o conhecimento científico, assim como a história e as ciências humanas e so-

ciais, pode servir para ocultar e silenciar os indivíduos, pois sua lógica é envolta na 

hierarquia de quem tem o conhecimento e quem não tem, de quem percebe a domi-

nação ideológica e de quem é cego (WATTS, 2010, p. 109). Todo esse debate em 

torno do conhecimento e de suas potências silenciadoras tem fundamental papel na 

preocupação de Rancière sobre a democracia e da educação como realizadas pela 

pressuposição da igualdade intelectual em capacidade de todos os indivíduos52.  

Esta visão embrutecedora pode ser revertida naquilo que se pode chamar de 

história herética. Esta história é contada para mostrar as ações e pensamentos dos 

silenciados e ocultos pela lógica embrutecedora e policial. As principais obras entre 

seus primeiros escritos revelam exatamente esta história herética cuja força leva-nos 

a perceber como as palavras e imagens de movimentos democráticos são importantes 

                                                           
52 Além disso, Rancière com este debate tem a função de revelar as potências “embrutecedoras” de 
alguns pensadores canônicos. Não apenas Platão que divide o mundo em filósofos e não filósofos, 
trabalho intelectual do trabalho manual, pensando a república como corpo harmônico; mas, também 
sociólogos como Pierre Bourdieu que divide o mundo entre os capazes de ver as estruturas de domi-
nação (sociólogos) e os ignorantes cegos incapazes do mesmo que necessitam da ajuda de quem 
conhece para desmistificar e explicar os sistemas de opressão; além do próprio partido comunista e 
dos intelectuais marxistas que veem na emancipação uma meta para se alcançar, mas que acabam 
aumentado a distância, pois considera como ignorantes as massas. 
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potências para a remodelação de nossa compreensão do mundo (WATTS, 2010, p. 

111). Na Noite dos proletários alguns proletários saem de sua condição de mera re-

produção da vida para poder participarem no mundo das letras como seres iguais: 

fazem filosofia e poesia, evidenciando a igualdade de inteligências e pondo em prática 

a emancipação tão sonhada pelos intelectuais. 

Por outro lado, Rancière percebe na figura de Jacotot o modelo da emancipa-

ção que pressupõe como igual todas as inteligências e a constante necessidade de 

verificação dessa pressuposição. O objeto maior dessa educação emancipadora é o 

próprio indivíduo que se aventura na floresta de signos em sua volta, que deve estar 

sempre buscando a materialidade da palavra escrita. Mas porque a necessidade da 

escrita? Jacotot para transpor a dificuldade da diferença da língua falada entre ele e 

seus alunos, propôs que estes lessem uma edição bilíngue do Telêmaco, francês e 

flamenco. Na experiência não só constatou que os alunos passaram a ler e escrever 

em francês, que não era sua língua materna, como o fizeram com seus próprios es-

forços, com o exercício da emancipação. A materialidade da palavra escrita serviu 

como mecanismo de verificação da igualdade, pois mostra-se como um elemento co-

mum que intermedeia as inteligências do mestre ignorante e do aluno emancipado53. 

Para tanto,  

[...] qualquer coisa serve para fazê-lo. É Telêmaco; mas pode ser uma 
oração ou unia canção que a criança ou o ignorante saiba de cor. Há 
sempre alguma coisa que o ignorante sabe e que pode servir de termo 
de comparação, ao qual é possível relacionar uma coisa nova a ser 
conhecida. (RANCIÈRE, 2002, p. 39)54 
 

O texto intermediado serve, portanto, como a ponte que une duas inteligências, 

a do mestre ignorante e do ignorante emancipado. Mesmo um analfabeto pode apren-

der a ler por conta própria desde que consiga relacionar aquilo que sabe com aquilo 

