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RESUMO 

Jacques Rancière defende que as tentativas da filosofia de compreender as revoluções estéticas 

e políticas ao longo da história foram insuficientes ou errôneas e apresenta uma nova forma de 

reunir estética e política para compreender os movimentos da estrutura que ele chama de 

partilha do sensível. O presente trabalho expõe, primeiramente, uma análise dos três regimes 

de identificação das artes, a saber: o ético, o representativo e o estético; relacionando-os com 

seus respectivos poderes de fazer a manutenção das partilhas do sensível (polícia) ou causar 

rupturas (política) que alteram as partilhas. No primeiro capítulo, são analisados os dois 

primeiros regimes, expondo os problemas encontrados por Rancière em cada um deles, 

sobretudo no que diz respeito ao segundo regime, que, segundo o autor, ainda se faz muito 

presente na contemporaneidade, além de ser o regime no qual estão inseridos muitos dos autores 

que pensam a estética contemporânea. O segundo capítulo, dedicado ao regime estético, 

pretende demonstrar as origens da revolução estética a partir de uma reformulação do papel do 

espectador, pensamento cuja origem Rancière extrai de Schiller e cuja revolução é encontrada 

na literatura a partir de Flaubert, no poder da palavra muda. Pretende-se utilizar esse último 

conceito, o do mutismo das coisas que falam, para analisar como o esquema do regime estético 

redefine nossa relação com as imagens, o que será demonstrado através das análises que 

Rancière faz das contrariedades das imagens do cinema, ou seja, da fábula cinematográfica. Por 

fim, será mostrado o papel dessas imagens específicas, as das artes, no contexto da política, 

que, para Rancière, é indissociável da estética. 

PALAVRAS-CHAVE: Regimes de Identificação das Artes, Estética, Política, Imagem, 

Cinema.  



 

 
 

ABSTRACT 

Jacques Rancière argues that the attempts of philosophy to understand the aesthetic and political 

revolutions throughout history were insufficient or erroneous and presents a new way to bring 

together aesthetics and politics in order to understand the movements of the structure he calls 

the distribution of the sensible. This work presents, first, an analysis of the three regimes of 

arts, namely: ethical, representative and aesthetic; relating them to their respective powers to 

maintain the distribution of the sensible (police) or cause disruptions (policy) that change that 

distributions. The first two regimes are analysed in the first chapter, exposing the problems 

encountered by Rancière in each of them, especially with regard to the second regime, which, 

according to the author, still very present in contemporary times, and is the system in which are 

part of many authors who think contemporary aesthetics. The second chapter, dedicated to the 

aesthetic regime, aims to demonstrate the origins of the aesthetic revolution from a review of 

the spectator's role, thought whose origin Rancière extracts from Schiller and whose revolution 

is found in the literature since Flaubert, on the power of the mute speech. It intends to use the 

latter concept, the muteness of things that speak, to examine how the aesthetic regime scheme 

redefine our relationship with the images, which will be demonstrated through the analysis that 

Rancière makes of the thwart of the film images, of the thwarted fable. Finally, the role of these 

specific images (images of arts) will be shown in the context of politics, which for Rancière is 

inseparable from the aesthetic. 

KEYWORDS: Regimes of Art, Aesthetic, Politics, Image, Cinema. 
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INTRODUÇÃO 

 

Toda a filosofia de Rancière, de seu princípio como aluno de Althusser aos escritos mais 

recentes e maduros, apresenta uma preocupação com a questão das hierarquias e o papel das 

artes na política. Embora seus estudos tenham raízes nas discussões sobre as questões de classes 

expostas pelo marxismo1, Rancière não acusa o capitalismo de ser o grande vilão causador dessa 

hierarquização e busca uma forma alternativa de explicar as formas de organização social e suas 

mudanças, indicando que as organizações, relações e visibilidades sociais dizem respeito a 

muito mais do que um esquema econômico, político ou social específicos, pois as operações de 

ruptura atuam nos mais diversos níveis da(s) partilha(s) do sensível, que pode ser entendida a 

partir de qualquer grupo de indivíduos. Como funcionam, então, essas rupturas? O que é 

necessário para que elas surjam? Qual é, de fato, a relação entre estética e política? E por que o 

cinema é privilegiado na obra desse autor? 

Mesmo dando prioridade às formas artísticas da sensibilidade, toda a discussão de 

Rancière está voltada para a identificação da amarra que une o sensível e a determinação de 

lugares não por uma relação de causa e efeito, mas por uma ligação entre estética e política que 

diz respeito à ontologia de ambas as partes, praticamente indiscerníveis após a defesa de 

Rancière de uma política-estética, como se essa união de palavras beirasse a redundância. Com 

isso, Rancière esclarece que política não é a estrutura que organiza uma sociedade, mas sim os 

momentos de ruptura que fazem uma partilha de sensível ser reconfigurada, saindo da inércia 

policial. 

Embora os discursos mais difundidos de Rancière sejam aqueles que soem mais 

políticos do que estéticos, com destaque para os livros A Noite dos Proletários (1988) e O Ódio 

à Democracia (2014a), sua análise da função política das imagens é muito mais extensa. Não 

se trata do valor de dominação ou manipulação das imagens, pois, como veremos, não há, para 

Rancière, algo como a essência das imagens, a não ser o fato de serem sensíveis. Para tanto, ele 

irá identificar que política ou polícia dependem da relação que o espectador terá com as 

imagens. Visando isso, Rancière elenca três regimes de identificação das artes para explicar os 

diferentes tipos de relações com o sensível: ético, representativo ou poético e, por fim, o 

estético. Ao longo do desenvolvimento desse trabalho, será analisada a relação de cada um 

                                                           
1 A importância do marxismo e de suas derivações com certeza encontram um grande espaço na obra de Rancière, 

sobretudo na discussão sobre como funciona a maleabilidade dos grupos de indivíduos, ou seja, das partilhas do 

sensível. No entanto, essa discussão não terá lugar no presente trabalho. 
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desses regimes em suas respectivas relações com os conceitos de política e polícia, com o intuito 

de tentar identificar, sobretudo, o caráter do regime estético, cujo poder político é amplamente 

anunciado por Rancière, mas que, ainda assim, não pode ser completamente desvinculado das 

partilhas policiais. 

Para compreender os conceitos de partilha do sensível, estética, política e polícia e, além 

disso, o papel das artes nas rupturas políticas, faz-se necessário primeiramente entender o que 

Rancière compreende por igualdade, o que podemos identificar como cerne de toda a sua 

filosofia, também identificado como a questão do mestre. Para tanto, recorre-se ao conceito 

kantiano de razão, exposto no livro Crítica da Razão Pura (2012), conceito que Rancière 

confirma ter utilizado como base de sua discussão sobre a igualdade em Aisthesis (2013b). Após 

compreender o sentido no qual Rancière entende igualdade, pode-se, pode-se passar à 

compreensão das noções de dissenso ou desentendimento, indispensáveis para pensar o terceiro 

regime, o estético. Para isso, utilizo sobretudo o texto O Dissenso (1996), no qual Rancière 

explica sobre seu posicionamento utilizando o seu conceito de igualdade contra a noção comum 

de que a política ruma em direção ao consenso. 

Ainda que o objetivo do presente trabalho seja compreender e analisar o privilégio dado 

por Rancière à arte cinematográfica, isso só será possível após uma análise dos pressupostos de 

sua política-estética, sobretudo através da compreensão dos regimes de identificação das artes 

tal como estão expostos em A Partilha do Sensível (2009a). 

No primeiro capítulo, portanto, são apresentados alguns dos conceitos básicos, mas nem 

por isso menos densos, da filosofia rancièriana. Tomando, por princípio, a igualdade, será 

traçada a linha que une esse princípio ao surgimento de rupturas na partilha do sensível, o que 

define a distinção entre política e polícia. Isso porque Rancière difere entre relações com o 

sensível que fazem a manutenção de uma partilha já instituída e aquelas relações capazes de 

causar mudanças na partilha de um tal modo que uma nova partilha passe a existir. 

Na sequência, será exposto o primeiro desses regimes, o ético. Nesse ponto, Rancière 

elege A República (2006), de Platão, como o paradigma do regime, pois os diálogos expõem 

perspectivas sobre a distribuição de papéis e ocupação do espaço de uma forma que exemplifica 

perfeitamente o funcionamento do conceito de partilha do sensível. Além disso, a preocupação 

de Platão com as Ideias e o problema da mímesis indicam como política e estética podem estar 

relacionadas no contexto de uma partilha policial na qual a pressuposição da passividade do 

espectador define toda a estrutura de dominação (é correlato da ideia de que a sensibilidade é 

passiva, e, por extensão, o trabalho manual ocupa o lugar mais baixo da hierarquia social). 
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Outro regime policial é o representativo, o segundo dos três regimes, mas que já não apresenta 

o mesmo problema resultante do platonismo. Rancière resgata na Poética (1996), de 

Aristóteles, uma segunda possibilidade de como um acordo sobre o modo de fazer e se 

relacionar com as artes pode definir lugares e vozes. Para isso, utilizo justamente os dois textos 

citados por Rancière, A República e a Poética. 

Rancière utiliza exemplos da filosofia antiga, que parecem completamente alheios às 

partilhas contemporâneas, mas que são formas de se relacionar com o sensível que conseguiram 

perpetuar-se e que, ainda hoje, podem ser identificadas. Nesse ponto entro na crítica à 

passividade do espectador que Rancière faz em O Espectador Emancipado (2012b), que 

também terá um papel de suma importância para compreender a questão da igualdade, uma vez 

que o texto é um derivado da sua discussão em O Mestre Ignorante (2002).  

Em diversas obras, dentre as quais posso citar como fundamentais A Partilha do Sensível 

(2009a), O Espectador Emancipado (2012b), Aisthesis (2013b), O Destino das Imagens 

(2011c) e As Distâncias do Cinema (2012a), Rancière identifica que somente a partir do século 

XVIII o terceiro regime começou a ter uma representação mais significativa, ou seja, foi a partir 

dessa época que os espectadores começaram a se relacionar com o sensível segundo o regime 

estético, algo que foi proporcionado pela revolução estética da literatura, com Gustave Flaubert 

como grande marco. Embora a literatura desempenhe um papel de suma importância na obra 

de Rancière, não pretendo fazer uma análise profunda dessa perspectiva na presente 

investigação. 

Antes de passar ao regime estético, faremos uma breve exposição de alguns argumentos 

ao quais Rancière se opõe, uma vez que a maioria das tentativas de compreender momentos de 

ruptura e de intersecção entre estética e política foram analisados pelos autores segundo 

categorias platônicas ou aristotélicas, o que, para Rancière, resultou em análises errôneas ou 

insuficientes dos movimentos político-estéticos. A partir de A Obra de Arte na Época de sua 

Reprodutibilidade Técnica (2012), temos uma análise do otimismo de Walter Benjamin no que 

diz respeito à apropriação da arte tecnicamente reprodutível (a fotografia e, mais 

especificamente, o cinema) pela política. Em oposição, utilizaremos o artigo de Adorno e 

Horkheimer intitulado “A Indústria Cultural: O Esclarecimento como Mistificação das Massas” 

(2006) para citar a análise dos dois autores que tinham uma perspectiva muito mais pessimista 

com relação às novas formas de arte. Segundo essa perspectiva, o capitalismo teria dominado 

as artes de todas as formas de um modo que o espectador não teria opção senão toma-las como 

objeto de consumo. Mais recentemente, Greenberg lança o polêmico artigo “Vanguarda e 
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kitsch” (2013), no qual distingue entre formas de arte superior, as de vanguarda, e arte das 

massas, uma arte inferior, o kitsch. A partir dessas categorias, Greenberg opõe tipos de 

espectadores pelos tipos de artes que consomem. Por fim, iremos citar um dos maiores 

interlocutores contemporâneos de Rancière, Alain Badiou, que expõe no seu Pequeno Manual 

de Inestética (2002) uma forma alternativa de lidar com essas revoluções estéticas das quais 

falaram os demais autores. 

Após ter feito essa exposição, finalmente entramos no regime estético. Aqui, reaparece 

O Espectador Emancipado pela análise que Rancière faz de tentativas falhas de escapar do 

regime representativo. Rancière utiliza dois teóricos emblemáticos do teatro para refletir sobre 

a passividade do olhar e algumas das formas de combate a esse aspecto considerado ruim sob 

a perspectiva da dominação e da doutrinação. Utilizamos os Estudos Sobre Teatro (1978), de 

Bertold Brecht, e O Teatro e Seu Duplo (2006), de Antonin Artaud, para expor os esquemas do 

regime representativo que serão contrapostos a arte do regime estético. Para compreender 

melhor as relações propostas pelo terceiro regime, faz-se necessário retornar a Schiller para dar 

uma luz sobre que tipo de relação Rancière está levando em conta quando fala de uma relação 

com o sensível capaz de causar rupturas. Embora Rancière e Schiller tenham distinções, a noção 

de livre jogo é apossada aqui não como a renúncia dos dois primeiros regimes, mas a 

coexistência daquilo que se privilegiava em cada um deles: em um a passividade, em outro a 

atividade. 

Compreendido isso, pode-se passar ao terceiro capítulo, cujo objetivo é o 

reconhecimento do efeito político das imagens. A partir do conceito de palavra muda, que é a 

peça-chave da revolução estética da literatura, utilizamos o capítulo de As Distâncias do 

Cinema (2012a) no qual Rancière identifica a palavra muda no cinema de Roberto Bresson, 

mais especificamente, no filme Mouchette, a virgem possuída (1967). Embora Bresson tivesse 

uma visão de sua obra perfeitamente compatível com o regime representativo, suas análises 

sobre as relações entre as imagens se identificam com o que Rancière indica ser a potência das 

imagens. O cinema potencializa aquilo que a literatura descobre em sua revolução. Por fim, 

discuto sobre a alteridade das imagens, ou seja, sobre a qualidade inerente às imagens que é 

capaz de, por si só, emancipar o espectador, algo que, como visto nos dois primeiros capítulos, 

corresponde ao poder político das artes do regime estético. 
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1. REGIME ÉTICO E REGIME ESTÉTICO 

 

 1.1. O reposicionamento da igualdade e o conceito de estética 

A obra de Jacques Rancière permite que o conceito “igualdade” seja situado como uma 

das bases de toda a sua argumentação, uma vez que o paradigma do mestre permeia toda a sua 

produção. Isso não acontece por acaso, nem é apenas a extensão do seu trabalho em O Mestre 

Ignorante para as demais dimensões de seu pensamento. Em O Ódio à Democracia, Rancière 

percorre diversas noções de democracia e algumas das principais discussões sobre o tema na 

França. Segundo o autor, na década de 1980, o debate sobre a democracia esteve inserido nas 

diversas questões que se levantavam sobre a escola, sobretudo no fracasso da instituição 

escolar. “Tratava-se de saber, portanto, como se devia entender a igualdade na escola ou pela 

escola” (RANCIÈRE, 2014a, p. 36). Rancière demonstra que, mesmo a proposta que pretendia 

tornar a escola mais igualitária, pecava ao apostar na desigualdade existente entre aquele que 

ensina e aquele que aprende. Isso demonstra que a questão do mestre, não é apenas uma forma 

encontrada por Rancière para expor sua filosofia, mas um problema que o antecede e para o 

qual ele propõe uma perspectiva, conforme veremos. Rancière, porém, não trabalha política e 

estética de forma independente: trata-se de uma política-estética. 

Há, na política da qual fala Rancière, a reivindicação, explícita ou subentendida, de que 

a ideia de autonomia estética não pode ser vista como desvinculada das configurações sócio-

políticas, o que significa dizer que é impossível discriminar o estético, dos processos de 

manutenção ou modificação da organização do comum e do privado. Enquanto as principais 

correntes do pensamento optaram por entender essas duas facetas como independentes entre si, 

seja ignorando a relação entre estético e política, seja focando apenas no viés segundo o qual a 

política apropria-se da arte para utiliza-la como instrumento de dominação (estetização da 

política), Rancière é um dos mais incisivos ao tomar política e estética como co-implicadas. 

Nesse caso, estética não se restringe ao estudo filosófico das belas-artes. Tampouco estética é 

apenas o estudo do belo, como poderia compreender um leitor mais descuidado ao se deparar 

com definições como a que podemos encontrar no Dicionário de Filosofia, de Nicola 

Abbagnano (2007, p. 426), cujas primeiras linhas definem o vocábulo da seguinte forma: “Com 

esse termo designa-se a ciência (filosófica) da arte e do belo. [...] hoje, esse substantivo designa 

qualquer análise, investigação ou especulação que tenha por objeto a arte e o belo, 

independentemente de doutrinas ou escolas”. Para Rancière, Estética tem um escopo muito 

maior, pois retoma a raiz semântica da palavra, o termo grego aisthésis, cujo significado diz 
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respeito à percepção empírica, às sensações.2 A Estética está, neste contexto, profundamente 

ligada à política, à multiplicidade de formas pelas quais quaisquer configurações sociais 

constituem, conduzem, administram, privilegiam e marginalizam ou excluem e ignoram certos 

modos de percepção. Isso faz parte de uma noção segundo a qual existe uma partilha que 

distribui visibilidades. Não é o caso de um Leviatã que, absoluto, determina os lugares e espaços 

de uma comunidade, mas de uma comunidade mutável ao longo do tempo que, por um motivo 

ou outro, adota configurações que regem as distribuições de lugares e as visibilidades. A política 

é estética não somente porque a arte, como veremos, pode causar rupturas nessas configurações 

instituídas, mas porque o político é indiscernível do conjunto de modos de percepção que 

caracterizam essas configurações. No prefácio do Aisthesis, Rancière (2013, p. IX) destaca que, 

no ocidente, a ideia de arte como uma noção que distingue uma forma de experiência específica 

só veio a surgir em meados do século XVIII. No entanto, para compreender essa relação entre 

sensível e política, faz-se necessário averiguar primeiramente o que Rancière denomina de 

“partilha do sensível” e as distinções entre os diferentes regimes de identificação das artes. 

Antes de passar a esses pontos, é importante reconhecer a raiz kantiana desses dois 

conceitos tão caros à obra de Rancière. 

Em “From Politics to Aesthetics?”, Rancière (2005, p. 1) explica que, quando fala de 

uma dimensão estética da experiência política, está se referindo a “estética” em um sentido 

próximo ao que Kant irá chamar de “formas de sensibilidade a priori”, os meios pelos quais 

temos acesso ao mundo sensível, ou seja, espaço e tempo. Na Crítica da Razão Pura, Kant 

define essas formas e logo na primeira parte da “Doutrina transcendental dos elementos”, onde 

podemos ler o seguinte: 

A uma ciência de todos os princípios da sensibilidade a priori eu denomino 

estética transcendental. [...] Assim, na estética transcendental isolaremos a 

sensibilidade retirando primeiramente tudo aquilo que o entendimento nela 

pensa por meio de seus conceitos, de modo que nada sobre a não ser a intuição 

empírica. Em seguida, separaremos ainda desta última tudo aquilo que 

pertence à sensação, de modo que nada sobre a não ser a intuição pura e a 

mera forma dos fenômenos, a única coisa que a sensibilidade pode fornecer a 

priori. (2012, p. 72) 

Com isso fica explícito que, quando Rancière refere-se à uma política estética, não está 

falando somente das artes, ainda que as artes ocupem um papel de suma importância em sua 

obra. A política é estética porque nossa relação com o mundo é estética, de tal modo que toda 

                                                           
2 Essa definição pode ser encontrada no A Greek-English Lexicon, que define αἴσθησις como “sense-perception, 

sensation” e, utilizando a Metafísica, de Aristóteles, “sense, impressions of sense”. 
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a nossa ética passa pela estética, o que não significa dizer que passa pelo crivo do juízo de gosto. 

No artigo From Aesthetics to Politics: Rancière, Kant and Deleuze, Katharine Wolfe explica 

que, com essa base kantiana, Rancière não reduz a política ao estético, mas a torna dependente 

do estético pelo modo segundo o qual a razão humana é estruturada, ou seja, a política é estética, 

porque não poderia ser de outra forma: 

Rancière claims the relation aesthetics bears to politics is analogous to the 

relation Kant's a priori forms bear to sense experience. Just as these a priori 

forms determine the organization of human experience and provide its 

conditions, aesthetics comes in various structural systems that serve both to 

condition the shared world of our daily experience and to partition that world 

and delimit the positions one might occupy within it. Politics is not reducible 

to this partitioning of the sensible on the condition of aesthetic systems, yet it 

is conditioned by aesthetics, just as sense experience is conditioned by the a 

priori, according to the Critique of Pure Reason, insofar as it requires the 

partitions of the sensible as its space of disruption. (WOLFE, 2006) 

A dívida com Kant aparece, menos explicitamente, no que diz respeito ao conceito de 

“igualdade”. Se a política é estética por esse algo que é comum a todos, a razão, é possível 

encontrar um ponto de intersecção entre todos os membros de uma partilha: seres estéticos, pois 

são seres que têm razão. Isso, por si só, é reconhecido por Leonel Ribeiro dos Santos como um 

posicionamento político kantiano, encontrado justamente em um dos livros que parece ser o 

menos propenso a tratar sobre política: novamente, a Crítica da Razão Pura. 

[...] a Crítica da Razão Pura – está estruturada e escrita num ambiente 

semântico configurado por uma pregnante linguagem política e por um 

explícito paradigma político-jurídico, graças aos quais a própria razão pensa 

e se faz pensar como se fosse ela mesma uma instituição republicana. Isso se 

diz na linguagem e metafórica envolvente, nos processos argumentativos 

utilizados, nos pressupostos da liberdade e da igualdade requeridos para 

o exercício mesmo da razão, na recusa do despotismo filosófico – 

representado pelo dogmatismo especulativo que despreza o povo da 

experiência sensível –, na própria noção de crítica como exercício responsável 

da maturidade civil de quem sabe ser intérprete dos seus próprios interesses e 

não precisa de tutores que lhe indiquem em que sentido deve pensar ou 

pronunciar o seu voto ou o seu veto, enfim, na razão concebida como um 

espaço livre, aberto e público de partilha efetiva de pensamentos sem 

constrangimentos e onde as decisões são obtidas por consenso ou 

assentimento livre de cidadãos, ou, em caso de conflito entre estes, decididas 

não arbitrariamente por quem tem ou se arroga ter o poder, mas mediante um 

processo análogo ao procedimento forense, em que é dada a cada parte – aos 

representantes das antinomias da razão – a possibilidade de exporem a sua 

causa e os seus argumentos perante um juiz, que decidirá da legitimidade das 

suas pretensões. (SANTOS, 2010, p. 17, grifo meu) 

 

Isso revela algo que definirá político em oposição à policial na obra de Rancière: a 

igualdade não é um objetivo, algo a ser conquistado ou imposto. Antes mesmo de qualquer 
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teorização sobre a humanidade, já há algo que nos une como iguais. O que não há, portanto, é 

o reconhecimento dessa igualdade. Os debates de Rancière sobre política, educação, espectador 

e arte estão pautadas na mudança de perspectiva sobre a igualdade: não é possível buscar a 

igualdade ou lutar por ela, é preciso reconhece-la como um pressuposto. 

 

 1.2. Partilha do sensível 

As partilhas do sensível são as formas já instituídas, mas potencialmente mutáveis, de 

organização social, são configurações nas quais está estabelecido o que é audível e visível, 

ditando o que pode ou deve ser dito, feito ou ter sua visibilidade certificada ou revogada, além 

de distribuir funções aos corpos e definir os espaços por eles ocupados. Em Políticas da Escrita, 

Rancière identifica “constituição estética” com o que ele chama de “partilha do sensível” e 

explica: “Partilha significa duas coisas: a participação em um conjunto comum e, inversamente, 

a separação, a distribuição em quinhões” (RANCIÈRE, 1995, p. 7), ou seja, há o comum 

partilhado da comunidade, o meio sensível compartilhado por todos os indivíduos de uma 

partilha e, dentro desse conjunto, há a distribuição3 de partes, dividindo a comunidade entre os 

que têm parte e os que não têm. Em A República, Platão oferece um excelente exemplo de uma 

partilha do sensível, que, pela clara disposição dos corpos, torna-se um dos exemplos mais 

frequentemente citados por Rancière4. Platão sugere uma configuração específica do que ele 

supõe que seria uma comunidade ideal. Na República, os papéis seriam claramente 

determinados, com distribuição de funções de acordo com a classe à qual cada indivíduo 

pertence. Essa classificação, porém, não diz respeito somente ao trabalho (que os agricultores 

devem apenas cultivar a terra, que os oleiros devem apenas fabricar cerâmicas, etc.). Trata-se 

de definir, sobretudo, o papel daqueles que tem voz para governar e daqueles que não nasceram 

para essa função e, por isso, devem permanecer focados nas suas respectivas funções. De modo 

geral, a República é esse comum, o conjunto de elementos sensíveis compartilhados por 

indivíduos contidos nesse conjunto finito (espacial e temporalmente), como elementos de um 

conjunto matemático que compartilham igualmente da mesma característica. Essa noção de 

igualdade do comum partilhado, um tanto óbvia à primeira vista, é imediatamente contrariada 

                                                           
3 As traduções para língua inglesa optaram por traduzir o termo francês “partage” por “distribution”, o que pode 

sugerir erroneamente a noção de uma comunidade que tem as funções distribuídas por algo que as transcende, mas 

deve-se manter a ideia de um comum partilhado igualmente por todos, ainda que haja uma distribuição de quinhões 

que promove a desigualdade entre os indivíduos. Essa aparente contradição, no caso, de um comum que não é 

comum, é um exemplar da recorrente lógica dissensual rancièriana que será discutida adiante. 
4 Alain Badiou, no capítulo “Jacques Rancière. Saber e poder depois da tempestade” do seu livro A Aventura da 

filosofia francesa no século XX, posiciona-se como platônico e define o posicionamento de Rancière como uma 

“inclinação antiplatônica”. 
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pela distribuição de quinhões, pois, para Platão (2006), “tudo cresce e se torna mais belo e fácil, 

quando cada um, de acordo com sua natureza e no momento certo, deixando de lado os outros, 

faz um único trabalho” (370-b,c). Em A República, o indivíduo não tem tempo para ocupar um 

espaço que não lhe é devido, porque o trabalho não espera, é preciso, para o bem comum, que 

cada qual faça o que foi destinado a fazer e nada mais, pois, caso resolva se aventurar em alguma 

outra ocupação, irá negligenciar seu trabalho, corrompendo a estrutura consensual. 

 

1.3. O Dissenso ou das diferenças entre política e polícia 

As principais abordagens em filosofia política, que vêm desde as primeiras tradições 

filosóficas ocidentais de significativa notoriedade, têm trabalhado a política em termos de 

consenso, de como os indivíduos deveriam aceitar os papéis aos quais foram designados 

(Platão), de como as partes deveriam agir de modo a sempre buscar o bem comum (Aristóteles), 

de como os homens aceitaram um contrato em prol da ordem (Hobbes), de como deveríamos 

sempre tentar agir segundo um imperativo categórico (Kant). Em O Dissenso, Rancière refere-

se a essas tentativas de entender a política como caminhos através dos quais indivíduos isolados 

tentam conjugar seus interesses, que culminam nas tentativas de encontrar uma constante (um 

objetivo comum a todos) em meio a tantas variáveis (indivíduos singulares com interesses 

díspares). A política, diz ele, “[é] antes um modo de ser da comunidade que se opõe a outro 

modo de ser, um recorte do mundo sensível que se opõe a outro recorte do mundo sensível” 

(RANCIÈRE, 1996, p. 368), ao invés de mundos sensíveis cooperando entre si pelo bem 

comum. O consenso é muitas vezes compreendido como uma espécie de objetivo máximo 

político, em uma concepção segundo a qual os homens devem tentar buscar algo comum, mas 

o consenso é, para Rancière, o oposto da racionalidade política. A política não está no acordo, 

nos pontos de convergência, mas sim na divisão, no dissenso, na ruptura. O dissenso é o 

fundamento próprio da política. 

Os diversos modos de ser da comunidade são marcados por estruturas de dominação, 

hierarquias entre aqueles que têm voz e aqueles que não têm voz. As partilhas do sensível são, 

para Rancière, incorrigivelmente oligárquicas, ou melhor, oligarquias que podem ser mais ou 

menos democráticas. São oligárquicas, porque sempre recaem em alguma estrutura baseada na 

dominação; mas mais ou menos democráticas “na medida em que se aproxima[m] do poder de 

qualquer um” (RANCIÈRE, 2014a, p. 92), no sentido de uma igualdade previamente admitida, 

movimento que é alcançado justamente por mudanças promovidas por operações políticas (que 

são sempre e indiscernivelmente estéticas). O reconhecimento de que ninguém possui respaldo 
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ou título para ter voz em detrimento do grupo dos que não tem voz, faz surgir o dissenso, que 

é, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que o princípio da política é a igualdade. O dissenso 

é uma ruptura nas formas sensíveis da comunidade que expõe formas de dominação como não 

naturais. Em outros termos, Rancière defende que política e arte, ou melhor, que o sensível 

(conforme já foi esclarecido) é capaz de reconfigurar essas percepções hegemônicas da 

realidade que são as partilhas instituídas (partilhas policiais). A igualdade de todos, porém, não 

é um princípio ontológico, pois não se trata de um essencialismo, tampouco é o objetivo das 

práticas políticas. Essa igualdade é uma base, um princípio que deve se ter em consideração 

como verificação para a legitimação dos atos de dissenso. 

As partilhas do sensível, no entanto, não se limitam somente ao todo da comunidade de 

sujeitos, podendo referir-se à situações mais restritas e particulares, conforme especifica o 

próprio Rancière (2009a) no livro que leva o conceito em questão como título: “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” (p. 16). Isso significa dizer que a função de um 

indivíduo determina sua posição no comum, se ele tem ou não tem voz, se é ou não visível. A 

política é essencialmente estética, o que não deve ser confundido com a estetização da política 

apontada por Walter Benjamin5, para o qual houve um momento, mais especificamente o 

surgimento do Terceiro Reich, no qual a política foi estetizada. Para Rancière não há esse 

momento que divide, historicamente, uma política “pura” de uma política ligada à estética. Em 

todas as organizações sociais, desde o princípio, sempre houve uma divisão de partes e ele 

chega a elencar a relação familiar na qual aqueles que nasceram primeiro (anciãos em relação 

aos mais jovens, pais em relação aos filhos) se organizam segundo “títulos tradicionais de 

autoridade que se referem a uma diferença de natureza” (RANCIÈRE, 1996, p. 369). São 

partilhas primordiais que definem aqueles que detém voz fala e aqueles que podem atuar 

policialmente não por algo exterior às condições que lhes são próprias, mas por algo que parece 

ser intrínseco à sua natureza. É o mesmo tipo de autoridade “natural” que rege as relações 

hierárquicas familiares e a distribuição de lugares que Platão expõe n’A República: na família 

há aqueles que nasceram primeiro; n’A República, aqueles que nasceram com tais ou tais metais 

no sangue. É o tipo de lógica que promove a noção de que se nasce para ocupar um lugar 

específico na partilha e que isso não pode ser mudado, como a hierarquia hindu na qual o poder 

político está limitado à casta dos Xátrias e os Párias nem sequer fazem parte do sistema de 

                                                           
5 A contraposição entre Rancière e Walter Benjamin será feita dentro do contexto da discussão sobre o regime 

representativo. 



19 
 

 
 

castas. Os Párias não estão apenas abaixo dos Brâmanes, dos Xátrias, dos Vaixás e dos Sudras, 

eles estão fora, são os sem-casta, o que legitima, inclusive, a discriminação desses indivíduos e 

os encarrega de trabalhos considerados inferiores. As partilhas tratam de política/polícia porque 

dizem respeito à distribuição dos corpos, das maneiras de fazer, das capacidades: os Párias não 

podem comandar, não podem ser guerreiros, não podem nem sequer ser empregados domésticos 

de membros de castas superiores. Essa dimensão é clara. Faz-se necessário, porém, destacar 

como isso é também estético: o lugar ocupado pelos indivíduos de cada casta é dedutível apenas 

pela análise comum desse comum partilhado, pois não é velado. Lugares ocupados, modos de 

falar, legitimidade de poder, vestimenta, acessórios e tantos outros elementos são captados 

empiricamente e dizem respeito à codificação de uma ordem social. Quem tem a coroa manda, 

quem não tem obedece. Mesmo os inseridos em partilhas mais democráticas não escapam desse 

tipo de configuração, simplesmente porque, mais ou menos desbotada, ela é sempre presente, 

como podemos ver na ainda viva crítica a um capitalismo tirânico que tentaria manter a todo 

custo o proletário no seu devido lugar de inferioridade6. 

Em livros como A Partilha do Sensível, Rancière descreve o real funcionamento da 

política, que é geralmente interpretada como o meio pelo qual se estabelece a ordem, com vistas 

ao consenso e através da gestão dos indivíduos ou conjuntos de indivíduos, distribuição dos 

lugares (agregando os que tem voz e marginalizando os que não têm) e respectivas funções. A 

manutenção de uma partilha já instaurada não é política. Rancière denomina essa forma 

específica de administração de polícia. Somente quando há ruptura, dissenso, é que há política. 

Em O Dissenso, o termo “política” é definido como o “conjunto das atividades que vêm 

perturbar a ordem da polícia pela inscrição de uma pressuposição que lhe é inteiramente 

heterogênea” (RANCIÈRE, 1996, p. 372). Essa inscrição não pode ser apenas teórica, como no 

caso de apenas afirmar que o grupo marginalizado deve ter voz. Somente isso não altera a 

partilha instaurada por não criar o dissenso, como no caso da colagem de Martha Rosler, 

exemplo comumente utilizado por Rancière. Na obra Balloons, da série “Bringing the War 

Home: House Beautiful”, Rancière (2012b, pp. 29-30) apresenta duas formas de interpretar a 

imagem, a primeira, policial, convida o espectador a tomar conhecimento da sua cumplicidade 

com a guerra do Vietnã. A simples informação, que poderia ter sido dada por qualquer pessoa, 

não sendo efeito exclusivo da iniciativa artística, não gera uma mudança de decisão, como em 

todos os casos cotidianos nos quais se sugere uma mudança, mas a sugestão em si mesma não 

                                                           
6 Embora Rancière não faça referência ou apologia às versões apocalípticas do capitalismo, vale lembrar que ele 

foi profundamente influenciado pelas revoltas operárias francesas da década de 1960, que rendeu o livro A Noite 

dos Proletários, além de ter sido aluno de Althusser, com quem escreveu “Ler O Capital” 
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tem poder de persuasão. A segunda interpretação é capaz de causar uma interrupção no sensível, 

pois diz “eis a realidade óbvia que vocês não querem ver, porque vocês sabem que são 

responsáveis por ela” (RANCIÈRE, 2012b, p. 30). É esse o tipo de efeito político que pode ter 

arte. A primeira opção convida o espectador a uma ação, mas convites podem ser ignorados e 

até mesmo esquecidos. A segunda interpretação, no entanto, reconfigura a partilha do sensível: 

ao mesmo tempo que faz do invisível visível, trazendo uma guerra geograficamente distante 

para dentro da casa daqueles que não querem ver, não convida o espectador a uma mudança, 

mas o coloca em uma posição diferente, mudando sua função na partilha. Se a primeira opção 

convida o espectador a fazer algo, a segunda já o põe claramente como agente responsável pelas 

barbáries da guerra, já não há mais a opção de escolha, “é preciso que se instaure uma cena de 

conflito. E essa cena não é apenas a oposição de dois grupos, é a reunião conflituosa de dois 

mundos sensíveis" (RANCIÈRE, 1996, p. 374). 

Leitor de Schiller7, Rancière não defende que a arte possa impor novas formas de 

sensibilidade. A alternância entre partilhas policiais e políticas deve ser um processo fluido, 

resultante de inúmeras rupturas estético-políticas. Esse movimento é justamente o que Rancière 

define como a versão contemporânea e válida de democracia, “um desvio singular no curso 

normal dos assuntos humanos” (RANCIÈRE, 1996, p. 370). Essa versão do conceito foi melhor 

esclarecida em O Ódio à Democracia, no qual Rancière (2014a, p. 80) define o processo 

democrático como “a ação de sujeitos que, trabalhando no intervalo das identidades, 

reconfiguram as distribuições do privado e do público, do universal e do particular”. Isso 

significa dizer que, mesmo que o intuito de uma determinada ação seja causar rupturas para 

romper com a partilha policial, o objetivo só será cumprido com a rejeição da lógica que 

sustenta o regime vigente, que é vertical, hierárquico e excludente. Impor uma nova partilha, 

haja boa intenção ou não, pressupõe no próprio ato uma verticalização. Nesse caso, não há 

emancipação dos indivíduos (como propunha Schiller e como reivindica Rancière) e, por isso, 

a lógica com a qual se pretende romper ao invés de ser negada, é mais uma vez afixada.  

Ainda contrariando a ideia de que o consenso é o objetivo máximo da política, em O 

Dissenso, Rancière (1996, p.376-377) identifica a falha da proposta de Habermas, que aposta 

no potencial emancipatório das sociedades modernas através de uma moral discursiva. Assim 

                                                           
7 Em A educação estética do homem numa série de cartas, Schiller faz uma reflexão sobre o insucesso da 

Revolução Francesa e da Aufklärung, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. “O fracasso da 

Revolução Francesa se liga àquilo que ela mais considerou ser o reino da liberdade sobre este modelo, como o 

poder da lei, da autonomia da razão, imposta à massa. Ela permaneceu prisioneira da lógica do mundo que ela 

desejava derrubar, este mundo onde a lei da dominação se identificava ao poder da classe culta e civilizada sobre 

a natureza selvagem popular” (RANCIÈRE, 2011a, p. 172). 
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como as teorias políticas clássicas, a ética do discurso de Habermas também está fundamentada 

no consenso, na ideia de que haveria a possibilidade de um acordo universal sobre questões 

morais e de um acordo entre indivíduos de uma dada partilha sobre questões éticas. Em ambos 

os casos, moral e ético, reina o discurso político, no qual os falantes têm o direito de participar 

dos discursos, além de problematizar e introduzir quaisquer asserções, sendo vetada a 

possibilidade de impedir que um falante tenha esses direitos. Os interlocutores têm o direito de 

propor qualquer asserção no diálogo e, guiados pela lógica, devem chegar a um consenso. O 

não cumprimento das regras do discurso por parte de um dos falantes acarreta na contradição 

da própria posição de falante. Rancière nota que o problema reside justamente na ideia de que 

haja diálogo/comunicação entre dois falantes de opiniões contrárias, ou melhor, entre aquele 

que tem voz e aquele que não tem voz. O que está marginalizado em uma dada partilha é como 

o escravo grego que, se compreende a língua, não a “possui”8 (RANCIERE, 2009a, p. 16), logo 

não é um indivíduo falante, pois não tem parte na partilha e, assim, nem sequer é considerado 

no caso de haver um diálogo. Para o falante que tem voz, seu interlocutor não fala, emite ruídos. 