                                                           
53 “Na lógica da emancipação há sempre entre o mestre ignorante e o aprendiz emancipado uma ter-
ceira coisas – um livro ou qualquer escrito – estranha a ambos e à qual eles podem recorrer para 
comprovar juntos o que o aluno viu, o que disse e o que pensa a respeito. [...] é essa terceira coisa de 
que nenhum deles é proprietário, cujo sentido nenhum deles possui, que se mantém entre eles, afas-
tando qualquer transmissão fiel, qualquer identidade entre causa e efeito.” (RANCIÈRE, 2012, p. 19) 
54 “Disso testemunha o serralheiro que arregala os olhos quando lhe é dito que ele pode ler. Ele não 
conhece sequer as letras. No entanto, se ele colocar os olhos nesse calendário, será que não sabe a 
ordem dos meses e que não pode, assim, adivinhar janeiro, fevereiro, março... Ele só sabe contar um 
pouco. Mas quem o impede de contar bem lentamente, seguindo as linhas para reconhecer escrito o 
que já sabe? Ele sabe que se chama Guillaume e que o dia de seu santo padroeiro é 16 de janeiro. Ele 
saberá perfeitamente encontrar a palavra. Ele sabe que fevereiro só tem vinte e oito dias. Ele vê clara-
mente uma coluna que é mais curta que as outras e, assim, ele reconhecerá 28. E assim por diante. 
Há sempre alguma coisa que o mestre pode lhe pedir que descubra, sobre a qual pode interrogá-lo e 
verificar o trabalho de sua inteligência.” (RANCIÈRE, 2002, p. 40) 
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que está escrita, criando assim novos caminhos dentro do emaranhado de signos em 

sua frente. A escrita, mais do que a palavra dita, é portadora, de alguma maneira, de 

elementos emancipatórios. O orador convence, o mestre ensina, mas a escrita abre 

um mundo de interpretações e de possibilidades sem que seja ordenado que se es-

cute de uma maneira específica55. É certo que o mesmo pode ocorrer com a palavra 

em ato, todos escutam e interpretam seguindo suas emoções, podendo deixar de lado 

o que é dito ou utilizando o que lhe convém. Contudo com a escrita a imaginação pode 

ir mais longe. O mestre que pronuncia sua aula pode fazer perguntas ao aluno para 

ver se ele entendeu a lição, corrigindo quando lhe for conveniente, mas diante de uma 

página escrita o que está em jogo é apenas sua inteligência e sua vontade e o próprio 

texto. Com o texto não há uma inteligência mediadora que sempre duplica a distância 

e aumenta o abismo da ignorância, mas um desafio de quem estar diante de um mis-

tério insondável que são os signos56. 

Nesta esteira a escrita, nos exemplos da emancipação proletária tratados por 

Rancière, cria um novo sensível no qual as distribuições e as hierarquias são solapa-

das diante de um princípio democrático. A pena serve como arma para a revolução, 

tirando do ostracismo da reprodução alienada trabalhadores que podem vislumbrar 

um novo horizonte de possibilidades.  Rancière adiciona um importante elemento à 

famosa caracterização do homem como animal político feita por Aristóteles: “O ho-

mem é um animal político porque é um animal literário, que se deixa desviar de sua 

destinação “natural” pelo poder das palavras” (RANCIÈRE, 2005, p. 59-60). O homem 

                                                           
55 “Esse status privilegiado da palavra não suprime a regressão ao infinito, senão para instituir unia 
hierarquia paradoxal. Na ordem do explicador, com efeito, é preciso uma explicação oral para explicar 
a explicação escrita. Isso supõe que os raciocínios são mais claros —imprimem-se melhor no espírito 
do aluno — quando veiculados pela palavra do mestre, que se dissipa no instante, do que no livro, onde 
estão inscritas para sempre em caracteres indeléveis. Como entender esse privilégio paradoxal da 
palavra sobre a escrita, do ouvido sobre a vista? Que relação existiria, pois, entre o poder da palavra e 
o do mestre?” (RANCIÈRE, 2002, p. 18-19) 
56 O que está em jogo com a escrita diante do agir emancipado é servir como base comum a verificação 
da igualdade constantemente. Esta emancipação verificada pela escrita ela é individual e intransferível, 
isto é, é sempre um exercício que uma inteligência se impõe a si mesma. Não há uma institucionaliza-
ção, não há um projeto que vise a emancipação do povo, pois ela deve ser sempre o ponto de partida, 
a pressuposição sobre a qual reside toda luta de mudança política. A desigualdade reinante só pode 
existir diante desta igualdade inerente.  
“Para ele [Jacotot] é possível fazer prova dessa igualdade sem a qual nenhuma desigualdade pode ser 
pensada, mas sob a estrita condição de que essa prova seja sempre singular, que seja a cada vez a 
reiteração do puro traçado de sua verificação. Essa prova sempre singular da igualdade não pode 
consistir em nenhuma forma de vínculo social. A igualdade vira seu contrário, tão logo ela quer inscre-
ver-se num lugar da organização social e estatal. É assim que a emancipação intelectual não pode 
institucionalizar-se sem tornar-se instrução do povo, isto é, organização de sua minoria perpétua” (RAN-
CIÈRE, 1996, p. 46) 
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comum pode desviar sua “natureza” a partir do uso das palavras que o garante um 