Não há diálogo e tampouco haverá dissenso. Não há diálogo no mesmo sentido em que 

entendemos que não houve diálogo entre nazistas e judeus, entre machistas e mulheres, entre 

colonizadores e nativos, entre jesuítas e pagãos ou, em casos mais cotidianos, quando não há 

diálogo entre pais e filhos, professores e alunos, chefes e funcionários, pois podemos identificar 

uma relação vertical nesses casos. A proposta de Habermas pressupõe uma relação horizontal 

que não existe de fato, ainda que ideal, e, quando passa a existir, essa relação horizontal é obra 

do dissenso, quando a política já se fez presente. Como no caso do escravo que se faz 

compreender, mas não “possui” a linguagem, sua fala não deixará de ser ruído através da 

comunicação e, quando deixar de ser, é porque já houve o dissenso e a igualdade de 

inteligências já foi estabelecida9. 

Em sua definição de política, Rancière (1996, p. 372) destaca que é “a igualdade de 

qualquer ser falante com qualquer outro ser falante” que causa a perturbação do sensível 

necessária à política. Uma cena que representa muito bem isso é a relatada em O Mestre 

Ignorante, que representa uma partilha do sensível bastante específica, mas ainda assim 

                                                           
8 O escravo (ou qualquer outro indivíduo marginalizado na partilha) pode compreender a língua, o que lhe permite 

executar as ordens que lhe são dadas ou ocupar os espaços a ele designados. Sua fala, no mesmo sentido, pode ser 

compreendida, mas não possui poder: mesmo que o escravo diga, por exemplo, “não sou inferior”, suas palavras 

soam como um ruído qualquer e não são capazes de fazer política. 
9 É possível notar, no entanto, uma incongruência da parte daquele que domina ou se põe na posição de pertencente 

à classe dominante. O próprio fato da compreensão mútua entre dois indivíduos já demonstra a igualdade de 

inteligências. Sendo assim, o projeto de emancipação diz respeito a um processo de desvelamento do óbvio que 

está velado e não da demonstração de uma boa-nova. 
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comum, a escolar. Ainda hoje é corriqueira e amplamente conhecida a distribuição de quinhões 

específica da sala de aula que ainda segue o modelo clássico: o professor detém o poder, é o ser 

falante, que possui visibilidade; os alunos ocupam os lugares opostos. No prefácio do livro, 

Rancière faz notar porque a cena de Jacotot, da emancipação intelectual, é uma ruptura e, 

portanto, opera como dissenso: 

Quem estabelece a igualdade como objetivo a ser atingido, a partir da situação 

de desigualdade, de fato a posterga até o infinito. A igualdade jamais vem 

após, como resultado a ser atingido. Ela deve sempre ser colocada antes. A 

própria desigualdade social já a supõe: aquele que obedece a uma ordem deve, 

primeiramente, compreender a ordem dada e, em seguida, compreender que 

deve obedecê-la. Deve, portanto, ser já igual a seu mestre, para submeter-se a 

ele. Não há ignorante que não saiba uma infinidade de coisas, e é sobre este 

saber, sobre esta capacidade em ato que todo ensino deve se fundar. 

(RANCIÈRE, 2002, p. 11) 

A ruptura causada pela reconfiguração da partilha da sala de aula protagonizada por 

Jacotot é apenas um exemplo de dissenso causado toda vez que a partilha é reconfigurada por 

um professor que opta por emancipar seus alunos, propondo uma igualdade de inteligências, 

sem permanecer na velha regra de que o aluno, por ser mais jovem ou iniciante, é um indivíduo 

menos inteligente e inferior. Já não se trata mais de um indivíduo que sabe menos aprendendo 

com um indivíduo que sabe mais (relação vertical), trata-se de um indivíduo que é capaz de 

impor a vontade, para que aquele que não saiba passe a saber, assim como qualquer indivíduo 

inteligente é capaz de fazer (pressuposição de igualdade, relação horizontal). O mestre não 

precisa transmitir o conhecimento, ele pode ser, inclusive, um mestre ignorante. Proclamando 

a igualdade de inteligências como um ponto de partida, Jacotot ensinou francês à uma turma de 

falantes de holandês sem sequer dominar a língua dos alunos. O método tradicional estipula 

que o professor conheça os caminhos pelos quais os alunos devem passar, enquanto os alunos, 

por sua vez, devem seguir os passos sugeridos pelo professor. Nessa cena real, Jacotot não 

poderia exercer o papel tradicional de professor, nem poderia exigir que os alunos cumprissem 

com os papéis deles. A solução encontrada foi a de emancipar os alunos, não tomando-os por 

tábulas rasas e com a igualdade de inteligências como ponto de partida, Jacotot partiu do que 

eles já sabiam, no caso, a língua holandesa e a habilidade de ler nessa língua. Com o auxílio de 

uma versão bilíngue do Telêmaco, Jacotot conseguiu não só “ensinar” francês à turma, como 

demonstrou que a partilha unilateral que possui o aluno submisso ao professor não é a única 

partilha possível e, posta ao lado da alternativa construída sobre um princípio de igualdade, é a 

menos democrática das duas opções. Ainda além, em O Espectador Emancipado, onde 

Rancière reclama a atividade do espectador contra a ideia da sua passividade e o põe ao lado 

do exemplo do aluno quando explica que “[o] espectador também age tal como o aluno ou o 
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intelectual. Ele observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com muitas outras 

coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de lugares”, ou seja, o projeto de emancipação 

engloba o reconhecimento desse papel do espectador, de que um indivíduo não é uma esponja 

absorvendo informações, mas um ser pensante. 

Esse exemplo serve para demonstrar que o conceito de partilha do sensível é aplicável 

às mais variadas esferas de relações entre seres racionais. Pode-se falar de uma partilha do 

sensível de um país ou da partilha do sensível familiar ou tribal. O que está em questão é a 

necessidade de destacar a constante relação entre seres por esquemas de dominação e que a 

inclusão ou marginalização de grupos constituem mudanças na partilha do sensível. Não há 

uma partilha do sensível ideal a ser alcançada, pois isso constituiria a retomada do projeto 

consensual, de um objetivo comum a todos os indivíduos e, sobretudo, da igualdade como um 

objetivo comum. Existem partilhas mais ou menos democráticas, com mais ou menos 

indivíduos marginalizados. É constante a alternância entre polícia e política, entre a manutenção 

de uma partilha e mudanças de configurações de visibilidade. 

 

1.4. Os regimes de identificação das artes 

Agora restringindo ao campo do artístico (se é que se pode falar de “artístico” sem se 

comprometer com uma série de pressupostos), pode-se ressaltar que a arte tem um importante 

papel político por ser a protagonista de inúmeros atos de dissenso. Haja vista que as relações 

paradoxais são essenciais para que possam existir rupturas, não poderia ser diferente nesse caso. 

Arte e política têm a ver uma com a outra como formas de dissenso, operações 

de reconfiguração da experiência comum do sensível. Há uma estética da 

política no sentido de que os atos de subjetivação política redefinem o que é 

visível, o que se pode dizer dele e que sujeitos são capazes de fazê-lo. 

(RANCIÈRE, 2012b, p. 63) 

Dito isso, é possível compreender que as rupturas não surgem de qualquer espécie de 

relação do espectador com o sensível e, em particular, com a arte, ainda que Rancière admita 

que “toda atividade comporta também uma posição de espectador. “Agimos sempre, também, 

como espectadores do mundo” (RANCIÈRE, 2010). Ainda que a atividade de espectador pareça 

trivial por conta da função própria dos sentidos10, quando estamos diante de um objeto artístico, 

podemos nos dispor a diversas formas de relação com esse objeto. Rancière caracteriza três 

                                                           
10 Todos os sentidos são seletivos, não porque nossas terminações nervosas escolhem o que captar, mas porque 

nosso cérebro, quando interpreta as informações recebidas, também faz a distinção entre o que receberá atenção e 

o que pode ser ignorado. Essas e outras funções do cérebro já demonstram o caráter ativo da sensibilidade, 

contrariando a visão de um organismo que é atingido pelo mundo sensível, o qual pode ser capturado tal como é 

pelos nossos órgãos. 
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tipos dessas formas, três regimes de identificação das artes, que são tipos específicos “de ligação 

entre modos de produção das obras ou das práticas, formas de visibilidade dessas práticas e 

modos de conceituação destas ou daquelas” (RANCIÈRE, 2009a, pp. 27-28), ou seja, diferentes 

sistemas de criação, conceitualização e acesso das/às atividades artísticas. 

 

1.5. Regime ético 

No regime ético das imagens, as artes são fabricadas e utilizadas com vistas a um teor 

de verdade, o que significa dizer que, aqui, a arte é produzida com um fim específico e, ainda 

além, está comprometida a ser fiel a algo externo à própria arte. A arte é produzida com um fim 

específico que não é ela mesma e precisa suprir certos requisitos de veracidade para atingir o 

status desejado. É o caso das esculturas sacras, feitas para adoração e que precisam se adequar 

a uma série de exigências para que possam ocupar o local sagrado ao qual são destinadas. Não 

são objetos vistos como obra de arte em si, mas são imagens que só são arte se colaboram ou 

estão de acordo com um certo ethos de um modo que são incapazes de criar rupturas, sendo, 

assim, sempre policiais e, portanto, isentas de autonomia. 

No regime ético, a palavra “arte” ainda possui um significado muito distante do que 

reconhecemos como arte pela arte. Se remetermos ao princípio do termo, arte era apenas um 

modo de fazer e não um objeto de contemplação. A arte do regime ético está tão diluída em sua 

função que não permite que o espectador a tenha como objeto puramente sensível e, caso esse 

movimento ocorresse e o espectador passasse a ver uma arte do regime ético apenas como arte, 

sem estar ligada à uma função ética, mimética ou poética, então haveria automaticamente uma 

reconfiguração da partilha e essa obra deixaria de pertencer a um regime que não fosse o 

estético, o terceiro regime indicado por Rancière. Deve-se manter em mente que esse 

deslocamento da obra de arte entre diferentes regimes de identificação se deve ao fato de que 

os regimes não têm delimitações temporais e espaciais que indiquem que em dado momento 

em um certo lugar a arte era compreendida por todos de um mesmo modo. Os regimes de 

identificação compreendem uma densa teia de relações entre a partilha instaurada, o objeto 

artístico e o espectador, de modo que qualquer obra de arte pode se enquadrar em qualquer 

regime de identificação, até mesmo em mais de um simultaneamente. 

 Contrariando à ideia bastante difundida de que Platão submeteu a arte à política, 

Rancière (2009a, p. 28) nos diz que “[p]ara Platão a arte não existe, apenas existem artes, 

maneiras de fazer”, o que ressalta o caráter exclusivamente pragmático da arte no regime ético. 

Quando acontece o movimento que submete o sensível a questões de verdade, levando Platão 
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a rejeitar formas específicas de arte que fossem, segundo interpretação dele, simulacros da 

realidade, torna-se mais claro o quanto o sensível tem impacto sobre as coletividades. Antonio 

Rivera García (2010, p. 226), nota que Rancière identifica também, em paralelo, o início da 

filosofia política e da filosofia da arte: 

em ambos os casos se trata de assegurar a ordem mediante uma clara 

identificação das partes que integram o espaço político e estético. Daí que a 

filosofia de estirpe platônica se levanta contra as práticas que, de forma similar 

à democracia, questionam a distribuição ontológica e funcional estabelecida 

pelo sábio de acordo com as ideias.11 

 As partilhas policiais não favorecem as rupturas, pois seu objetivo é a manter a partilha 

tal como está, o que significa que aqueles que tem parte irão manter esse status, enquanto os 

que não têm parte continuarão sendo marginalizados, “[p]ois, segundo a lógica da polícia, o 

universal é continuamente privatizado, continuamente reduzido a uma divisão do poder entre 

nascimento, riqueza e ‘competência’ que atua tanto no Estado quanto na sociedade” 

(RANCIÈRE, 2014a, p. 80). Quando Platão “expulsa os poetas da cidade”, ele não está 

submetendo a arte à política, nem suprimindo a arte em si. O que Platão faz é definir o espaço 

das artes democráticas: fora da polis, fora da partilha do sensível na qual cada um faz apenas 

uma coisa. É possível imaginar que, na história da humanidade, algum indivíduo tenha passado 

pelo processo de emancipação individual e tido contato com uma obra de arte segundo o regime 

estético, em uma experiência estética desvinculada dos modos de fazer, mas isso não seria 

possível de forma alguma no indivíduo da ideal República platônica12. Em O Espectador 

Emancipado, Rancière retorna a Platão explicando que a partilha policial da República não 

provém apenas de um ideal universal que transcende a todos os indivíduos e que lhes diz quais 

lugares devem ocupar, mas também de uma essência própria do indivíduo: “[a] comunidade 

harmoniosamente tecida [...] é aquela em que cada um tem seu lugar em sua classe, fica ocupado 

na função que lhe cabe e é dotado do equipamento sensorial e intelectual que convém a esse 

lugar e a essa função” (RANCIÈRE, 2012b, p. 43). Isso significa que, por algo que lhes é 

inerente, os indivíduos nem sequer seriam capazes de ocupar outro lugar que não aquele para o 

                                                           
11 “en ambos casos se trata de asegurar el orden mediante uma clara identificación de las partes que integram el 

espacio político y estético. De ahí que la filosofía de estirpe platónica se levante contra as prácticas que,de forma 

similar a la democracia, custionan la distribuição ontológica y funcional estabelecida por el sabio de acurdo com 

las ideas.” 
12 A tentativa de submeter as artes a todo custo ao regime ético pode ser um demonstrativo de que os 

contemporâneos de Platão relacionavam-se com as artes de acordo com outros regimes, o representativo ou o 

estético. Segundo Arnold Hauser (1998), antes mesmo de Platão, “[n]os séculos VII e VI a.C., os gregos da Jônia, 

ao mesmo tempo que descobriam a ideia de ciência como pesquisa pura, também criaram as primeiras obras de 

uma arte pura, desinteressada, a primeira sugestão da art pour l’art”. 
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qual foram designados, “porque a divindade lhes deu alma de ferro [...] que os adapta e os fixa 

a essa ocupação” (idem). Na ficção platônica, os indivíduos são seres incapazes de se encaixar 

naquilo para o qual não foram designados, é impossível ocupar mais de uma função do mesmo 

modo que é impossível utilizar uma chave em uma fechadura não compatível: ela simplesmente 

não foi fabricada para essa função. 

A distribuição hierárquica dos poderes em Platão é comandada pela convicção 

de que aquele que é destinado às tarefas produtivas somente pode fazê-lo se 

apenas as fizer. Para o artesanato (a “técnica”, ali compreendida a técnica 

poética, a arte), o princípio do Um é rígido: uma tarefa, um homem. Há, pois, 

uma univocidade prática. Em revanche, os guardiões da Cidade, dito de outro 

modo, os chefes políticos, são obrigados a fazer várias coisas ao mesmo 

tempo, mesmo se são desincumbidos da produção manual. Por exemplo, eles 

devem praticar matemáticas, ginástica, artes marciais, filosofia dialética... 

(BADIOU, 2015, p. 186) 

 Nem todas as formas de arte são rejeitadas por Platão. A dança, presente nos mais 

diversos âmbitos da cultura grega, surge como a boa forma de arte (GARCÍA, 2010, p. 227). A 

dança escapa à crítica da mimese e, melhor do que a pintura, do que o teatro e das reproduções 

das reproduções das poesias, a dança é uma ponte de ligação direta com os deuses, conforme 

Platão indica em As Leis. 

 

1.6. Regime poético ou representativo 

Para esclarecer esse segundo regime de identificação, Rancière parte do par conceitual 

poiesis/mímesis. Segundo a noção aristotélica, mímesis regulamenta os modos de fazer e de ver 

uma representação. Enquanto Platão condenava qualquer forma de imitação porque considerava 

a mímesis ora uma ameaça à partilha da República, ora uma camada excedente que afastava 

ainda mais o indivíduo das Ideias; na Poética, Aristóteles retoma o termo retirando dele a carga 

pejorativa dada por seu antecessor. Nessa nova abordagem, mímeses não só é inerente à 

condição humana, como é reconhecida por Aristóteles como objeto de prazer. As formas de 

mímesis podem, aqui, ser classificadas como nobres ou inferiores de acordo com o tema que 

abordam e, a partir disso, podem ser boas ou más, se estiverem ou não de acordo com a série 

de regras que dizem respeito à cada qualidade de imitação, no caso, a tragédia ou a comédia. 

Rancière (2009a, p. 30) reconhece na elaboração aristotélica o “privilégio dado à ação trágica”, 

uma hierarquização das artes que não está limitada a um tempo especifico, mas atravessa a 

história ocidental até hoje13. 

                                                           
13 Isso se faz notar mais explicitamente quando ainda encontramos distinções entre artes pelos temas que abordam, 

caso explícito na classificação da premiação Globo de Ouro que dividiu as três principais categorias (Melhor 
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No regime representativo, a obra de arte só pode ser reconhecida como tal se puder se 

enquadrar dentro de características específicas. Enquanto o regime ético identifica um objeto 

como útil e o valida de acordo com sua função dentro de uma dada partilha, aqui o critério será 

a capacidade representativa. Ser uma arte mimética, no entanto, não significa ser uma cópia do 

real (sentido utilizado por Platão para descredenciar alguns tipos de artes), mas sim 

corresponder a critérios estabelecidos de modos de fazer: como algo pode ser representado, 

quais técnicas podem ser utilizadas, quais temas são dignos e quais não são, etc. 

Denomino esse regime poético no sentido em que identifica as artes – 

que a idade clássica chamará de “belas-artes” – no interior de uma 

classificação de maneiras de fazer, e consequentemente define maneiras 

de fazer e apreciar imitações benfeitas. Chamo-o representativo, 

porquanto é a noção de representação ou de mímesis que organiza essas 

maneiras de fazer, ver e julgar. Mas, repito, a mímesis não é a lei que 

submete as artes à semelhança. É, antes, o vinco na distribuição das 

maneiras de fazer e das ocupações sociais que torna as artes visíveis. 

Não é um procedimento artístico, mas um regime de visibilidade das 

artes. (RANCIÈRE, 2009a, p. 31) 

É importante compreender esse regime, sobretudo porque Rancière acredita que a nossa 

relação com a arte ainda está muito enraizada ou submetida a esse modo de percepção, ainda 

que sucessivas rupturas venham dando força ao regime estético, conforme veremos. Quando 

Aristóteles estabelece que o enredo é a imitação da ação (1450a 4) e que a poética diz respeito 

ao modo através do qual os enredos devem ser estruturados (1447a 9), ele não está com isso 

implicando que há uma verdade14 inerente à tragédia ou à comédia, nem fazendo da Poética o 

guia de criação de algo utilitário, como ocorreria no regime ético. Aristóteles reconhece a 

dimensão sensível, pedagógica e prazerosa da imitação (1448b 5) e, ao contrário de Platão, não 

vê os atores como uma ameaça, pelo contrário: escreve um tratado sobre como a arte poética 

deve ser devidamente estruturada com vistas a causar o efeito que lhe é destinado na partilha. 

                                                           
Filme, Melhor Ator e Melhor Atriz) entre drama e comédia ou musical. Por que comédia e musical estão separados 

da categoria de drama? Se é uma simples separação de gêneros cinematográficos, onde estão os outros gêneros? 