aspecto político. Contudo, não é apenas a utilização do logos como meio de articula-

ção de ideias de participação de um horizonte comum de significado que faz do ho-

mem um ser político, mas a subversão que faz com que todos e qualquer um possam 

intervir como igual na partilha do sensível, isto é, que a pressuposição da igualdade 

esteja sendo praticada e posta em exercício incessantemente a todo momento. 

Ainda a partir do estatuto da escrita tomada pela análise de Platão, faz-se ver 

uma escrita como uma pintura morta, sem força de reação diante de um olhar pers-

crutador, uma palavra que simplesmente repete a mesma coisa, sua obstinação silen-

ciosa diante do inquisidor. Assim julga Platão no Fedro, “O maior inconveniente da 

escrita parece-se, caro Fedro, se bem julgo, com a pintura. As figuras pintadas têm 

atitudes de seres vivos mas, se alguém as interrogar, manter-se-ão silenciosas, o 

mesmo acontecendo com os discursos: falam das coisas como se estas estivessem 

vivas, mas, se alguém os interroga, no intuito de obter um esclarecimento, limitam-se 

sempre a dizer a mesma coisa” (PLATÃO, 2000. p. 122-123). Aqui fica clara a oposi-

ção entre palavra em ato e a palavra sem qualidade, que não pode defender-se. O 

inventor Thoth, no mito descrito por Platão (2000, p. 120-121), recebeu algumas res-

salvas do monarca do Egito Tamuz que analisava se uma invenção era boa ou ruim e 

por quais razões, dentre elas Tamuz argumenta que a escrita ao contrário de aumen-

tar a memória dos homens iria diminui-la, pois estes não exercitá-la-iam ao tornarem-

se dependentes da conveniência da escrita. Neste sentido, desta palavra escrita não 

pode derivar-se discernimento, mas apenas repetição. 

Esta partilha da palavra faz do escrito um símbolo da deslegitimação, do des-

qualificado, daquilo que não tem arché, ou seja, não tem fundamento, pela simples 

razão de não conseguir dar vida ao que enuncia. Ela é morta como uma pintura que 

se aproxima meramente de uma aparência, imita simplesmente, trazendo o falso e 

aquilo que se afasta da verdade da palavra viva. Nas palavras de Rancière, “a letra 

escrita é semelhante a uma pintura muda, uma pintura morta da palavra, capaz de 

imitar unicamente, de repetir indefinidamente o mesmo. É uma palavra órfã, despro-

vida do que constitui a potência da palavra viva, da palavra do mestre” (RANCIÈRE, 

2009a, p. 107).  

A palavra muda neste sentido diz respeito a um significado trazido pela própria 

palavra, seu significado encerra-se em si mesma, como uma tábua de hieróglifos ricos 
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de simbologias esperando por ser decifrado “[...] é mais o hieróglifo inscrito direta-

mente nos corpos e submetido a uma decifração” (RANCIÈRE, 2009b, p. 39). Ela está 

desvinculada, por um lado, de sua destinação, pois não pode recorrer a sua origem 

para ganhar significado, e, por outro lado, Platão a condena por não se destinar a 

ninguém. Esta dupla falta da palavra escrita apresenta-se numa partilha que reconfi-

gura as relações de bom ordenamento.  