Como é possível classificarn uma trama tragicômica como sendo mais dramática ou mais cômica? 
14 Faz-se necessária, aqui, a distinção entre verdadeiro e verossímil. Algo é verdadeiro porque corresponde com a 

realidade. Segundo Aristóteles, a verdade não está no ser ou na coisa em si, mas no pensamento ou na linguagem, 

embora o ser ou a coisa sejam a medida da verdade, e não o pensamento ou a linguagem. Isso significa dizer que 

uma obra de arte é verdadeira se corresponde com a realidade: a pintura de uma maçã branca não poderia ser 

verdadeira, simplesmente porque as maçãs não são naturalmente brancas. Mas não é esse tipo de análise que está 

em jogo quando Aristóteles fala da tragédia e da comédia. O teatro, segundo ele, deveria ser submetido à leis de 

verossimilhança, ou seja, do provável. O poeta cria de acordo com o que poderia acontecer segundo leis da lógica 

e da causalidade: a arte deve ser plausível. 
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Já não se trata do que deve ou não pode representar uma arte, mas sim o que ela pode ou não 

deve representar e como ela deve representar. 

Tomemos como exemplo um trecho de uma carta de Dürer (2008, p. 28), escrita em 

1525: 

Nada é mais desagradável de ver que a falsidade em uma pintura, 

mesmo quando ela é pintada com muito cuidado. O único motivo pelo 

qual os pintores dessa espécie se comprazem com seus erros é que eles 

não aprenderam a arte de medir, sem a qual ninguém pode ser nem se 

tornar inventor. 

Esse parece ser um bom exemplo do que Dufrenne (1981) diz ser uma espécie de 

controle e censura aos quais tanto a arte quanto o próprio artista podem estar submetidos mesmo 

de forma inconsciente. Dürer, que viveu entre 1471 e 1528, não só parece excluir milhares de 

pintores que viriam a quebrar os paradigmas de perfeição das belas-artes décadas depois, como 

descredencia muitos dos seus contemporâneos e os mestres que também “não sabiam medir” 

que o precederam. Aqui, vale lembrar que a partilha do sensível não diz respeito somente à 

comunidade como um todo, pois funciona analogamente à teoria matemática dos conjuntos, 

onde conjuntos podem ter subconjuntos e admitir intersecções. A partilha do sensível à qual 

Dürer pertencia e faz questão de reiterar com essa carta, é uma partilha na qual não se fala 

exatamente de arte e não-arte. É arriscado, mas é possível estipular que quase todos os retratos 

da época eram considerados arte, mas, além disso, poderiam ser classificados com base em 

critérios que os definiriam como boas ou más artes. É justamente isso que Dürer tenta fazer. 

Segundo ele, o esmero do artista não é suficiente, é preciso tirar corretamente as medidas. E 

isso não diz respeito somente à cópia da realidade, de uma época em que os pintores tentavam 

a todo custo fazer o que posteriormente a câmera fotográfica conseguiu fazer. Dürer estabelece 

partes nessa partilha: para ser ou se tornar inventor é necessário saber tomar as medidas 

corretamente. E ele prossegue: 

Como ela [a arte de medir] é o verdadeiro fundamento da pintura, eu 

decidi apresentar seus elementos e expor seus princípios aos jovens 

desejosos de se instruírem nessa arte, a fim de que possam medir 

audazmente com régua e compasso, reconhecendo a autêntica verdade 

que têm diante dos olhos, para que queiram não só conhecer as artes, 

mas também para que possam inteligi-las de maneira profunda e efetiva. 

(DÜRER, 2008, pp. 28-29) 
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A não ser que tenha sido o caso de uma escolha infeliz de termos, o que suponho que 

não tenha sido, Dürer apresenta elementos bastante relevantes do que se pode chamar de regime 

representativo: “o verdadeiro fundamento da pintura” e “a autêntica verdade” proporcionada 

pelo método, além de indicar um outro elemento: o espectador. Não é apenas um modo de fazer, 

mas há também um modo de ver. A relação do espectador com a obra não é subjetiva, ainda 

que isso seja contra-intuitivo se tivermos em mente a noção pessimista do senso comum de que 

estamos à beira de um colapso relativista resultante da profusão de opiniões pessoais. O regime 

representativo impõe ao observador um modo de ver, um modo de se relacionar com a arte. 

É justamente esse modo específico de ter contato com a arte, que parte também do 

pressuposto de que o artista utilizou bem as ferramentas a seu dispor, que sustenta a noção de 

cartase em Aristóteles. A Tragédia (e não a Comédia), por meio da imitação “de uma ação de 

caráter elevado” (1449 b 20), que segue as regras de extensão e do uso adequado da linguagem, 

e que utiliza atores (não sendo, portanto, a simples narrativa), “tem por efeito a purificação 

dessas emoções” (1449 b 25). A boa Tragédia precisa respeitar as leis de verossimilhança, 

porque é somente através dessas regras que a catarse se torna possível. As consequências, a 

longo prazo, dessa forma de pensamento, são noções como a de hierarquização das artes e dos 

gêneros artísticos, o que implica também na segregação entre temas nobres e temas vulgares, 

obras para os esclarecidos e obras para as massas pouco esclarecidas. Essas noções, porém, 

nunca deixaram de ser discutidas ao longo da história das artes e da estética filosófica, mesmo 

que a herança aristotélica pareça estar de tal forma arraigada no senso comum que é difícil 

imaginar que há alguns séculos atrás pudessem pensar diferente. 

É curioso notar, porém, que a proclamação de Rancière de que ainda estamos presos ao 

regime representativo encontra uma interessante rima com a reclamação de Dürer, nessa mesma 

carta. O artista reclama que alguns dos seus contemporâneos “desprezam a arte de pintar por 

acreditarem que ela serve apenas para introduzir a idolatria”. O artista inserido no regime 

representativo rompendo com o regime ético e o filósofo inserido no regime estético rompendo 

com o regime representativo. Repito que isso não depende da época em que cada um de nós 

está inserido, pois os regimes de identificação da arte são os modos pelos quais os indivíduos 

se relacionam com a arte, mas, a um mesmo tempo, não podemos ser ingênuos ao ponto de não 

imaginar que o contexto histórico tenha uma influência realmente considerável sobre essas 

relações: os regimes de identificação fazem parte das partilhas e a transição de um regime para 

o outro é tão maleável quanto a transição de uma partilha a outra. Ainda que os regimes de 

identificação das artes não sejam delimitados temporalmente, o que permite que uma obra de 
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arte possa ser acessada a qualquer momento segundo qualquer regime, é possível identificar um 

momento histórico no qual prevaleceu o regime representativo na relação com as artes, do 

mesmo modo que não é difícil imaginar que, no ocidente, a maior parte da produção artística 

da Idade Antiga à Idade Média muito provavelmente se encontrava submetida ao regime ético, 

mas, postos lado a lado, Aristóteles e Platão, temos a noção muito mais clara de que os regimes 

de identificação, sejam eles quais forem, podem brotar em qualquer época. 

Dürer classificou os artistas entre bons e maus por sua capacidade de medir, ou seja, 

pelos modos de fazer. Uma breve excursão pelas artes modernas e contemporâneas já demonstra 

que o sucesso da “boa arte” não pode estar no seu método de fabricação. Outro ponto 

característico das obras do regime representativo é a classificação de gêneros. Na Poética, 

podemos ler que “[a] poesia tomou diferentes formas, segundo a diversa índole particular [dos 

poetas]. Os demais alto ânimo imitam as ações nobres e das mais nobres personagens; e os de 

mais baixas inclinações voltam-se para as ações ignóbeis” (1448 b 24), o que resulta na 

conclusão de que as Tragédias são “mais estimáveis” (1449 a 6) do que as Comédias. 

Como eco desse discurso, podemos citar a fala de André Félibien no “Prefácio às 

Conferências da Academia Real de Pintura e Escultura”, em 1668. No seu texto, o autor refere-

se à prática artística como dividida em diversas atividades mecânicas praticadas por operários 

especializados. Ou seja, assim como podemos ler em Dürer, há modos de fazer e esses modos 

podem ser aperfeiçoados segundo a prática de certos métodos específicos. Dürer, porém, foi 

um artista que não se ateve a temas considerados “nobres”, tendo retratado indivíduos abastados 

e anônimos, além de cenas cotidianas, sacras, históricas, literárias e elementos da natureza. Para 

Félibien (2008, p. 39), “é forçoso que, à medida que se ocupem das coisas mais difíceis e mais 

nobres, [os artistas] afastem-se do que há de mais vulgar e mais comum e se enobreçam com 

um trabalho mais ilustre”. Com isso o autor pretende diferenciar os verdadeiros artistas dos 

artesãos, classificação ainda presente na distinção entre museus/galerias e feiras de artesanato, 

mas cujas fronteiras são continuamente borradas, ora por um artesão-artista, ora por um artista-

artesão. No mesmo discurso, Félibien (2008, p. 40) chega a especificar a seguinte classificação: 

Assim, aquele que faz paisagens com perfeição, por exemplo, está acima de 

um outro que só pinta frutas, flores ou conchas. Quem pinta animais vivos tem 

mais mérito do que quem só representa coisas mortas e sem movimento. E, 

como a figura humana é a mais perfeita obra de Deus sobre a terra, é certo 

também que aquele que se faz imitador de Deus ao pintar figuras humanas é 

muito mais excelente que todos os outros. 
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Nota-se, nesse contexto, que é a mímesis aristotélica da representação (boa ou má, de 

temas nobres ou vulgares) que está em vigor, contrariando a pejorativa mímesis platônica, 

erradicada da República por seu teor de falsidade.  

Questionado por Solange Guénoun, Rancière afirma que foi o sistema representativo o 

responsável por colocar a ficção como um conceito central. “Não há oposição entre ‘imitação’ 

e ‘invenção’. A arte do sistema representativo não é um sistema de cópias, mas de ficção da 

‘organização de ações’ sobre as quais fala Aristóteles”15 (RANCIÈRE, 2000, p. 9). O problema 

da ficção se alastra por muito além do exposto por Aristóteles na poética. Para esclarecer esse 

ponto, A Partilha do Sensível oferece o esclarecimento de dois problemas: um, que “concerne 

à ideia de ficção e à relação entre a racionalidade ficcional e os modos de explicação da 

realidade histórica e social, entre a razão das ficções e a razão dos fatos” (RANCIÈRE, 2009a, 

p. 52), e outro, sobre a relação entre história e historicidade. 

 

1.6.1. A positividade da ficção 

Rancière faz uma análise passo-a-passo do que diz ser a “positividade” da ficção (aspas 

do autor). Para tanto, faz-se necessária ainda outra bifurcação, duas implicações dessa 

positividade da ficção: a distinção entre ficção e falsidade, que ele identifica como “questão 

geral da racionalidade da ficção”, e a segunda distinção, entre os modos de inteligibilidade que 

dizem respeito à construção de histórias (no sentido de fábulas, mythos) e à “inteligência dos 

fenômenos históricos” (RANCIÈRE, 2009a, p. 53). 

O rompimento entre o regime ético e o regime representativo se dá no momento da 

distinção entre ficção e mentira. No Livro II d’A República, Platão/Sócrates identifica a poesia, 

ou melhor, a mímesis poética como “mentira por palavras” (382b,c,d), porque “é uma imitação 

do que a alma experimenta e uma imagem que surge posteriormente (382c). No Íon, Platão 

chega a distinguir entre poetas diretamente inspirados pelas musas e rapsodos que reproduzem 

as poesias incansáveis vezes. Nisso, o filósofo reconhece o mérito daqueles que são 

divinamente inspirados, mas nota na poesia reproduzida uma dupla condição: ainda são as 

mestras palavras que foram inspiradas no poeta, mas elas estão sendo copiadas pelo rapsodo, 

reproduzidas, são, assim como pinturas e esculturas, cópias das cópias. Se as coisas já são falsas 

na medida em que são cópias das formas ideais, o que se poderá dizer de algo que é cópia da 

cópia? A arte do poeta é uma falsa arte, uma mentira. É justamente esse ideal, de que a arte 

                                                           
15 There’s no opposition between “imitation” and “invention.” Art’s representative system is not a system of 

copies, but of fiction, of “the organization of actions” that Aristotle talks about. 



32 
 

 
 

pode ser verdadeira ou falsa, de que um modo de fazer é legítimo e outro não, que faz com que 

Rancière eleja A República como o exemplo perfeito de um regime puramente ético16, mas, 

assim como A República nunca pode ser instaurada, é possível dizer que, muito provavelmente, 

nunca houve uma partilha unívoca como a idealizada por Platão. 

Essa ligação entre mímesis e mentira desaparece em Aristóteles à medida que a imitação 

não é um artifício de engano, mas sim o modo pelo qual se constroem estruturas inteligíveis. A 

mímesis, na Poética, é o fundamento de uma boa trama. A fábula, que consiste em levar os 

personagens da felicidade à infelicidade e vice-versa, é tão melhor quanto mais mimética for. 

“A poesia não tem contas a prestar quanto à ‘verdade’ daquilo que diz, porque, em seu princípio, 

não é feita de imagens ou enunciados, mas de ficções, isto é, de coordenações entre atos” 

(RANCIÈRE, 2009a, pp. 53-54). Mas, mesmo em Aristóteles não se trata de imitar a 

realidade17, pois a poesia deve ser causal (a mímesis dos fins e dos meios), muitas vezes se 

distanciando da desordem dos acontecimentos históricos: “não é ofício do poeta narrar o que 

aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo 

a verossimilhança e a necessidade” (1451a 35). O regime representativo se faz notar mais uma 

vez quando, logo em seguida, Aristóteles declara que a poesia é universal e a história, particular, 

o que acarreta em uma consequente hierarquização, a primeira sendo superior à segunda. 

Disso, Rancière extrai que “a nítida separação entre realidade e ficção representa 

também a impossibilidade de uma racionalidade da história e de sua ciência” (RANCIÈRE, 

2009a, p. 54), barreira que será apagada pelo regime estético. 

 

1.6.2. Política 

Se política e estética se identificam, as diversas formas de lidar com o sensível e, em 

particular, com as artes, correspondem diretamente com as distribuições de lugares das 

partilhas. Se somente os nobres podem ser retratados em pinturas dos melhores mestres me uma 

época na qual ainda não existe fotografia, por exemplo, isso significa que os indivíduos das 

demais classes não têm direito ao mesmo tipo de registro, não são dignos para terem suas faces 

registradas e, por isso, estão fadados ao esquecimento. A história, embora seja contada através 

das trajetórias dos seus principais personagens, não foi feita sem as ações dos anônimos. 

Conforme comenta Rancière (2014b, p. 1) em Os Nomes da História, 

                                                           
16 RANCIÈRE, 2002. 
17 “[N]a Tragédia, não agem os personagens para imitar caracteres, mas assumem caracteres para efetuar certas 

ações; por isso as ações e o Mito contituem a finalidade da Tragédia, e a finalidade é de tudo o que mais importa” 

(1450a 20) 
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[u]ma história, em sentido comum, é uma série de acontecimentos que se 

passam com sujeitos geralmente designados por nomes próprios. Ora, a 

revolução da ciência histórica quis justamente revogar o primado dos 

acontecimentos e dos nomes próprios em benefícios dos longos períodos e da 

vida dos anônimos. 

Pensar estética e política é sempre pensar no movimento daqueles que tem parte e 

daqueles que não têm e pensar as artes nesse contexto é identificar de que maneira tais objetos 

podem ser fruto de um regime ou o fundamento de uma ruptura que leva ao regime estético. 

Não há algo que esteja determinado, pois o regime estético só é possível se aceitarmos a noção 

de livre jogo do espectador com a obra. O regime estético é a negação desse livre jogo, é a 

imposição de um certo modo de relação com o sensível, dos modos de fazer e de sentir. 

No primeiro capítulo de O Espectador Emancipado, Rancière fala de como a mimese 

platônica ainda impregna o modo como se vê o espectador. Segundo ele, os críticos da 

espectatorialidade defendem que olhar é diferente de conhecer e, em segundo lugar, olhar é o 

oposto de agir, ou seja, a posição de espectador é a de pura passividade. Herança de Platão, mas 

não necessariamente um exemplo de arte identificada segundo o regime ético: a invocação do 

mito da caverna não encontra, aqui, ressonâncias de proposições segundo as quais estamos 

vendo cópias das coisas reais e as tomando como a coisa em si, mas porque há a diferenciação 

entre ver e agir. As consequências disso são apostas como a de Brecht, citado por Rancière 

(2012b) por sua tentativa de fazer com que o espectador ganhe distância através do seu teatro 

épico. 

Brecht propunha, com uma série de regras, mudar a condição do espectador de passivo 

para ativo e, com isso, gerar as mudanças políticas. Há dois modos de fazer teatro: o que 

preserva a passividade do espectador e o que é politicamente efetivo. Traçando uma história do 

teatro épico, Rosenfeld (2008, p. 17) remonta a Platão e a Aristóteles para falar sobre as 

classificações por gênero e defende esse tipo de categorização: 

A maneira pela qual é comunicado o mundo imaginário pressupõe certa 

atitude em face deste mundo ou, contrariamente, a atitude exprime-se em certa 

maneira de comunicar. Nos gêneros manifestam-se, sem dúvida, tipos 

diversos de imaginação e de atitude em face do mundo. 

Isso significa que há modos de se posicionar diante de uma obra, seja ela qual for. É 

possível encontrar nas prateleiras das livrarias títulos como o sugestivo Como ver um filme, de 

Ana Maria Bahiana (2012), que, embora não trate exatamente de uma forma de ver cinema, 

indica isso com um título que se supõe ser atrativo, pois é o que o público talvez procure. Outro 

exemplo é o indispensável Manual do Roteiro, do aclamado Syd Field (2001), que divide o 

roteiro ideal em três atos, com dois pontos de virada (plot points), parâmetro que o guiou na 
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escolha de apenas 40 roteiros dentre 2000. É tentadora a ideia de uma fórmula, pois se ela existe, 

basta segui-la durante a criação para ser bem-sucedido ou a compreender o suficiente para 

interpretar as obras. A zona de conforto se estende ainda mais além: se há uma fórmula é 

possível dizer o que é arte, é possível definir quem pode e quem não pode fazer arte, o que pode 

e o que não pode ser representado. A definição de arte ainda perturba as discussões do senso 

comum que anseia por um argumento que sustente seus próprios gostos ou contradiga os do 

adversário. Esse é o pensamento do regime representativo, que é policial porque não permite 

rupturas. Se fosse estabelecido que a boa arte é aquela dos pintores capazes de reproduzir 

fielmente a figura humana, jamais veríamos um Cézanne ser reconhecido. Se fosse estabelecido 

que somente os nobres são dignos de serem retratados, Caravaggio não seria considerado um 

mestre e não iríamos aos museus ver Almeida Júnior. Os artistas que ignoraram ou contrariaram 

as fórmulas foram justamente os que tramitaram entre o regime representativo (e, em alguns 

casos, o ético) e o estético. 

Quando Brecht tentou estabelecer regras para os espetáculos (sejam eles teatrais ou 

cinematográficos), sua intenção era “[a] criação de um espectador ativo (em oposição aos 

sonhadores passivos ‘zumbis’ engendrados pelo teatro burguês ou os sonâmbulos autômatos 

produzidos pelo espetáculo nazista)” (STAM, 2003, p. 169), o que levaria “o espectador a não 

contemplar, mas a modificar o mundo” (STAM, 2003, p. 169). É necessário compreender que, 

assim como o artista é capaz de romper com as fórmulas, também o é o espectador. Isso ocorre 

porque ver é atividade e não passividade. Na verdade, o espectador nem sequer chega a romper 

com as fórmulas, porque elas nunca funcionaram tão bem quanto se imaginava. A emancipação, 

portanto, não é o desvelamento de uma novidade, mas o reconhecimento de uma condição 

humana: “É nesse poder de associar e dissociar que reside a emancipação do espectador, ou 

seja, a emancipação de cada um de nós como espectador. Ser espectador não é a condição 

passiva que deveríamos converter em atividade. É nossa situação normal” (RANCIÈRE, 2012b, 

p. 21). Por isso a crítica de Rancière à Brecht (e Artaud18). As intenções políticas não puderam 

ser alcançadas porque não se rompeu de fato com os pressupostos criticados: as formas de 

remover o espectador da passividade pressupunham a passividade quando, na verdade, 

deveriam removê-la (crítica ao platonismo); enquanto à crítica ao aristotelismo19 faliu 

                                                           
18 “Tais são as atitudes fundamentais que resumem o teatro épico de Brecht e o teatro da crueldade de Artaud. Para 

um, o espectador deve ganhar distância; para o outro, deve perder toda e qualquer distância” (RANCIÈRE, 2012, 

p. 10). 
19 “A crítica ao destino/fascinação/catarse típica da tragédia aristotélica em favor da produção pelo público de sua 

própria história” (STAM, 2011, 169) 
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justamente por, como Aristóteles, apostar em certas regras de conduzir a trama, ainda que sejam 

regras diferentes daquelas aplicadas à tragédia e à comédia. 

O objetivo dos reformadores do teatro e os resultados do regime estético são 

semelhantes: “O teatro, mais que qualquer outra arte, foi associado à ideia de revolução estética, 

não já no sentido de mudar a mecânica do Estado e das leis, mas sim as formas sensíveis da 

experiência humana. 

 

1.7. Um terceiro regime 

Por fim, o terceiro regime de identificação revela o único regime no qual uma obra de 

arte é reconhecida como arte em si e por si, ou seja, da autonomia das artes. Livre da relação 

com o ethos ou das amarras miméticas, a arte do regime estético não está sujeita a 

hierarquizações, descredenciamentos ou à marginalização. O pressuposto da igualdade (que 

permite o dissenso e, por consequência a política e a democratização) está no seio desse regime 

de identificação, segundo o qual as artes são reconhecidas por um princípio que lhes é próprio: 

o do sensível, estético. A arte do regime estético é arte pelo próprio modo de ser dos seus 

objetos. Identificar um objeto como arte segundo esse regime significa permitir que esse objeto  

atue segundo a lógica dissensual: 

No regime estético das artes, as coisas da arte são identificadas por 

pertencerem a um regime específico do sensível. Esse sensível, subtraído a 

suas conexões ordinárias, é habitado por uma potência heterogênea, 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 etc. (RANCIÈRE, 2009a, p. 32) 

A arte do regime estético, porém, não tem por intuito a ruptura, o dissenso não é seu 

objetivo, é apenas uma consequência. Além disso, não está ligada exatamente a novas formas 

de fazer ou ver, embora essa não seja uma possibilidade a ser excluída. Rancière faz mais uma 

crítica ao pós-modernismo diferenciando entre “tradição do novo” e “novidade da tradição”, 

indicando que nem sempre (ou até mesmo raramente) o regime estético começa com algo novo, 

como no caso do pós-modernismo que insiste em uma nova relação sensível com o mundo 

dadas as grandes últimas revoluções tecnológicas. O regime estético geralmente começa com a 

“novidade da tradição”, que é a retomada de algo que era visto (ou não visto) em outro regime 

de identificação e que ou ganha visibilidade ou ganha uma nova forma de visibilidade no regime 

estético. Isso significa ter como arte algo que era desclassificado por outro regime de 

identificação das artes. Contrariando os pós-modernistas, pode-se dizer que o regime estético 
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permite uma nova relação com o sensível não por causa da evolução tecnológica humana, o 

regime estético não é uma exigência de uma nova era, mas sim um novo modo de se relacionar 

com todos os objetos sensíveis a que temos acesso, independente da sua época de origem. “O 

regime estético das artes é, antes de tudo, a ruína do sistema da representação, isto é, de um 

sistema em que a dignidade dos temas comandava a hierarquia dos gêneros da representação” 

(RANCIÈRE, 2009a, p. 47), isto é, nada mais é indigno de representação, tudo pode ser objeto 

artístico, inclusive as obras concebidas no regime ético e no representativo. 

Antes de aprofundarmos o terceiro regime, o estético, é importante citar que noções 

como a de “modernidade”, de “vanguarda” e de “pós-modernidade” ainda estão entre as mais 

recorrentes quando se trata de interpretar a experiência artística, ou melhor, quando se tenta 

compreender as relações entre obras artísticas e sociedade. 

No capítulo intitulado “Dos regimes da arte e do pouco interesse da noção de 

modernidade”, de A Partilha do Sensível, Rancière responde à uma pergunta sobre a 

importância dessas três noções para compreender a relação entre estética e política. O princípio 

de sua resposta indica que, além de não contribuir muito para compreensão da relação entre 

estética e política, essas noções ainda criam uma certa confusão entre coisas distintas: 

Não creio que as noções de modernidade e de vanguarda tenham sido bastante 

esclarecedoras para se pensar as novas formas de arte desde o século passado, 

nem as relações do estético com o político. Elas de fato confundem duas coisas 

bem diferentes: uma coisa é a historicidade própria a um regime das artes em 

geral. Outra são as decisões de ruptura ou antecipação que se operam no 

interior desse regime. A noção de modernidade estética recobre, sem lhe 

atribuir um conceito, a singularidade de um regime particular das artes, isto é, 

um tipo específico de ligação entre modos de produção das obras ou das 

práticas, formas de visibilidade dessas práticas e modos de conceituação 

destas ou daquelas. (RANCIERE, 2005, p. 27) 

Rancière rejeita também os críticos do modernismo que optaram pelo viés do pós-

modernismo, pois não fizeram mais do que subverter a lógica modernista: “Não existe nenhum 

desvio da crítica modernista ao niilismo pós-moderno. É apenas uma questão de ler a mesma 

equação no sentido contrário” (RANCIÈRE, 2007a, p. 98-99). Rancière refere-se às propostas 

modernistas e pós-modernistas como “esquemas simplistas” (RANCIÈRE, 2010a, p. 54), pois 

ambos pressupõem uma fronteira (mais ou menos) definida entre grande arte e arte popular, o 

que já não corresponde ao status da arte há várias décadas. Os regimes propostos por Rancière 

são uma forma mais dinâmica de lidar com essas fronteiras que se encontram cada vez mais 

embaralhadas, conforme veremos ao analisar do regime estético. Diversos autores tentaram 

compreender melhor as relações entre política e arte, autores que Rancière confronta ao longo 
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de sua obra. Desses, podemos dar destaque a Walter Benjamin, Adorno e Horkheimer, Clement 

Greenber e Alain Badiou. 

 

1.7.1. Walter Benjamin 

Quando Rancière define sua política como intrinsecamente estética, logo pode vir à 

mente a relação com a noção benjaminiana de “estetização da política”. Benjamin reconhece 

uma relação entre estética e política proporcionada sobretudo pelo advento da reprodutibilidade 

técnica. Essa novidade tecnológica teria mudado, de uma forma ímpar, as relações entre arte e 

sociedade, ou melhor, teria mudado o papel social da obra de arte: “No instante, porém, em que 

a medida da autenticidade não se aplica mais à produção artística, revolve-se toda a função 

social da arte. No lugar de se fundar no ritual, ela passa a se fundar em uma outra práxis: na 

política” (BENJAMIN, 2012, p. 35). Benjamin vai além de discrimina duas formas do par 

política-estética: há aquela proliferada pelo fascismo, mas há também a do embate comunista. 

De um lado, a arte que aliena, do outro, a arte do progresso político. A autonomia da arte, 

exaltada por Rancière no terceiro regime, é, aqui, condenada: 

“Faça-se arte, pereça o mundo”, diz o fascismo e espera a satisfação artística 

da percepção sensorial transformada pela técnica [...] da guerra. Isso é 

evidentemente a consumação da arte pela arte. A humanidade [...] tornou-se 

agora objeto de espetáculo para si mesma. Sua autoalienação atingiu um grau 

que lhe permite vivenciar sua própria destruição como um gozo estético de 

primeira ordem. Essa é a situação da estetização da política que o fascismo 

pratica. O comunismo responde-lhe com a politização da arte. (BENJAMIN, 

2012, p. 123) 

Rancière rejeita essa abordagem logo no princípio de A Partilha do Sensível, quando 

explica que a estética da qual fala “não deve ser entendida no sentido de uma captura perversa 

da política por uma vontade de arte, pelo pensamento do povo como obra de arte” (2009a, p. 

16). 

Além disso, Benjamin tange ainda o problema do espectador ao atrelar entretenimento 

a esclarecimento ou emancipação, sendo que estes últimos eram reconhecidos apenas como 

propriedade da arte superior burguesa, que ainda não incluíam as recém surgidas artes 

mecânicas e reprodutíveis que estão sendo exaltadas por Benjamin. Ao passo que essas novas 

artes são desprovidas de aura, tornam-se ideais para se converterem nas artes das massas. 

Enquanto a estetização da política visa utilizar todos os meios estéticos disponíveis para 

difundir uma ideologia com vistas à dominação, a politização da arte contaria com a ajuda do 

entretenimento, mais palatável para as massas, para o desenvolvimento da consciência crítica. 

Mas se a emancipação é, conforme acusa Rancière, o momento no qual a igualdade de 
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inteligências se torna subentendida como um princípio, não sendo, portanto, um objetivo a ser 

alcançado, então esse não pode ser um mérito de uma arte específica, porque é o resultado de 

uma relação específica com a arte, com todas as formas de arte. 

 Quando Benjamin diz que “[c]ada homem hoje tem o direito de ser filmado”, ele parece 

estar em conformidade com o caráter democrático do regime estético de Rancière. Benjamin, 

porém, trata de uma ontologia da obra de arte, há algo na essência de certas obras que tem certo 

poder que pode ser usado para o bem ou para o mal, para o comunismo ou para o fascismo e há 

algo de radicalmente novo nas artes mecânicas. Do outro lado, Rancière afirma que “[n]ão há 

novidade radical” (RANCIÈRE, 2010b). Enquanto Benjamin explora os potenciais usos de uma 

novidade artística, Rancière, além de não ceder ao esquema modernista, indica ter uma visão 

distinta do funcionamento da relação estética-política que diz respeito a uma forma de conceber 

as organizações sociais: 

Há um momento em que é preciso distinguir duas coisas: de um lado, a adoção 

de certas formas espetaculares de mise-en-scène do poder e da comunidade. 

De outro, a ideia mesma de comunidade. É preciso saber se pensamos a 

comunidade política simplesmente como um grupo de indivíduos governados 

por um poder ou se a pensamos como um organismo animado. (RANCIÈRE, 

2010b) 

A arte, para Rancière, não tem poderes próprios, pois depende do modo de identificação 

segundo o qual o espectador tem contato com o sensível. Tanto a arte aurática quanto a 

mecânica, pelos poderes delegados a elas por Benjamin, poderiam surtir seus efeitos no 

contexto do regime ético, mas, com isso, deixariam de ter efeito político, pois apenas a arte do 

regime estético é política. Em A Partilha do Sensível, há uma explicação ainda mais detalhada 

da crítica à Benjamin. Rancière diz que há um “paralogismo contido em todas as tentativas para 

deduzir do estatuto ontológico das imagens as características das artes” (RANCIÈRE, 2009a, 

p. 29) e, na sequência, indica que Benjamin reúne em relação de causa e efeito duas 

propriedades que são excludentes entre si: “[m]as lá onde o serviço sagrado define a destinação 

da estátua ou da pintura como imagens, a ideia mesma de uma especificidade da arte e de uma 

propriedade de unicidade de suas ‘obras’ não pode aparecer” (RANCIÈRE, 2009a, p. 29). 

 

1.7.2. Adorno e Horkheimer 

Assim como Benjamin, Adorno e Horkheimer também levantaram a bandeira da 

passividade do espectador primeiramente hasteada por Platão. Em “A indústria cultural: O 

esclarecimento como mistificação das massas”, os autores chegam a dizer que 

[a] passagem do telefone ao rádio separou claramente os papéis. Liberal, o 

telefone permitia que os participantes ainda desempenhassem o papel do 
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sujeito. Democrático, o rádio transforma-os a todos igualmente em ouvintes, 

para entrega-los autoritariamente aos programas, iguais uns aos outros, das 

diferentes estações. (ADORNO E HORKHEIMER, 2006, p. 100) 

Um pouco mais adiante, dizem que, “[a]tualmente, a atrofia da imaginação e da espontaneidade 

do consumidor cultural não precisa ser reduzida a mecanismos psicológicos” (ADORNO E 

HORKHEIMER, 2006, p. 103) e a causa disso é posta na essência dos próprios objetos 

artísticos: “[o]s próprios produtos – entre eles em primeiro lugar o mais característico, o filme 

sonoro – paralisam essas capacidades em virtude de sua própria constituição objetiva” (ibidem), 

chegando a proibir a atividade intelectual do espectador. Esses, entre outros exemplos, 

demonstram que, para os autores, há algo de intrínseco às obras de arte como bens de consumo 

que é capaz de “transformar” os espectadores, no caso, consumidores. A arte da indústria 

cultural é sedutora e colabora para o embrutecimento. 

 Sobre o aspecto da passividade do espectador, já falamos. Mas a principal crítica a 

Adorno e Horkheimer surgirá diante da questão da autonomia das artes. 

Adorno e Horkheimer criticam o ideal emancipatório da Aufklärung e não aceitam a 

comunhão entre entretenimento e esclarecimento, sendo que o resultado da mercantilização das 

obras de arte, a transformação da arte em fetiche20, a transformou em mera diversão 

massificadora. A arte foi por muito tempo comercializada, mesmo antes da difusão do 

capitalismo, mas há algo de novo nessa mercantilização que já existia: “[o] novo não é o caráter 

mercantil da obra de arte, mas o fato de que, hoje, ele se declara deliberadamente como tal” 

(ADORNO E HORKHEIMER, 2006, p. 130). O resultado disso, seria a perda da autonomia da 

arte, uma vez que a arte sem finalidade, a arte pela arte, acaba sendo subvertida, tornando-se 

útil, ou seja, um bem de consumo. Enquanto Benjamin consegue ser otimista com o futuro das 

artes, embora admita que elas estariam em melhores mãos no contexto do comunismo, Adorno 

e Horkheimer são claramente pessimistas: a autonomia da arte está comprometida pelo 

mercantilismo e mesmo a busca por essa autonomia, estando inserido no contexto da indústria 

cultural, é uma busca vã. 

A arte da indústria cultural, nos termos postos por Adorno e Horkheimer, encaixam-se 

perfeitamente no regime representativo proposto por Rancière: há um modo de fazer específico, 

que caracteriza as obras de arte como bens de consumo, pois foram como que absorvidas pelo 

mercado; há uma relação com esses objetos, a relação de consumo, imposta pela própria 

indústria cultural, que captura os espectadores de um tal modo que torna muito difícil não ser 

seduzido. Ainda além, os bens de consumo, de modo geral, determinam ou denunciam os 

                                                           
20 O conceito marxista de fetiche. 
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lugares ocupados pelos indivíduos da partilha: as classes sociais são bastante bem definidas no 

contexto da indústria cultural e Adorno e Horkheimer chegam a diferenciar tipos de arte, entre 

superiores e inferiores, sendo as últimas mais palatáveis e, por isso, das massas. Isso significa 

dizer que os lugares estão definidos na partilha do sensível de acordo com os bens que se 

consome, interpretação que não sugere que qualquer obra de arte possa ser acessada por 

qualquer indivíduo, pois a indústria cultural é anti-emancipadora. 

Há uma diferença, no entanto, entre o que a arte é, no contexto da indústria cultural, e o 

que ela deveria ser. Em El Malestar en la estetica, Rancière reconhece esse lado de adorno 

quando o cita para definir o regime estético:  

“A função social da arte é não ter função’, dirá, fazendo eco, Adorno. A 

promessa igualitária encontra-se encerrada dentro da autossuficiência da obra, 

em sua indiferença a todo projeto político particular e sua rejeição absoluta 

em participar na decoração do mundo prosaico21 (2011b, p. 53). 

 A obra sem função, vazia de pretensões ou mensagens doutrinadoras, é a verdadeira 

obra democrática, como veremos ao falarmos do regime estético. 

 

1.7.3. Clement Greenberg 

Outro autor com uma visão pessimista sobre a reprodutibilidade técnica é Greenberg. 

De fato, a reprodução mecânica mudou as relações entre arte e política, sobretudo ao facilitar o 

acesso das massas às artes, o que começou, sobretudo, com a prensa. Esse advento fez a arte se 

dividir entre duas categorias: vanguarda e kitsch (que dá nome ao artigo no qual o autor define 

essas categorias). 

A vanguarda, segundo Greenberg, tem um objetivo que a conduziu à arte abstrata (ou 

não objetiva): a busca do absoluto (GREENBERG, 2013, p. 29). Isso se deve ao fato de que o 

artista, que, antes, tentava imitar Deus no quesito criação, mas passa a imitar “as disciplinas e 

processos da própria arte” (GREENBERG, 2013, p. 30). A vanguarda passou a se especializar 

nela mesma, tornando-se mais hermética e afastando de si os não iniciados ou aqueles que não 

tinham ânimo para se aproximar. Nisso já se pode notar a arte do regime representativo do qual 

fala Ranciére: há um modo de fazer específico capaz de definir lugares, o que se torna ainda 

mais explícito quando Greenberg afirma que a vanguarda pertence à classe dominante. 

Infelizmente, segundo Greenberg, a vanguarda está encolhendo a cada dia que passa. 

                                                           
21 “‘La función social del arte es no tener función’, dirá, haciéndose eco, Adorno. La promesa igualitaria se 

encuentra encerrada dentro de la autosuficiencia de la obra, en su indiferencia a todo proyecto político particular 

y su rechazo absoluto a participar en la decoración del mundo prosaico.” 
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A causa disso é um produto da revolução industrial, o kitsch: “a arte e a literatura popular 

e comercial com seus cromotipos, capas de revista, ilustrações, anúncios, subliteratura, histórias 

em quadrinhos, [...] sapateado, filmes de Hollywood, etc. etc.” (GREENBERG, 2013, p. 33). 

Lazer e conforto devem acompanhar a cultura, é uma condição necessária para esse contato, 

além da habilidade de ler e escrever que, durante muito tempo, distinguiu classes. No entanto, 

com a alfabetização disseminada, as massas tiveram acesso a toda forma de produção cultural 

e, por outro lado, “[p]orque pode ser produzido mecanicamente, o kitsch tornou-se parte 

integrante de nosso sistema produtivo de um modo como a cultura verdadeira nunca poderia 

ser” (GREENBERG, 2013, p. 35). O kitsch é o completo oposto da cultura verdadeira: são 

fórmulas facilmente digeridas pelo grande público, que não tem tempo para se dedicar ao acesso 

da cultura verdadeira. Justamente o que torna a cultura, as artes, mais democráticas, seria a 

ruína da vanguarda. 

A oposição à Rancière é clara: uma noção que aposta tão claramente na divisão de 

classes e na anulação da igualdade jamais poderia ser do regime estético. Lembrando, ainda, 

que um dos primeiros livros de Rancière é A Noite dos Proletários, é justamente sobre esses 

indivíduos que, mesmo sob a opressão do trabalho, mesmo não pertencendo às ditas classes 

dominantes, utilizam a noite para as aventuras da própria emancipação. 

No Aisthesis, Rancière (2013b) indica que Greenberg delimita sua análise à relação entre 

capitalismo e cultura, o que faz todo sentido se levarmos em conta que Greenberg é marxista. 

Acontece que seu discurso de que o capitalismo, com a produção em massa e o foco no consumo 

das massas, prejudicou a grande arte, a arte séria, a vanguarda. Por outro lado, o que Greenberg 

faz é desacreditar a emancipação das massas: é preciso ter tempo para ter acesso à arte de 

vanguarda, mas as massas não têm tempo, porque não têm tempo para seguir o método 

necessário para a experiência estética. O regime estético é a completa oposição a isso, conforme 

veremos. 