É a palavra que se cala e se fecha em si mesma, trazendo uma fala enigmática 

que precisa ser traduzida e reescrita. A escrita se configura como a palavra muda que 

não diz nada e ao mesmo tempo diz tudo, que se oculta, mas está na frente de qual-

quer um, não tem controle e se desincorpora, pois circula como um quase corpo. 

Neste sentido, Rancière afirma: 

A escrita muda, num primeiro sentido, é a palavra que as coisas mu-
dam carregam elas mesmas. É a potência de significação inscrita em 
seus corpos, e que resume o “tudo fala” de Novalis, o poeta mineralo-
gista. Tudo é rastro, vestígio ou fóssil. Toda forma sensível, desde a 
pedra ou a concha, é falante. Cada uma traz consigo, inscritas em es-
trias e volutas, as marcas de sua história e os signos de sua destina-
ção. A escrita literária se estabelece, assim, como decifração e rees-
crita dos signos de história escritos nas coisas (RANCIÈRE, 2009b, p. 
35).  

 

Por outro lado, tem-se a palavra muda que é, paradoxalmente, a palavra soli-

lóquio “aquela que não diz a ninguém e não diz nada, a não ser as condições impes-

soais, inconscientes, da própria palavra” (RANCIÈRE, 2009b, p. 39). É a palavra que 

é incapaz de dialogar, pois ela é morta e silenciosa e, após a caracterização feita por 

Platão, ele completa dizendo que “[...] uma vez escrito, um discurso chega a toda 

parte, tanto aos que o entendem como aos que não podem compreendê-lo e, assim, 

nunca se chega a saber a quem serve e a quem não serve. Quando é menoscabado, 

ou justamente censurado, tem sempre necessidade da ajuda do seu autor, pois não é 

capaz de se defender nem se de proteger a si mesmo” (PLATÃO, 2000. p. 123). Platão 

faz uma crítica ao aspecto democrático da palavra que circula sem direcionamento e 

sem regras, que chega a quem quer que seja sem restrição, construindo assim uma 

maneira de deslegitimação da palavra57.  

                                                           
57 Nas palavras de Rancière: “Ao não ser guiada por um pai que a leva, segundo um protocolo legítimo, 
até o lugar em que pode frutificar-se, a palavra escrita roda à sorte de um lado a outro. Va a hablarle, 
a sua maneira muda, a qualquer um, sem poder distinguir aqueles a quem é conveniente falar e aquelas 
a quem não é conveniente” (RANCIÈRE, 2009a, p. 108) 
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Esta duplicidade da palavra apresentada por Rancière é intrinsicamente pre-

sente dentro do regime estético e naquilo que o autor chama de inconsciente estético, 

que diz respeito a um pensamento que se torna estranho ao próprio pensamento, uma 

inteligibilidade advinda daquilo que é anódino como os detalhes dos romances de um 

Flaubert ou de uma Woolf. O autor resume assim as duas facetas da palavra muda, 

ou seja, tendo de um lado uma palavra hieróglifo pedindo para ser decifrada e de outro 

a palavra loquaz que repete sempre a mesma coisa sem a possibilidade de dizer outra 

coisa e chegando sem objeção a qualquer um.  

O inconsciente estético, consubstancial ao regime estético da arte, se 
manifesta na polaridade dessa dupla cena da palavra muda: de um 
lado, a palavra escrita nos corpos, que deve ser restituída à sua signi-
ficação linguageira por um trabalho de decifração e de reescrita; do 
outro, a palavra surda de uma potência sem nome que permanece por 
trás de toda consciência e de todo significado, e à qual é preciso dar 
uma voz e um corpo, mesmo que essa voz anônima e esse corpo fan-
tasmagórico arrastem o sujeito humano para o caminho da grande re-
núncia, para o nada da vontade cuja sombra schopenhauriana pesa 
com toda força sobre essa literatura do inconsciente (RANCIÈRE, 
2009b, p. 41).  

 

 Este inconsciente estético que traz a presença da palavra muda está arraigado 

a uma voz que faz eco sem ser a palavra legítima do artista ou do mestre, que circula 

como quase corpo e que transforma perturbando as relações entre as palavras e as 

coisas, entre as identidades e os sujeitos, construindo por conseguinte uma nova par-

tilha do sensível. O regime estético, por esta razão perturba a ordem de legitimação 

da partilha policial e do regime poético, colocando em questão e derrubando os muros 

que separavam gêneros e temas, sujeitos e hierarquias, dizendo que não há fala pri-

vilegiada ao mesmo tempo que não há interpretação privilegiada das relações sociais. 

A literatura, neste sentido, cria corpos que são quase corpos, havendo o que Rancière 

chama de literalidade [literarité], ela “é ao mesmo tempo a condição e o efeito da cir-

culação dos enunciados literários ‘propriamente ditos’”, completa o autor, “Mas os 

enunciados se apropriam dos corpos e os desviam de sua destinação na medida em 

que não são corpos no sentido de organismos, mas quase-corpos, blocos de palavras 

circulando sem pai legítimo que os acompanhe até um destinatário autorizado” (RAN-

CIÈRE, 2005, p. 59-60). Esta literalidade intervém nos corpos, introduzindo fraturas 

desvirtuando-os de sua destinação costumeira, criando desincorporação, isto é, pro-

pondo um novo corpo que não é corpo no sentindo de organismo, mas antes uma 
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amálgama de relações e de corpos (RANCIÈRE, 2005, p. 60), uma desfiguração das 

identidades. 

A partir da escrita deslegitimam-se as posições, pois não discerne a quem é 

destinada, circulando sem controle, “essa igualdade destrói todas as hierarquias da 

representação e institui a comunidade dos leitores sem legitimidade, comunidade de-

senhada tão somente pela circulação aleatória da letra” (RANCIÈRE, 2005, p. 19). A 

revolução estética promovida pelas artes em meados do século XIX a partir deste 

aspecto, na leitura de Rancière, cria uma relação e uma aproximação com o processo 

de subjetivação58 identificado na política no qual ocorre uma identificação impossível 

em nome de uma desidentificação das posições anteriormente impostas, o que forma 

uma comunidade composta pela parte dos sem-parte, e a comunidade dos leitores 

sem legitimidade. Ocorre uma aproximação entre estes dois paradigmas, pois estão 

assentadas sob a mesma égide da democracia e do princípio de igualdade entre as 

inteligências. A ação política e a ação estética, no sentido artístico do termo, passam 

pelo crivo comum da partilha, assim como afirma Fernandez-Saváter: 

 
Para ele as ações políticas e literárias coincidem em um ponto: ambas 
passam pelo poder as ficções, as metáforas e as histórias. A política 
de emancipação é uma política literária ou política-ficção que inventa 
um nome ou personagem coletivo que não aparece nas contas do po-
der e as desafia (a partir de uma situação, agravo ou injustiça con-
creta). Esse nome não é de nada em particular, senão que nele cabe 
todos os que não contam, não são escutados, não têm voz, não deci-
dem e estão excluídos do mundo comum. (FERNANDEZ-SAVÁTER, 
2013, p. 126). 
 

 A subjetivação política assim como a promoção dos anônimos na literatura faz 

ver uma ruptura no campo das identificações, colocando voz em quem outrora foi ex-

cluído do mundo sensível, isto é, faz ver sujeitos para além das posições que se im-

putam sobre eles. A camponesa que vive no mundo das letras ou o operário que pode 

dedicar um pouco de seu tempo para a poesia vivem neste campo em que se quebra 

as hierarquias e faz surgir uma nova possibilidade de encarar os corpos sensíveis. A 

desincorporação em jogo nos faz criar um novo encadeamento que toma lugar nas 

partilhas do sensível, criando um jogo entre identificação e desidentificação, fazendo 

apagar uma velha relação entre as palavras e as coisas, criando um novo corpo pro-

fundamente dissensual. 

                                                           
58 Conferir capítulo 2 da dissertação, sobretudo, a seção sobre a ideia de dissenso político. 



84 
 

 A emancipação em jogo diante da subversão das noites feita pelos proletários 

cria um novo dispositivo de identificação impossível no seio da comunidade pautada 

na partilha policial do sensível. Segundo Fernandez-Saváter, cria-se uma ficção de 

um novo personagem coletivo que dá conta de uma parte dos sem-parte. Esta ficção 

estético/político de um novo sujeito político surge nas fronteiras e nas falhas da iden-

tificação em cenas de ruptura que questionam todo um sistema sensório da desigual-

dade e hierarquia. Há aí uma estreita correlação com o personagem literário da revo-

lução romanesca, o qualquer um ou a igualdade de todos os temas, pois derruba todo 

um jogo de relações que delimitavam a vida, as maneiras de ver, pensar, falar, e existir 

em comunidade.  