 

1.7.4. Badiou 

Apesar de assumidamente platônico, Badiou não acolhe a expulsão de algumas formas 

de arte indicadas por Platão. No seu Pequeno Manual de Inestética, o autor propõe três 

esquemas de entrelaçamento entre arte e filosofia: didatismo, romantismo e classicismo. O 

didático é o expresso por Platão, que indica que “a arte é incapaz de verdade ou que toda verdade 

lhe é exterior” (BADIOU, 2002, p. 12). Badiou oferece duas interpretações para o diálogo do 

Livro X: o primeiro, mais comum, seria a crítica à mímesis, que coloca algumas formas de arte 
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a uma dupla distância do real, ou seja, das Ideias. Badiou, porém, não acha essa crítica incisiva 

o suficiente para o nível da crítica platônica, embora admita que o próprio texto autorize essa 

interpretação. Recordando o importante papel da matemática para Platão, Badiou opõe poema 

e matema: o poema não tem o rigor do matema, mas o matema não tem o poder de criação do 

poema. Embora o trabalho de Badiou seja conciliar poema e matema, ele elenca o esquema 

didático como sendo o lugar onde o matema se sobrepõe ao poema. A filosofia platônica, 

profundamente permeada pelo matema, recusa a validade do poema, ligando-o à sofística, e só 

admite as artes que possam estar sob vigilância filosófica. De um certo modo, o esquema 

didático de Badiou e o regime ético de Rancière encontram similaridades. O segundo esquema, 

o romântico, tem como tese a ideia de que “unicamente a arte está apta à verdade” (BADIOU, 

2002, p. 13). Ao contrário do esquema didático, aqui, o poema se sobrepõe ao matema. O 

terceiro esquema, o clássico, surge da oposição de Aristóteles a Platão, que liberta a arte da 

ocupação com a verdade, porque “o destino da arte não é nem de longe a verdade” (BADIOU, 

2002, p. 14). Com Aristóteles, a arte passa a ter uma função terapêutica. 

Finalmente, a paz entre arte e filosofia repousa por inteiro na delimitação entre 

verdade e verossimilhança. E é por isso que a máxima clássica por excelência 

é: "o verdadeiro pode às vezes não ser verossímil", a qual enuncia a 

delimitação, reservando, ao lado da arte, os direitos da filosofia. Filosofia que, 

como se vê, outorga-se a possibilidade de não ser verossímil. Definição 

clássica da filosofia: a inverossímil verdade. (BADIOU, 2002, p. 15) 

Pela relação entre verdade e verossimilhança retirada de Aristóteles, o regime clássico se 

aproxima do regime representativo de Rancière. 

 Ainda que o esquema didático, como o próprio nome diz, tenha uma preocupação com 

a formação de sujeitos, são poucas as vezes que os espectadores são citados por Badiou, o que 

o coloca bastante distante da proposta de Rancière, cujos regimes dizem respeito à relação entre 

estética e política nas partilhas do sensível, justamente querendo denunciar como o modo de 

relação dos indivíduos com o estético define lugares e vozes. 

 As noções sobre verdade ou sobre o equilíbrio entre poema e matema fazem com que a 

filosofia de Badiou, que ainda irá sugerir um quarto esquema de sua autoria, seja a de uma 

ontologia da obra de arte. Há algo que é próprio à arte, o que é justamente o oposto de Rancière, 

para quem a obra de arte nada é se não pudermos reconhecer primeiramente o tipo de relação 

que o espectador está tendo com a obra. Não há uma propriedade da obra arte, a não ser a 

propriedade de ser resultado da relação com o espectador. 

 Em A aventura da filosofia francesa no século XX, Badiou indica que sua crítica à 

Rancière reside justamente no pilar da obra de seu opositor: a igualdade educadora. 
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A dificuldade, o lugar do litígio, é a definição ou a delimitação do “nós” 

anônimo, na fórmula “nós nos educamos no processo”. Não há prescrição em 

Rancière quanto a esse ponto, não há abertura verdadeira, por causa da 

democracia. O democrático, num certo sentido, toma por precaução 

fundamental não circunscrever o “nós”, mesmo no conceito. (BADIOU, 2015, 

p. 197) 

 Tendo esclarecido alguns dos posicionamentos aos quais Rancière se opõe, podemos 

expor, agora, a solução oferecida pelo regime estético para compreender as rupturas geradas na 

partilha do sensível por um certo modo de relacionar-se com o sensível. Como opera a relação 

específica desse regime? Como e por que somente o regime estético é político? 
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2. O REGIME ESTÉTICO 

 

Se os regimes ético e representativo não permitem que uma arte faça política, porque 

impedem o surgimento do dissenso, esse não é o caso do terceiro dos regimes elencados por 

Rancière. O regime estético é justamente o regime no qual a ordem policial é contrariada, no 

qual as rupturas são possíveis, ou seja, há um modo de identificação das artes específico que 

permite mudanças na partilha do sensível: não basta que um objeto estético ou, mais 

especificamente, um objeto artístico, tenha conteúdo político para que haja o dissenso. Na 

verdade, o conteúdo dos objetos artísticos, o assunto abordado por uma certa obra, não é o que 

a define como política. Tampouco a partilha do sensível é interrompida e reconfigurada por um 

querer dos artistas ou uma certa sensibilidade dos espectadores. 

Em O Espectador Emancipado, Rancière (2012) demonstra essa tese em pelo menos 

dois momentos distintos já citados anteriormente. No primeiro capítulo, surge a crítica às 

iniciativas de Brecht e Artaud, uma crítica à retomada do platonismo ou o reconhecimento das 

raízes platônicas que contaminaram os pensamentos desses autores. Ambas as abordagens não 

funcionam, segundo Rancière, porque retomam o pressuposto do espectador passivo, que 

precisa ser arrancado da passividade para a atividade através de alguns recursos, pois “[p]ara 

um, o espectador deve ganhar distância; para o outro, deve perder toda e qualquer distância” 

(RANCIÈRE, 2012b, p. 10). Mas, ainda assim, Brecht e Artaud são reconhecidos pelo 

engajamento político de seus teatros. Não basta isso para que sejam políticos e, por 

consequência, reconhecidos segundo o regime estético? 

Opondo o teatro dramático ao teatro épico, Brecht conclui: 

O espectador do teatro épico diz: − Isso é que eu nunca pensaria. – Não é 

assim que se deve fazer. – Que coisa extraordinária, quase inacreditável. – Isso 

tem que acabar. – O sofrimento deste homem comove-me porque seria 

remediável. – Isto é que é arte! Nada ali é evidente. – Rio de quem chora e 

choro com os que riem. (BRECHT, 1978, p.48) 

No segundo manifesto de O Teatro da Crueldade, Artaud discute os temas que serão 

abordados pelo seu teatro: 

[...] as grandes transformações sociais, os grandes conflitos de povo com povo 

e de raça com raça, as forças naturais, a intervenção do acaso, o magnetismo 

da fatalidade manifestar-se-ão nesse teatro quer indiretamente, sob a agitação 

e os gestos de personagens ampliadas à dimensão de deuses, de heróis, ou 

monstros, às dimensões míticas, quer diretamente, sob a forma de 

manifestações matérias obtidas por meios científicos novos. (ARTAUD, 

2006, p. 144) 
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Com isso poderíamos pensar que, embora ambos os dramaturgos tenham errado quanto 

à pressuposição de que a atitude do espectador é sempre passiva, ainda assim seus respectivos 

teatros são, ás suas maneiras, políticos, porque seus temas o são. Nos trechos acima, podemos 

ter a noção de que o espectador do teatro épico irá se identificar com uma causa e, com isso, irá 

agir; com o teatro da crueldade, parece que os temas ganharão uma roupagem nova tão 

significativa que os espectadores não terão outra alternativa senão agir. 

É o mesmo efeito que tem a primeira interpretação que Rancière oferece no capítulo 

“Paradoxos da arte política”: “eis a realidade oculta que vocês não sabem ver, vocês precisam 

tomar conhecimento dela e agir de acordo com esse conhecimento” (RANCIÈRE, 2012b, p. 

29). Conforme vimos anteriormente, não é esse o aspecto que concede à obra artística a 

capacidade de causar rupturas, caso contrário, a política se faria presente toda vez que alguém 

tomasse consciência de uma realidade a ser mudada, ou melhor, identificaria desigualdades na 

partilha instituída. Isso, no entanto, não ocorre. Podemos confirmar com fatos do nosso 

cotidiano que, ainda que haja o reconhecimento de que é possível criar uma partilha mais 

democrática, isso não é o suficiente para que o dissenso manifeste-se, para que se opere uma 

mudança na partilha e, propriamente, haja política. Quando, então, uma arte é capaz de ser 

política? O que caracteriza a arte do regime estético senão o seu conteúdo? 

 

2.1. Schiller 

Ainda em O Espectador Emancipado, Rancière revoga a passividade do espectador em 

prol do reconhecimento da atividade do mesmo: 

A emancipação, por sua vez, começa quando se questiona a oposição entre 

olhar e agir, quando se compreende que as evidências assim estruturam as 

relações do dizer, do ver e do fazer pertencem à estrutura da dominação e da 

sujeição. Começa quando se compreende que olhar também é uma ação que 

confirma ou transforma essa distribuição das posições. O espectador também 

age, tal como o aluno ou o intelectual. Ele observa, seleciona, compara, 

interpreta. Relaciona o que vê com muitas outras coisas que viu em outras 

cenas, em outros tipos de lugares. Compõe seu próprio poema com os 

elementos do poema que tem diante de si. Participa da performance refazendo-

a à sua maneira, furtando-se, por exemplo, à energia vital que esta deve 

transmitir para transformá-la em pura imagem e associar essa pura imagem a 

uma história que leu ou sonhou, viveu ou inventou. Assim, são ao mesmo 

tempo espectadores, distantes e interpretes ativos do espetáculo que lhes é 

proposto. (RANCIÈRE, 2012b, p.17) 

Essa discussão, no entanto, não resolve o problema espectador-obra, apenas aborda um 

dos aspectos da discussão: a passividade ou atividade do espectador. Rancière, porém, não 

coloca a obra do regime estético completamente sob custódia do espectador, pois a relação é 
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ainda mais complexa. A emancipação do espectador leva em conta dois dos pilares centrais da 

filosofia de Rancière: a igualdade e a questão do mestre. A emancipação do espectador é um 

ato de ruptura e de mudança na partilha do sensível e, por isso, é política; mas isso não esgota 

a estética do autor. 

Em Aisthesis, Rancière retoma o posicionamento de Schiller exposto nas Cartas sobre 

a educação estética do homem, numa reflexão que vai além do mero reconhecimento do caráter 

ativo e passivo do espectador: “As pessoas livres, diz Schiller, são as pessoas que jogam, as 

pessoas incorporadas nessa atividade que suspende a simples (conferir tradução) oposição entre 

ativo e passivo”22. Essa suspensão, que caracteriza a experiência estética, é o que permite o 

surgimento de dissensos, rupturas. 

No primeiro capítulo do mesmo livro, Rancière discute a retomada do Torso Belvedere 

pelo teórico do neoclassicismo Johann Joachim Winckelmann. A escultura de pedra, sem face 

e sem identidade, permite o livre jogo sobre o qual fala Schiller quando analisa Juno Ludovisi, 

uma arte fora de contexto ou, em termos rancièrianos, que já nos permite um contato fora dos 

regimes ético e representativo. O Torso, se um dia representou uma figura sagrada, hoje já não 

representa mais ou, se representa, já não possui seu poder místico; também não pode ser 

submetida às regras de apreciação das belas-artes, porque lhe faltam partes. Esses objetos, o 

Torso e a Juno, estão deslocados, destituídos da significação com a qual e para a qual foram 

feitos. Aqui, mais claramente, abre-se a possibilidade do livre jogo do qual fala Schiller. 

Rancière chega a falar de uma indiferença: “A bela inatividade do deus de pedra foi o produto 

da atividade livre de um povo. De agora em diante, a indiferença da estátua sozinha empresta 

uma forma para essa atividade livre”23. Rancière explica que essa indiferença tem dois sentidos: 

em primeiro lugar, significa a ruptura de “todas as relações específicas entre uma forma sensível 

e a expressão de um sentido exato”24, o que significa dizer que, sob essa circunstância, a obra 

já se encontra livre de todos as propostas que visam defini-la segundo pressupostos específicos, 

como é o caso em ambos os regimes, o ético e o representativo, onde a obra de arte é submetida 

a certas regras de criação e apreciação. Isso não significa que a obra perde o sentido 

inexoravelmente, tornando-se algo estéril do qual nada se extrai. O que há, na verdade, o que 

tem lugar é uma abertura, cujo signo é a liberdade: o objeto pode ter qualquer sentido e até 

                                                           
22 “The free people, says Schiller, is the people that plays, the people embodied in this activity that suspends the 

very opposition between active and passiv” (RANCIÈRE, 2013b, p.XIV). 
23 “The beautiful inactivity of the god of stone was the product of the free activity of a people. From now on, the 

indifference of the statue alone lends a figure to this free activity” (RANCIÈRE, 2013b, p.18). 
24 “[…] the rupture of all specific relations between a sensible form and the expression of an exact meaning” 

(RANCIÈRE, 2013b, p.18). 



47 
 

 
 

mesmo nenhum sentido. A via que se abre é contrária à indiferença, pois “é também a ruptura 

de cada ligação específica entre uma presença sensível e um público que seria o seu público, o 

meio sensato que iria alimentá-la ou seu destinatário natural”25. Em resumo, da mesma forma 

que a obra não possui nada que lhe seja próprio, o sentido também não está nas mentes de um 

público destinado a recebê-la. Hoje, o Torso e a Juno oferecem-se ao nosso olhar centenas de 

anos longe do seu público ideal, o que confere ao espectador contemporâneo uma liberdade 

muito maior com tais obras. Ainda que saibamos que as obras representam deuses (o que é, 

inclusive, incerto no caso do Torso), não somos capazes de nos relacionar com esses objetos 

segundo o regime ético, por exemplo, pois estamos completamente fora de contexto e isso 

significa que jamais teremos contato com essas obras do mesmo modo que tiveram os 

espectadores das épocas nas quais elas foram criadas26. 

Na sequência, Rancière fala da referência de Schiller à Juno, que é posterior aos textos 

de Winckelmann: 

uma cabeça cabeça separada de qualquer corpo, mas também de qualquer 

coisa que uma cabeça normalmente supõe expressar: uma vontade 

perseguindo um fim e comandando uma ação, uma preocupação alterando 

características puras. Para ele [Schiller], essa cabeça sem expressão encarnou 

a aparência livre apresentada para o gozo do livre jogo estético, separado de 

qualquer apropriação cognitiva assim como de qualquer apetite sensível. Mas 

fê-lo como uma coisa do passado, um produto de uma arte exemplar que já 

não pode ser recriado. Ainda além, ele caracteriza essa arte como poesia 

“ingênua”: poesia que não tenta ser poética, mas expressa um acordo imediato 

entre o coletivo, um universo vivido e formas singulares de expressão; uma 

arte que não é uma arte, nem um mundo separado, mas uma manifestação da 

vida coletiva.27 

Essa última noção será vital na obra de Rancière. Uma obra, para ser política, precisa 

ser reconhecida no âmbito do regime estético, mas isso não diz respeito à classificação de 

objetos como artísticos ou não. Trata-se de defender que toda política é estética, que política e 

estética são indissociáveis porque é uma manifestação sensível da vida coletiva. A partilha do 

                                                           
25 “[…] it is also the rupture of every specific link between a sensible presence and a public that would be its 

public, the sensible milieu that would nourish it, or its natural addressee” (RANCIÈRE, 2013b, p.18). 
26 Tendo isso em vista, é possível questionar a possibilidade de relação típica do regime estético para um indivíduo 

contemporâneo à obra de arte que contempla. Se esse distanciamento proporcionado pela Juno ou pelo Torso é 

justamente o que abre espaço para o livre jogo, o dissenso, característico do regime estético, será possível ter essa 

mesma relação de indiferença com uma obra que é contemporânea a nós? 
27 “[…] a head separated from any body, but also from everything a head is normally supposed to express: a will 

pursuing an end and commanding an action, a concern altering pure features. For him this expressionless head 

embodied free appearance presented for the enjoyment of pure aesthetic play, separated from any cognitive 

appropriation as well as any sensual appetite. But it did so as a thing of the past, a product of an exemplary art that 

can no longer be recreated. Moreover, he characterizes this art as 'naive' poetry: poetry that does not try to be 

poetic, but expresses an immediate agreement between a collective, lived universe and singular forms of invention; 

an art that is not an art, not a separate world, but a manifestation of collective life.” (RANCIÈRE, 2013b, p.18). 
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sensível diz respeito à disposição dos corpos e de seus papéis, o que é claramente político, mas 

é também estético, porque diz respeito à distribuição do espaço e à ocupação do tempo, como 

descreve a definição de partilha do sensível. E é principalmente de Schiller que Rancière resgata 

essa noção. 

 No princípio de El malestar en la estética, Rancière (2011b) indica a frequência com 

que surgem obras que anunciam o apocalipse das artes e, nesse mesmo sentido, a condenação 

da estética como “o discurso capcioso mediante o qual a filosofia – ou uma certa filosofia – 

desvia em proveito próprio o sentido das obras de arte e dos juízos de gosto”28. O regime 

estético permite o surgimento da política, que, conforme já dissemos, pressupõe a igualdade, 

porque é “onde se dilui a distinção entre as coisas que pertencem à arte e aquelas que pertencem 

à vida ordinária”29. Estético, além de sensível, significa a abolição ou o não reconhecimento de 

limites entre arte e não arte, pois é o regime que não estipula uma verdade intrínseca a arte, não 

a delimita, nem a define. 

“Estética” é a palavra que expressa o nó singular, incômodo de pensar, que se 

tem formado há dois séculos entre as sublimidades da arte e o ruído de uma 

bomba de água, entre uma decoração e a promessa de uma nova humanidade.30 

 Rancière identifica a união entre política e estética, ou melhor, essa estética de raiz 

kantiana, na Carta XV da Educação Estética do Homem. É nesse ponto que Schiller define que 

“o homem joga somente quando é homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem 

pleno quando joga” (SCHILLER, 2002, p. 80), para, em seguida, dizer que sobre essa noção 

irá construir “o edifício inteiro da arte estética e da bem mais dificultosa arte de viver” (idem), 

o que podemos bem entender como a união da estética com a política. Schiller inaugura uma 

nova perspectiva segundo a qual a passividade e a atividade, características próprias do contato 

com o sensível, são superadas, pois há o reconhecimento da coexistência dessas duas vias. Não 

se trata de um objeto carregado de significações que atinge um espectador passivo, nem um 

movimento cognitivo que molda o objeto. Ambos os movimentos coexistem e se anulam, 

criando um terceiro e, agora, único, movimento: o livre jogo. 