Esta subjetivação, ou ficção estético/político, reparte e divide os corpos e o pró-

prio sensível, tanto no sentido da ocupação e utilização do espaço quanto pela divisão 

das atividades e o tempo necessário para tanto. Como afirma Fernandez-Saváter, 

“mediante a ficção nos des-incorporamos (abandonamos um corpo) e nos re-incorpo-

ramos (a um campo novo de possibilidades)”, ele completa, “fazemos como se fosse-

mos algo distinto do que somos e desse modo geramos efeitos de realidade. A ficção 

é uma força material desde o momento em que cremos nela e nos organizamos em 

consequência” (FERNANDEZ-SAVÁTER, 2013, p. 129). Cria-se, neste sentido, um 

ser impossível, pois sua caracterização não caracteriza realmente, ou seja, não se 

resume uma figura da subjetivação a partir de predicados, mas antes pela impossibi-

lidade de predicação. Proletário não é o nome que se dá a uma série de trabalhadores 

que forjam o ferro, cosem o couro, levantam os muros na construção civil, não é, em 

suma, um trabalho braçal, como comumente pode se afirmar, mas é antes de mais 

nada um nada que é tudo, um jogo de identificação e desidentificação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este breve trabalho mostrou como que a filosofia de Rancière pode contribuir 

para o clareamento de algumas questões sobre a arte, a política, a emancipação, e 

servir como uma possível baliza para os desafios da esquerda no mundo. O objetivo 

da dissertação foi apresentar alguns conceitos fundamentais para entender a relação, 

principalmente, entre estética e política, mas não só, pois foram abordados outros 

temas mais específicos, que não estão distantes do objetivo principal do trabalho, 

como o da literatura de autores consagrados como Flaubert e Woolf, além de trazer a 

referência de autores desconhecidos na academia como o proletário e filósofo Gabriel 

Gauny, as correspondências entre proletários da década de 1830 das quais Rancière 

faz um resgate rico. Dentre os autores poucos conhecidos destaca-se o pensamento 

do pedagogo francês Jacotot cuja filosofia da igualdade foi determinada para uma das 

obras mais famosas de Rancière O mestre ignorante. Jacotot traz para a filosofia de 

Rancière a decisiva influência que servirá como ponto de referência para o pensa-

mento da igualdade das inteligências e da emancipação como exercício e pressupo-

sição.  

Rancière desde seus primeiros escritos busca se distanciar de uma posição 

que cria uma hierarquia no pensamento, nos saberes, nos indivíduos. A principal ca-

racterística de suas obras é a criticidade diante dos conceitos tradicionalmente esta-

belecidos e da sociedade em geral, não deixando de lado nem a própria esquerda da 

qual fez parte principalmente na juventude. Rancière não poupa críticas ao que é visto 

como injusto, hierarquizado, normatizado. Ele busca não criar um sistema, no sentido 

filosófico, até porque este não é mais o objeto da maioria dos pensadores contempo-

râneos, mas busca incessantemente dar uma nova cor às questões que acabam por 

ser naturalizadas. Ele dá um passo atrás e busca novas interpretações do que é a 

estética (não uma mera disciplina, uma ciência da arte ou do gosto) ou a política (não 

os jogos pelo poder presentes nos partidos ou nas eleições), sempre com um olhar 

polêmico. Esta perspectiva polêmica percorre toda sua obra que abarca uma gama 

enorme de assuntos tais como as imagens em geral e as cinematográficas em espe-

cial, a literatura em prosa e verso, o novo estatuto da história, o olhar do espectador, 

a emancipação, educação, etc. 

Também a partir desta perspectiva polêmica, Rancière fará sua leitura da tra-

dição filosófica. Neste ponto talvez o nome mais recorrente seja o de Platão, entre os 
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antigos. A filosofia empreendida por Platão serviu em muita medida para Rancière 

distinguir alguns conceitos fundamentais em sua filosofia e que foram abordadas no 

presente trabalho: a palavra muda, democracia, regime ético das imagens. A palavra 

muda surge a partir da crítica que Platão faz ao estatuto da palavra escrita que surge 

desvinculada de um pai, que vai em direção a qualquer leitor. Com ela não há legiti-

mação, há uma circulação aleatória no qual não se distingue a quem se dirige. O 

próprio conceito de democracia é tornado mais claro a partir da crítica que Platão faz: 

a democracia como ausência de legitimação para governar. É a parte daqueles que 

não tem parte, o governo dos sem direito a governar, pois o povo é simplesmente 

aquele que não tem título que o torne digno para participar das decisões na cidade. 

Por fim, o regime ético das imagens tem em Platão sua principal referência, notada-

mente a crítica platônica às artes e aos artísticas miméticos que perturbam a boa re-

lação de visibilidade e representação.  

Ainda entre os antigos temos Aristóteles que com sua poética influenciará toda 

a tradição artística do ocidente com suas regras de construção. Aqui Rancière funda-

menta principalmente seu conceito de regime poético ou representativo das artes na 

qual as maneiras de fazer arte estão resumidas a uma ideia hierárquica entre manei-

ras dignas ou indignas de fazer e representar um determinado assunto ou gênero. 

Existe arte que utiliza temas dignos e por isso é destinada a pessoas de espírito ele-

vado e há, por outro lado, artes que representam seres inferiores e, portanto, são 

destinados a indivíduos da mesma índole. 

Na filosofia do século XX percebe-se a influência marcante de nomes como 

Foucault que, como foi visto no primeiro capítulo, com suas ideias de a priori histórico 

e de episteme, foi muito importante para a contribuição ao conceito de partilha do 

sensível. Além disso, têm-se todo um jogo de pensamento com nomes contemporâ-

neos como Althusser alvo de severas críticas na obra A lição de Althusser, Alain Ba-

diou com o qual travou alguns embates nem sempre de maneira amistosa e Slavoj 

Zizek que vê em Rancière um nome que pode contribuir para tirar a esquerda de um 

momento de confusão intelectual (Contracapa de Ódio à democracia. 

Este pequeno mapa conceitual dos nomes com os quais Rancière dialoga ou 

dialogou, serve para mostrar o quanto o autor está preocupado em traçar um paralelo 

não apenas com os grandes nomes da filosofia ou das artes, mas, sobretudo, colocar 

em par de igualdade com os anônimos da história, notadamente os proletários e as 
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cenas individuais de irrupção do dissenso que fazem ver uma nova partilha do sensí-

vel mais igualitária para mulheres, negros, trabalhadores, artistas. Rancière em sua 

obra traz para o centro da discussão aqueles que não são vistos como dignos na 

partilha do sensível, tentando lançar um olhar novo sobre os anônimos e sobre as 

questões sobre o outro. 

A linha conceitual que percorreu todo o trabalho foi de mostrar como que é 

possível perturbar a lógica policial do bom ordenamento e do consenso a partir dessas 

cenas que inauguram uma nova partilha mais igualitária e que dê visibilidade àqueles 

outrora renegados ao esquecimento. Em outras palavras, o que esteve em questão é 

o agir democrático que percorre os discursos políticos propriamente ditos e as obras 

artísticas, principalmente, em alguns casos na literatura. A promoção dos anônimos 

na literatura, a política como processo de desidentificação pautada numa identificação 

impossível, a prática da emancipação que faz do indivíduo agente do seu próprio devir 

que traduz a floresta de signos em sua volta, a parte daqueles que não tem parte, tudo 

isso mostra o compromisso com o ideal de democracia nas obras de Rancière. 

Este trabalho seguiu o caminho de entender e clarificar as noções de Rancière 

para pensar a relação entre estética e política, neste sentido, ele foi pensado com o 

objetivo de compreender o autor sem deixar de tentar enriquecer a discussão relacio-

nando a reflexão com outros pensamentos e interpretações, buscando um olhar 

emancipado sobre a obra de Rancière e os demais autores que surgiram nesta cami-

nhada.  