Schiller constrói um cenário de exposição que alegoriza um estatuto da arte e 

de sua política. Instala-nos imaginariamente em frente a uma estátua grega 

conhecida como “Juno Ludovisi”. A estátua é, diz ele, uma “aparência livre”, 

fechada sobre si mesma. [...] Não se trata, aqui, nem de afirmar o poder 

                                                           
28 “[L]a estética sería el discurso capcioso mediante el cual la filosofía -o una cierta filosofía- desvía en provecho 

próprio el sentido de las obras de arte y de los juicios de gusto” (RANCIÈRE, 2011b, p. 9). 
29  “[...] um régimen estético donde se diluye la distinción entre las cosas que pertenecen al arte y aquellas que 

pertenecen a la vida ordinaria” (RANCIÈRE, 2011b, p. 14). 
30 “‘Estética’ es la palabra que expresa el nudo singular, incómodo de pensar, que' se ha formado hace dos siglos 

entre las sublimidades del arte y el ruido de una bomba de agua, entre una veladura de cuerdas y la promesa de 

una nueva humanidad” (RANCIÈRE, 2011b, p. 25). 
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ilimitado da criação do artista, nem de demonstrar os poderes específicos de 

um medium. Ou melhor, o medium em jogo não é a matéria sobre a qual o 

artista trabalha. É um meio sensível, um sensorium particular, estranho às 

formas ordinárias da experiência sensível. Mas esse sensorium não se 

identifica nem com a presença eucarística de he aqui nem com o relâmpago 

sublime do Outro. O que a “aparência livre” da estátua grega manifesta é a 

característica essencial da divindade, sua “ociosidade” ou “indiferença”. O 

próprio da divindade é não desejar nada, ser livre da inquietude de propor a si 

objetivos e ter de cumpri-los. E a estátua deriva sua especificidade artística de 

sua participação nessa ociosidade, nessa ausência de vontade. Frente à 

divindade ociosa, o espectador encontra-se em um estado que Schiller define 

como “livre jogo”.31 

 Tanto Rancière quanto Schiller reconhecem as raízes de suas noções estéticas como 

provenientes de Kant, que, no §60 da Crítica da Faculdade do Juízo, conectou moral e estética 

de um modo que viria a ser vital para a obra de ambos os autores. Para Kant, o gosto não está 

dissociado da moral, mas, pelo contrário, é mediador dessa relação. Assim como virá retomar 

Rancière, as organizações sociais, as partilhas do sensível, são da ordem do sensível, porque, 

como foi visto na Crítica da Razão Pura, a sensibilidade é a própria capacidade de, através de 

representações, sermos afetados pelos objetos do mundo empírico. Quando Rancière define 

“partilha do sensível” como, ao mesmo tempo, “a participação em um conjunto comum e, 

inversamente, a separação, a distribuição em quinhões” (RANCIÈRE, 1995, p.7), ele não está 

tratando de algo que transcende esse próprio “conjunto comum”. Na sequência dessa definição, 

como já vimos, ele confirma essa noção dizendo que uma partilha do sensível é “o modo como 

se determina no sensível a relação entre um conjunto comum partilhado e a divisão de partes 

exclusivas” (idem, grifo meu). 

 À Schiller, porém, irá importar muito mais a capacidade educadora dessa relação entre 

estética e moral anunciada por Kant. Ao final do §60, Kant reconhece o gosto como uma 

capacidade de apreciação que também entra em vigor diante de ações resultantes de ideias 

morais. Como um eco do imperativo categórico, o sentimento moral também visa ser 

universalizado, mas, para isso, não depende somente da moral, necessitando do vínculo com o 

                                                           
31 Schiller construye un escenario de exposición que alegoriza un estatuto del arte y de su política. Nos instala 

imaginariamente frente a una estatua griega conocida como “Juno Ludovisi”. La estatua es, dice él, una “apariencia 

libre”, cerrada sobre sí misma. [...] No se trata aquí ni de afirmar el poder ilimitado de la creación del artista ni de 

demostrar los poderes específicos de um medium. O más bien, el medium en juego no es la matéria sobre la que 

el artista trabaja. Es un medio sensible, um sensorium particular, extraño a las formas ordinarias de la experiencia 

sensible. Pero este sensorium no se identifica ni con la presencia eucarística del he aquí ni con el relâmpago 

sublime del Otro. Lo que la “apariencia libre” de la estatua griega manifiesta es la característica esencial de la 

divinidad, su “ociosidade” o “indiferencia”. Lo propio de la divinidad es no desear nada, ser libre de la inquietud 

de proponerse objetivos y tener que cumplirlos. Y la estatua deriva su especificidad artística de su participación 

en esta ociosidad, en esta ausencia de voluntad. Frente a la deidade ociosa, el espectador se encuentra en un estado 

que Schiller define como de “libre juego” (RANCIÈRE, 2011b, p. 37). 
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estético. Essa relação entre estética e moral cria uma circularidade, como destaca Leonel 

Ribeiro dos Santos:  

“O gosto” – escreve Kant – “como que torna possível a passagem do estímulo 

sensível para o interesse moral habitual, sem um salto muito violento”. Por 

certo, também é verdade o inverso, a saber: que o desenvolvimento das ideias 

morais e o cultivo do sentimento moral constituem a verdadeira propedêutica 

para a fundação e promoção do gosto. Tal circularidade dá testemunho não de 

uma contradição, mas do íntimo parentesco que existe entre os dois 

sentimentos, o estético e o moral [...]. (2010, p. 68) 

 É possível reconhecer, portanto, uma “função mediadora entre o natural e o moral e essa 

capacidade educadora, civilizadora e mesmo moralizadora” (SANTOS, 2010, p. 69) do gosto, 

estabelecendo uma ponte entre o subjetivo e o universal que fará com que a questão do gosto 

não seja mais somente uma questão pessoal daquele que aprecia. Há ainda uma outra via de 

mão dupla na concepção estética kantiana que servirá à Schiller: se a sensibilidade é aquilo que, 

em nós, é atingido pelos objetos do mundo empírico, seu oposto, o entendimento, faculdade 

que, através de conceitos produzidos por si próprio, julga os objetos dados pela sensibilidade. 

O “livre jogo” schilleriano consiste em não priorizar alguma dessas vias: nem a do objeto que 

nos atinge, nem a do entendimento que compreende e interpreta o objeto, ou melhor, nem o 

estado passivo da sensibilidade, nem o estado ativo do pensamento. Isso porque “não existe 

maneira de fazer racional o homem sensível sem torna-lo antes estético” (SCHILLER, 2002, p. 

113), “pois o estado moral pode nascer apenas do estético, e nunca do físico” (SCHILLER, 

2002, p. 115). O “livre jogo” acontece quando atividade e passividade são superadas pela 

atuação simultânea de ambas. Essa noção dá corpo à crítica de Rancière à Platão, que rejeita a 

passividade dos sujeitos da Alegoria da Caverna, atingidos pelos fantasmas do real e incapazes 

de atingir as ideias em si por causa da passividade da espectatorialidade. Para Rancière, assim 

como para Schiller, a passividade não exclui a atividade (SCHILLER, 2002, p. 127). 

 Em Schiller, a educação estética se dá através da cultura, que deverá 

Primeiro: proporcionar à faculdade receptiva os mais multifacetados contatos 

com o mundo e levar ao máximo a passividade do sentimento; segundo: 

conquistar para a faculdade determinante a máxima independência com 

relação à receptiva e ativar ao extremo a atividade da razão. (SCHILLER, 

2002, p. 69). 

 Embora Rancière não pareça se apropriar da educação estética em sua íntegra para a 

composição de sua estética-política, há ainda a reminiscência de um outro aspecto da filosofia 

de Schiller em sua proposta. Na Carta XXVII, Schiller fala de um “Estado estético” no qual 

seria concretizado o “Ideal da igualdade”, ou seja, através da educação estética do homem, 

igualdade e liberdade seriam finalmente algo concreto. É nesse ponto que Rancière identifica 
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também que Schiller “trouxe à tona o significado político da ‘resistência’ ou do ‘dissenso’ 

estético” (2007b, p. 7), pois a liberdade e a igualdade derivam do sensível, não sendo impostas 

por leis, como no caso da Revolução Francesa, principal evento que irá inspirar Schiller a 

escrever as Cartas. Ainda que não pense através dos mesmos mecanismos que Schiller, a 

igualdade da qual Rancière fala também é sensível, assim como tudo o que diz respeito à 

dinâmica da partilha do sensível. 

 

2.2. Revolução estética 

Apesar das raízes kantianas e schillerianas, o regime estético é original de Rancière, que 

rejeita nomenclaturas como “modernismo” e “pós-modernismo” por acreditar que esses 

conceitos não dão conta da relação dos indivíduos com as partilhas nas quais estão inseridos, 

embora admita que aquilo “que alguns chamam de modernidade, [...] eu [Rancière], para evitar 

as teleologias inerentes aos indicadores temporais, prefiro chamar de regime estético da arte” 

(RANCIÈRE, 2011c, p. 49). Os regimes de identificação dizem respeito a modos de relação 

com o sensível. Se no regime ético prevalece o caráter transcendente da obra, que atinge o 

espectador por algo além dela mesma, no regime representativo vemos o contrário, o objeto 

está submetido a regras específicas, porém maleáveis. No regime ético, prevalece a passividade; 

no representativo, a atividade. Ao regime estético restou a terceira opção apontada por Kant e 

Schiller, a única na qual a igualdade pode se fazer presente e na qual a verdadeira democracia 

se faz palpável: a superação da dicotomia por um reino do “pode tudo”, do livre jogo, no qual 

passividade e atividade podem coexistir proporcionando uma relação com o sensível que os 

outros dois regimes não permitem: “a estética, como regime de identificação da arte, veio opor-

se à representação” (CACHOPO, 2013, p. 27). O salto de uma estética kantiana, que sustenta 

o conceito de partilha do sensível, para uma estética no sentido de um regime de identificação 

das artes se dá a partir do reconhecimento do que Rancière chama de “revolução estética”: um 

momento no qual a ordem hierárquica foi abolida e no qual insurgem a potência das palavras e 

a potência do visível (RANCIÈRE, 2011c, p, 49). A arte, especificamente, passou a ter, a partir 

do século XVIII, um papel especial e muito maior na geração de rupturas. 

Por outras palavras, os modos de fazer artísticos consagrados pelo regime 

representativo eram solidários com uma partilha policial do sensível, onde 

quer o lugar das artes, quer a sua relação com outras actividades, quer o 

próprio esquema mediador entre as lógicas do fazer, do ver e do interpretar 

artísticos permaneciam estáveis. Ora, é uma tal ordenação do mundo que a 

arte, no quadro do regime estético, pode fazer vacilar. (CACHOPO, 2013, p. 

28) 
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A arte se destaca como um mundo próprio e autônomo a partir do momento em que um 

regime de percepção e interpretação é capaz de acolher aquilo que, no regime representativo ou 

ético, seria diverso de arte. A revolução estética é a alma do regime estético: não se trata de um 

regime no qual se identifica características de uma dada partilha, pois, se assim fosse, se 

buscasse as regras que mantém uma disposição sensível, seria um regime das ordens policiais, 

mas estética e polícia são opostos. O regime estético trata de revoluções estéticas por seu caráter 

intrinsecamente político, de dissenso, de ruptura. Toda vez que uma relação pode ser 

considerada como pertencente ao regime estético, ela será sempre movimento, mudança e, 

portanto, de verdadeiras liberdade e igualdade. “[R]evolução estética é exatamente isso: a 

abolição de um conjunto ordenado de relações entre o visível e o dizível, o saber e a ação, a 

atividade e a passividade” (RANCIÈRE, 2009, p. 25). Essa abolição é o que extermina qualquer 

forma de rigidez, as regras são suspensas, nenhuma determinação impera, o que permite que 

haja liberdade e, em um mesmo sentido, igualdade, uma vez que, assim como as regras, as 

hierarquias sustentadas por esse certo “ordenado de relações”, também são suspensas. “Tudo 

fala, isso quer dizer também que as hierarquias da ordem representativa foram abolidas” 

(RANCIÈRE, 2009, p. 36). 

Em A Partilha do Sensível, Rancière rejeita a noção modernista segundo a qual a relação 

com as obras de arte está submetida à “evolução” cronológica e linear dos movimentos 

artísticos. As revoluções artísticas, no entanto, podem estar inseridas em qualquer um dos 

regimes de identificação: conforme já foi dito, os regimes não estão ligados a nenhum período 

histórico, de modo que, não é porque um movimento artístico é contemporâneo que ele será do 

regime estético. Além disso, os regimes de identificação não são dos movimentos artísticos, 

mas de identificação das artes. Cada caso é único, porque não é idêntico a nenhum outro, mas 

é múltiplo, porque pode ser submetido às mais diversas formas de percepção. “O regime estético 

das artes não começou com decisões de ruptura artística. Começou com as decisões de 

reinterpretação daquilo que a arte faz ou daquilo que a faz ser arte” (RANCIÈRE, 2009, p. 36), 

ou seja, não é o regime que analisa as novas técnicas, de pinturas sem um traço de pincel a 

borrões de tinta, de composições modais a composições atonais, do teatro clássico grego ao 

teatro performático, etc. O que interessa ao regime estético são novidades em termos de novas 

relações entre espectador e sensível. Rancière chega a dizer, inclusive, que o regime estético é 

“um novo regime de relação com o antigo” (RANCIÈRE, 2009, p. 36), o que reforça a noção 

de atemporalidade do regime. 

A ideia de modernidade é uma noção equívoca que gostaria de produzir um 

corte na configuração complexa do regime estético das artes, reter as formas 
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de ruptura, os gestos iconoclastas etc, separando-os do contexto que os 

autoriza: a reprodução generalizada, a interpretação, a história, o museu, o 

patrimônio... Ela gostaria que houvesse um sentido único, quando a 

temporalidade própria ao regime estético das artes é a de uma co-presença de 

temporalidades heterogêneas. (RANCIÈRE, 2009, p. 37) 

 Essa “co-presença de temporalidades heterogêneas” é uma noção essencial para 

compreender o regime estético, sobretudo em oposição ao modo como o modernismo interpreta 

as revoluções artísticas. O compromisso com a identificação linear de rupturas ao longo da 

história, caracterizando uma visão evolutiva das artes através de seus supostos novos meios de 

fazer, gera a impressão de que as verdadeiras rupturas estão na inovação, o que resultou no lema 

de “Make it new!”, de Ezra Pound. As revoluções das técnicas ou dos temas tornaram-se 

sinônimo de ruptura, num processo que continua em vigor quando encontramos artistas que 

deliberadamente tentam encabeçar alguma espécie de vanguarda inovando no quesito técnico, 

mesmo com a muitas vezes anunciada morte do modernismo, que, ainda assim, não pode ter 

seu ocaso tão categoricamente afirmado. É de suma importância, para Rancière, que se note 

que não há homogeneidade: não há uma época do impressionismo ou do abstracionismo, não 

há momentos que delimitam períodos e os separam das demais épocas e tampouco esses 

períodos enquadram apenas um movimento artístico ou uma concepção de arte. 

Temporalidades diferentes co-existem, pois o presente é composto de muitos elementos do 

passado, de modo que qualquer homogeneidade se torna impossível e é nesse sentido que os 

diferentes regimes de identificação das artes podem co-existir, pois dizem respeito a um modo 

de relação do espectador com a obra e não é possível dizer que todos os espectadores de uma 

época reagem às obras segundo um dado regime, ainda que um dos três possa prevalecer. 

 Se as rupturas não são essas revoluções que podemos encontrar expostas nos livros de 

história da arte, o que são? Quando há revolução estética? Quando podemos saber que o regime 

estético é o que está em vigor em alguma relação? Conforme já foi dito anteriormente, é preciso 

que a igualdade seja tomada como pressuposto: é aí que há uma ruptura na partilha do sensível. 

Mas esse cenário só é convincente se pensarmos na relação entre indivíduos, que podem 

pressupor igualdade de inteligências. Diante de uma obra de arte, no entanto, isso soa absurdo: 

nem o indivíduo é um objeto, nem a obra é senciente. O regime estético, para não ser 

representativo ou ético, exige um certo tipo de emancipação do espectador: a revogação da 

passividade, já descrita quando foi discutida à crítica à Platão e a outros filósofos que seguiram 

o mesmo pensamento do primeiro. 

A emancipação [...] começa quando se questiona a oposição entre olhar e agir, 

quando se compreende que as evidências que assim estruturam as relações do 
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dizer, do ver e do fazer pertencem à estrutura da dominação e da sujeição. 

(RANCIÈRE, 2012, p. 17) 

 É nesse ponto que é possível notar a intersecção entre regime estético, um regime de 

identificação das artes, e política, a política-estética de Rancière. O modo de relacionar-se com 

as artes e, de modo mais geral, com o sensível, diz respeito à partilha do sensível, ou seja, à 

distribuição do espaço e dos lugares que serão ocupados, a distribuição entre dominantes, 

dominados e aqueles que nem sequer detém voz. A ruptura ocorre da consciência que advém 

do questionamento das hierarquias: questionar a oposição entre olhar e agir para compreender 

que olhar é também agir gera ruptura. Questionar hierarquias, de um modo bastante geral, 

significa estar pressupondo igualdade. Sendo assim, obra de arte e espectador não são iguais 

enquanto seres pensantes, mas a relação entre eles é igualitária: o objeto atinge o espectador 

(passividade) do mesmo modo que o espectador apreende e tenta dar formas ao objeto 

(atividade). A igualdade está nessa via de mão dupla, no qual opera o livre jogo schilleriano. A 

política, desdobramento dessa revolução, está incrustrada no próprio significado de 

emancipação, que é “o embaralhamento da fronteira entre os que agem e os que olham, entre 

os indivíduos e os membros de um corpo coletivo” (RANCIÈRE, 2012, p. 37). 

 Disso pode-se extrair que não há um conceito único de igualdade, de ruptura, de 

dissenso, pois todos esses movimentos operam em diversas instâncias da partilha do sensível, 

que também, por sua vez, não é um conceito rígido. O regime estético opera justamente sobre 

a maleabilidade do qualquer um ou de qualquer coisa, ou seja, as rupturas podem vir de qualquer 

parte, pois advém de uma relação dos indivíduos com o sensível, não sendo um produto dos 

espectadores ou do sensível em si. Não há uma regra do dissenso no sentido do que se deve 

fazer objetivamente, porque a abolição de hierarquias pode surgir mesmo de uma ação não 

consciente ou, como no caso da Juno ou do Torso, da própria existência de objetos deslocados 

de seu tempo de criação, de seu público alvo original, o que involuntariamente nos obriga a 

uma relação diferenciada com o objeto. O olhar e o visível estão livres de regras, o regime 

estético depende tanto da emancipação do espectador quanto da autonomia da obra de arte. 

São as próprias imagens da arte que, livres por fim de uma metafísica 

que lhes negava toda a verdade, exigem isso de nós: não consentem que 

desviemos o olhar, que duvidemos da realidade do que vemos e 

sentimos, da forma em que somos afetados. Puras ou impuras, 

figurativas ou não, as imagens da arte jamais celebram outro enigma a 

não ser o da visibilidade, e esperam que nos atenhamos a isso. 

(PELLEJERO, 2013, p. 308) 

 Esse deixar ser afetado é o que Rancière identifica como a fala das coisas que são mudas. 