 Contudo, uma questão surge, qual a importância do conceito de partilha do 

sensível para além do entendimento do pensamento do auto? Quer dizer, qual vali-

dade ou qual perspectiva pode ser trazida com tal conceito e como ele pode contribuir 

com o mundo concreto, fazendo com que o pensamento não fique fechado em um 

mero jogo de interpretação? Certamente, em primeiro lugar, Rancière lança uma in-

terpretação vigorosa sobre as relações sociais e as posições que se tomam dentro da 

comunidade, criando um novo olhar possível para ver as linhas que mantem as hie-

rarquias e desigualdades em nossa sociedade. Em segundo, ele faz da emancipação 

um novo olhar sobre as artes, no qual o espectador é um agente que rompe com a 

dicotomia entre passivo e ativo e faz da interpretação livre o imperativo do olhar. Em 

terceiro, acho que é o ponto mais interessante e que eu já comentei nestas conside-

rações finais, é o fato de dar voz aos anônimos. Os anônimos na obra de Rancière 

não é só uma figura sem rosto que busca ser visto, mas sim um rosto que precisa ser 
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visto e que não o é pela lógica que quantifica e classifica a sociedade entre aqueles 

dignos e os que são indignos para determinada área de atuação, atividade ou ocupa-

ção. 

 Evidentemente poderia elencar mais elementos, mas entendo que estes são 

suficientes para mostrar que a presente pesquisa que buscou elucidar alguns concei-

tos de Rancière esteve baseada em um autor que pode e muito contribuir para se 

pensar a realidade na qual estão inseridas as pessoas excluídas pela ordem policial 

dentro da partilha do sensível. Além deste importante aspecto, Rancière contribuiu em 

grande medida no olhar sobre a arte tanto de teóricos quanto de artísticas. Ele pensa 

as artes como uma potência que pode configurar os laços da comunidade, pois “as 

práticas artísticas são ‘maneiras de fazer’ que intervêm na distribuição geral das ma-

neiras de fazer e nas suas relações com maneiras de ser e formas de visibilidade” 

(RANCIÈRE, 2005, p. 17).  

As práticas artísticas não se apresentam, configurando a partilha do sensível 

com elementos que sejam heterogêneas à própria comunidade. Elas conseguem 

intervir nas formas de divisão da comunidade, de forma consensual ou dissensual, 

porque estão sob uma base comum (estética primeira) que possibilita as relações 

entre estética e política, entre cenas artísticas e organizações dos corpos. Por sua 

vez, não dão à democracia ou às oligarquias mais do que podem dar, não são 

destinadas a uma “submissão política”, assim como afirma Rancière: 

As artes nunca emprestam às manobras de dominação ou de 
emancipação mais do que lhes podem emprestar, ou seja, muito 
simplesmente, o que têm em comum com elas: posições e 
movimentos dos corpos, funções da palavra, repartições do visível e 
do invisível. E a autonomia de que podem gozar e a subversão que 
podem se atribuir repousam sobre a mesma base” (RANCIÈRE, 2005, 
p. 26). 
 

As posições que ocupam uma obra de arte ou um indivíduo na sociedade estão 

submetidas a regras sensíveis similares. Muitas vezes a arte está em locais que 

apenas alguns podem vê-la ao mesmo tempo em que a arte está em todos os lugares; 

uma cena artística ou uma cena política pode mudar o olhar de quem as vê porque 

compartilham de um regime sensório comum e próprio; da mesma maneira que podem 

embrutecer os olhos a uma única forma de visualizar as coisas em volta.  

É preciso, assim como faz Rancière, ter um olhar emancipado diante do mundo 

e das relações em nossa volta. Seja um olhar de espectador diante de uma obra de 

arte, seja com o olhar de quem busca romper com as hierarquias e desigualdades que 
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submetem o ser humano a um lugar de pouca ou nenhuma visibilidade. É preciso 

sempre buscar entender as linhas que direcionam o ordenamento das coisas e 

sempre lutar para romper com a lógica policial que perverte a natureza de igualdade 

das inteligências. 
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