A palavra (ou a linguagem) muda é um conceito que nasce na literatura, mas que se estende 
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para todas as artes. A voz dos que não têm voz, não é somente a voz dos anônimos, dos 

excluídos ou emudecidos das partilhas do sensível, mas, sim, a voz de todas as coisas, voz essa 

que, paradoxalmente, surge do seu mutismo. “A palavra muda é então a eloquência daquilo que 

é mudo, a capacidade de exibir os signos inscritos num corpo, as marcas diretamente gravadas 

por sua história, mais verídicas que todo discurso oralmente proferido” (RANCIÈRE, 2011c, 

p. 22), mas é também, ao mesmo tempo, segundo o autor, o mutismo obstinado das coisas. Para 

ilustrar, Rancière recorre ao grande marco do regime estético: Madame Bovary, de Flaubert. A 

palavra muda, aqui, é, por exemplo, o gorro de Charles Bovary, “boné cuja feiura tem uma 

profunda expressão muda, como o rosto de um imbecil”. “No contexto da revolução estética, a 

ordenação ficcional deixa de priorizar o encadeamento causal para explorar a linguagem muda 

das coisas e a linguagem cifrada das imagens, favorecendo uma nova racionalidade da vida 

material” (SANTOS; SOUZA, 2016, p. 96). Já não é mais a verossimilhança que rege uma 

obra, já não são mais regras, como as que Aristóteles expõe na Poética que guiam as obras. No 

regime representativo, essas regras guiam o fazer do artista e o olhar do espectador, há modos 

de ver segundo os quais se produz ou se acessa uma obra, o que significa dizer que só se tem 

acesso à arte através de uma decodificação. Essas regras porém, se antes sustentavam a arte, 

provocaram seu suicídio (no contexto do regime representativo). É desse contexto que surge o 

discurso do fim da arte, como demonstra o prognóstico descrito por Rancière no princípio do 

capítulo “A pintura no texto”: 

“Palavras em demasia”. O diagnóstico se repete em todos os lugares onde é 

denunciada a crise da arte ou sua submissão ao discurso estético: palavras em 

demasia sobre a pintura, palavras em demasia que comentam e devoram sua 

prática, revestem e transfiguram o “qualquer coisa” que ela se tornou, ou 

substituem-na em livros, catálogos e relatórios oficiais, até atingir a própria 

superfície onde ela se expunha, e na qual, em seu lugar, escreve-se a pura 

afirmação do seu conceito, a auto denúncia de sua impostura ou a constatação 

de seu fim. (2011c, p. 79) 

 O regime representativo, conforme já foi dito, é o regime que permite segregar arte de 

não-arte. A partir do Romantismo, no entanto, a linha divisória entre o que é e o que não é se 

tornou naca vez mais tênue até o ponto no qual é impossível distinguir entre arte e objetos do 

cotidiano, arte e artesanato, arte e uma ação qualquer, arte e um ruído qualquer e assim por 

diante. Alguns autores, como Arthur Danto, ainda perseguem uma definição de arte. Rancière 

segue por outra via, sendo justamente o esmaecimento dos limites entre arte e não-arte o que 

concede às artes sua autonomia no regime estético. “A arte se redefiniu incessantemente, 
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construindo seu próprio domínio, borrando as especificidades que definem as artes e os limites 

que as separam do mundo prosaico”32 (RANCIÈRE, 2013b, pp. X-XI). 

  

                                                           
32 art [...] ceaselessly redefined itself [...] building its own domain by bluring the specificities that define the arts 

and the boundaries that separate them from the prosaic world. 
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3. O CINEMA NO CONTEXTO DO REGIME ESTÉTICO 

 

No Aisthesis, Rancière dedica cada capítulo a uma cena distinta, alternando entre 

diferentes artes, demonstrando como artes do regime representativo e/ou ético podem ter espaço 

no terceiro regime, o estético. Em outros livros, Rancière dedica especial atenção à literatura e 

ao cinema, como é o caso do já citado A Palavra Muda, de As Distâncias do Cinema e de A 

Fábula Cinematográfica, que versam, respectivamente, sobre as artes a que se referem os 

títulos. Por que literatura e cinema ganham especial atenção em sua obra? Em qual sentido essas 

duas artes contribuem melhor para a compreensão do regime estético e, principalmente, para 

pensar a política-estética de Rancière? 

 Como vimos no capítulo anterior, o poder das coisas mudas é o que sustenta o regime 

estético de identificação das artes, fundando-o, por assim dizer. Ao contrário do regime 

representativo, o regime estético já não se preocupa com conduzir personagens através de uma 

história, por exemplo. Deter-se em descrições permite que as coisas mudas ganhem voz, porque 

as coisas mudas, em seu mutismo, têm muito a dizer. Reiterar isso é importante, pois o 

posicionamento rancièriano está ainda distante de ser um consenso. É bastante recente o 

Manifesto Surrealista, por exemplo, que data de 1924 – posterior ao Madame Bovary, de 1856 

–, no qual André Breton considera vazias as descrições: 

E as descrições! Nada se compara a seu vazio; são superposições de 

imagens de catálogo, o autor as toma cada vez mais sem cerimônia, 

aproveita para me empurrar seus cartões-postais, procura fazer-me 

concordar com os lugares-comuns. (1985, p. 37) 

E cita um trecho de Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski: 

A salinha onde foi introduzido o moço era forrada de papel amarelo: 

havia gerânios e cortinas de musselina nas janelas; o sol poente jogava 

sobre tudo isso uma luz crua... O quarto não continha nada particular. 

Os móveis, de madeira amarela, eram todos velhos. Um sofá com 

grande encosto inclinado, uma mesa oval diante do sofá, um toucador, 

com espelho, entre as janelas, cadeiras encostadas às paredes, duas ou 

três gravuras sem valor, representando moças alemãs com pássaros 

nas mãos – eis a que se reduzia a mobília. (BRETON, 1985, pp. 37-38, 

grifo do autor) 

 O manifesto de Breton é um excelente exemplo do que é possível fazer com a arte no 

contexto do regime representativo, uma vez que o autor estabelece uma série de regras do que 

deve ser a arte surrealista, rejeitando o que ele considera inadequado para essa arte, como é o 

caso da crítica às descrições. Somente sob o ponto de vista do regime representativo tal 

posicionamento é possível. As descrições, independentemente de critérios qualitativos, são 
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suspensões da trama nas quais as coisas mudas podem ter voz, não reduzindo as histórias a 

meras narrativas que, “pela construção ordenada do nó da trama, faz passar os personagens da 

felicidade para a infelicidade ou da infelicidade para a felicidade” (RANCIÈRE, 2013a, p. 8). 

Retomando o recorrente exemplo de Rancière, Flaubert não escreve somente o desenrolar da 

trajetória de Charles Bovary, contando suas ações, aventuras e desventuras: as descrições abrem 

espaço para que coisas mudas possam falar, comunicar e contar coisas, como o gorro de Charles 

Bovary, que 

Era um daqueles chapéus compósitos, em que se encontram elementos da 

barretina de pele, do chapska, do chapéu arredondado, do barrete de lontra e 

do gorro de algodão, enfim, uma daquelas pobres coisas cuja feiura silenciosa 

tem profundezas de expressões, como o rosto de um imbecil. (FLAUBERT, 

2003, p.14) 

Com isso Flaubert demonstra o poder de um objeto e a igualdade de todas as coisas. O gorro de 

Charles Bovary é tão importante quanto o próprio personagem. A literatura parece querer 

ultrapassar as barreiras do que é legitimamente seu, as palavras, e adentrar nas imagens, mas, 

desde Flaubert, não há mais lugar para opor as imagens às palavras ou à materialidade de uma 

pintura: as fronteiras foram embaraçadas, é a arte do regime estético. A imagem tampouco é “a 

expressão codificada de um pensamento ou de um sentimento” (RANCIÈRE, 2011c, p. 22), 

porque, assim como faz parte do regime representativo fazer arte segundo pressupostos 

específicos para que um público decifre esses sinais, também é típico do regime representativo 

estabelecer que o espectador deve dispor da chave para os símbolos da obra para que possa 

compreendê-la. Rancière vai no sentido oposto, contra os “especialistas” da lógica 

embrutecedora: 

A política do amador afirma que o cinema33 pertence a todos aqueles que, de 

uma ou de outra maneira, viajaram dentro do sistema de desvios que esse 

nome instaura, e que cada um se pode permitir traçar, entre este ou aquele 

ponto dessa topografia, um itinerário próprio, peculiar, o qual acrescenta ao 

cinema como mundo e ao seu conhecimento. (RANCIÈRE, 2012a, p. 16) 

 Cinema e literatura, por sua própria natureza, pela potência da palavra muda, conduzem 

à emancipação do espectador, atuando a partir do livre jogo apontado por Schiller: leitor ou 

espectador de cinema podem construir a história a partir daquilo que permitem que as coisas 

mudas lhes digam. Conforme aponta Bernard Aspe, o regime estético “corresponde [...] a uma 

crítica generalizada da representação que permite aos elementos até aqui subordinados 

aparecerem para si mesmos: movimentos, linhas, cores, mas também corpos, texturas, 

                                                           
33 Assim como a literatura. 
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sonoridades ou palavras a-significantes”. A arte, em especial o cinema e a literatura – formas 

absolutas do regime estético –, não é um em-si a ser decifrado, mas objetos sensíveis do mundo, 

dispostos a uma relação de liberdade com qualquer espectador libertado da lógica 

embrutecedora. 

 

3.1. O cinema após a literatura 

  

Em 1891, Thomas Edison e seu principal colaborador, William Kennedy Laurie 

Dickson, fazem o primeiro filme da história. Posteriormente, com A Saída das Fábricas 

Lumière, os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição do cinema em 19 de março de 1895. 

As discussões sobre esses vídeos serem ou não serem cinema, uma arte, desde o princípio não 

nos cabe, embora muitos teóricos e historiadores tentem encontrar o marco técnico que 

transformou imagens em movimento em cinema. O que importa dizer é que tanto Edison (e seu 

auxiliar), quanto os irmãos Lumière eram cientistas e viam nessa espécie de imagem mais uma 

ferramenta de laboratório. O cinema começa como um instrumento científico capaz de revelar 

movimentos que não são captados a olho nu ou para evitar que sejamos traídos por nossa 

memória em um campo no qual a precisão é tida como fundamental. Não demorou muito para 

que dividisse espaço com as “aberrações” nas feiras, ganhando, assim grande popularidade. 

Esses caçadores de imagens colocavam suas câmeras fixas num determinado 

lugar e "registravam" o que estava na frente. Também quando teve início a 

ficção, a câmera ficava fixa e registrava a cena. Acabada a cena, seguia-se 

outra. O filme era uma sucessão de "quadros", entrecortados por letreiros que 

apresentavam diálogos e davam outras informações que a tosca linguagem 

cinematográfica não conseguia fornecer. A relação entre a tela e o espectador 

era a mesma que no teatro. A câmera filmava uma cena como se ela estivesse 

ocupando uma poltrona na plateia de um teatro. (BERNADET, 2011, p. 32) 

Foi por volta de 1896, o mágico Georges Méliès começou a fazer filmes que revelam 

que, muito provavelmente, ele foi o primeiro perceber a potência do cinema para a ficção. Suas 

obras, no entanto, eram teatro filmado, conforme apontou Bernadet: atores e cenários dispostos 

em um palco que, ao invés de se opor a uma plateia, está diante de uma câmera. O que 

diferenciava o teatro propriamente dito do teatro filmado de Méliès eram os efeitos especiais 

proporcionados por técnicas de edição, mas, mesmo assim, muitos historiadores e teóricos do 

cinema reconhecem D. W. Griffith como o precursor da linguagem cinematográfica por aquilo 

que muitos consideram ser a essência do cinema: a montagem. 

No entanto, mesmo com o advento da montagem, o cinema permaneceu impregnado 

pelo teatro, sobretudo no que diz respeito às atuações, ou seja, a montagem removeu apenas 
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parte da sensação de estar diante de um teatro filmado, pois os atores, geralmente em um palco 

ou em um estúdio, faziam o que já faziam no teatro, mas ao invés de estarem diante de um 

público, atuavam para um aparato mecânico. Muitos viram nisso uma oportunidade de tentar 

livrar o cinema de todas as artes, sobretudo do teatro. Essa querela, após mais de um século de 

cinema, continua de pé. Ainda vemos teatro filmado, como no caso de O Baile, de Ettore Scola, 

e, em certa medida, Dogville, de Lars von Trier. Ao mesmo tempo, ainda temos autores que 

buscam a pureza do cinema, como Peter Greenway, que afirma que ainda não vimos cinema. 

Como lamentou Andrei Tarkovski em Esculpir o Tempo, “um grande número de clichês e 

lugares comuns, alimentados por séculos de teatro, vieram também radicar-se no cinema” 

(1998, p. 22). 

Não é a toa que se tornou praticamente uma obviedade dizer que o cinema quer ou deve 

opor-se ao teatro. Um dos grandes opositores do teatro, que tentou fazer um cinema que pudesse 

ser reconhecido como tal, foi Robert Bresson. Em Notas Sobre o Cinematógrafo, o cineasta 

opõe teatro ao filme no sentido de opor representação à criação. Para ele, existem “[d]ois tipos 

de filmes: aqueles que utilizam os recursos do teatro [...] e se servem da câmera com o intuito 

de reproduzir; aqueles que utilizam os recursos do cinematógrafo e se servem da câmera com 

o intuito de criar” (BRESSON, 2005, p. 19, grifo do autor). É justamente no contexto das ideias 

e produções de Bresson que Rancière, em As Distâncias do Cinema, procura compreender em 

que medida o cinema se opõe ao teatro. Para tanto, ele retoma o conceito de palavra muda: 

Palavra muda não é apenas a palavra que equaliza no silêncio da escrita a linha 

contínua da narração e os sons da voz da interlocução. [...] É, de modo mais 

geral, a palavra que não cessa de retirar, de retomar para si os prestígios de 

sensorialidade imaginária que provoca. Essa identidade de poder de 

encarnação e de força de desencarnação está no fundo da literatura desde que 

ela derrubou os dois grandes princípios da ordem de representação clássica: o 

primado da intriga e de seu princípio de inteligibilidade, vale dizer, a 

articulação das ações de acordo com o necessário e o verossímil, e o sistema 

de expressão das emoções, sentimentos e vontades através de uma codificação 

de discursos e atitudes apropriados. (RANCIÈRE, 2012a, pp. 54-55) 

Retomando a revolução estética da literatura, que precede o nascimento do cinema, Rancière 

reivindica que o cinema não se opõe ao teatro, mas “chega após a literatura” (RANCIÈRE, 

2012a, p. 55), porque é justamente a palavra muda, o poder das coisas mudas, que permite que 

o cinema se oponha ao teatro no sentido em que Bresson opõe representação à criação. O cinema 

deve sua potência à revolução estética literária, que preparou o cenário ao derrubar os grandes 

princípios do regime representativo. “Ora, o regime estético das artes, ao qual o cinema – tanto 

quanto a literatura – pertence, confundiu, com as relações entre mostrar e significar, os próprios 

princípios de correspondência entre as artes” (RANCIÈRE, 2012a, p. 55). 
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 Para exemplificar isso, Rancière utiliza a adaptação que Bresson faz do livro Nova 

História de Mouchette, de Georges Bernanos. Uma adaptação, porém, não é apenas a 

transposição da linguagem literária para as imagens em movimento, ou seja, não é a arte de 

transformar a obra de um escritor em imagens em movimento. Bresson, como já vimos, faz 

uma explícita oposição à representação, o que, por si só, já nos oferece a ideia de que suas 

adaptações de obras literárias não seguirão os padrões que encontramos hoje nos blockbusters 

adaptados de best-sellers. Rancière compara o princípio do livro e o princípio do filme 

Mouchette para demonstrar como Bernanos parece cinematográfico ao passo que Bresson faz-

se mais literário. Bernanos inicia Nova História de Mouchette descrevendo o vento, que adquire 

características antropomórficas, Mouchette está a ouvir uma das vozes dispersas pela noite com 

as quais o vento brinca. Mouchette tira as galochas para correr à vontade, galochas grandes 

demais para o seu pé, porque não são suas, o que não é de todo mal, uma vez que essas galochas 

dadas ou emprestadas lhe permite fazer um som capaz de enfurecer a professora, o que apraz 

Mouchette. A menina vai até o alto de uma escarpa e observa a escola, enquanto o autor nos 

apresenta um pouco do cronograma e das atividades da escola. Não é difícil imaginar uma 

tradução desse início para o cinema: o vento reconhecido através das coisas que ele leva 

consigo, sobretudo folhas, vozes incompreensíveis ao fundo, um movimento de câmera nos 

mostra Mouchette, que retira as botas, corre, as calça novamente, e assim por diante. Rancière 

reconhece esse cinematografismo – “[e]sse início do romance é uma perfeita demonstração do 

cinematografismo literário” (RANCIÈRE, 2012a, p. 60) – e demonstra isso ao identificar a 

progressão de um plano geral, com o intuito de criar a ambientação, que passa para um plano 

mais próximo, colocando as galochas em primeiro plano e, por fim, um plano de conjunto para 

revelar a observação de Mouchette. 

Não é isso que Bresson faz. O cineasta elimina justamente o que há de mais imagético 

no livro de Bernanos e mantém o que há de mais literário: os diálogos. Segundo Jean Sémolué, 

“Bresson não interpreta os fatos; ele se limita a mostrá-los” (2011, p. 179). Bresson vai ainda 

além e faz aquilo que os mais puristas condenam ao fazer uma adaptação: ele cria conflitos e 

cenas inteiras que são inexistentes no livro, atitude que ele explicou (com relação a uma parte 

específica do filme) em entrevista ao Le Figaro Littéraire: “Inventei um parque de diversões e 

um rapaz por quem Mouchette ficaria atraída. Ele aparece e desaparece feito um fantasma (...). 

O claro, o alegre dão mais realce ao negro, ao sombrio do que vem depois” (SÉMOLUÉ, 2011, 

p. 172). Bresson tenta livrar-se da literatura tanto quanto do teatro, chegando a fazer a seguinte 

crítica entre suas notas: “Filme de X. Contágio da literatura: descrição por coisas sucessivas 
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(panorâmicas e trevellings)” (2005, p. 50). Completamente diferente do livro de Bernanos, 

Bresson inicia Mouchette com um monólogo protagonizado pela mãe da menina, que, ao 

contrário do livro, não se encontra confinada em sua cama durante toda a história. Essa cena é 

seguida por outra que também foi inventada por Bresson. “Há um traço que assinala todo esse 

início reinventado do filme. É o uso insistente da fragmentação” (RANCIÈRE, 2012a, p. 62). 

 Em Notas sobre o cinematógrafo, Bresson propõe uma alternativa à representação34: a 

fragmentação, que é “[v]er os seres e as coisas em suas partes separáveis. Isolar essas partes. 

Torná-las independentes com o fim de lhes dar nova dependência” (2005, p. 74). A 

fragmentação é, pode-se dizer, a alma do cinema de Bresson, conduzindo nosso olhar de uma 

coisa à outra, que ele não interpreta, apenas mostra, mas que cria significação na própria teia 

de relações do filme: um automóvel, corpos deliberadamente desprovidos de cabeça pelo 

enquadramento, mãos sobre um cobertor, caixas de bebidas... cada plano é independente, mas 

só tem valor na relação com as demais imagens. A cena que começa no automóvel continua 

com um homem pegando uma das caixas de bebida e, ao virar-se, vemos seu rosto iluminado 

pelas luzes dos faróis de outro carro, o homem dá meia-volta, devolve a caixa na pick-up e, 

quando quatro mãos puxam o cobertor, tapando as bebidas, e ficam por um momento em 

repouso, entendemos que o negócio deles era ilegal. 

 A fragmentação, no entanto, segundo Rancière, “impede que  a imagem seja algo além 

de ligação entre a que precede e a que sucede” (2012a, p. 64), reduzindo as imagens a um 

dispositivo estímulo resposta, o que não faz da fragmentação um princípio de 

antirrepresentação, pois ele cria uma estrutura de narração, o que, por si só, não deixa de ser 

representativo, uma vez que corrobora justamente com a aristotélica noção de encadeamento 

de ações que levam os personagens de uma situação a outra. Ainda além desse detalhe, o cinema 

de Bresson parece ser completamente concebido dentro do regime representativo. Seu Notas 

Sobre o Cinematógrafo contém uma série de regras de como seu cinema deveria ser feito: como 

deveria funcionar a montagem, qual deveria ser o papel da música, como deveriam agir os 

atores, como livrar-se do teatro, enfim, como deveriam ser contadas as suas histórias. Mas não 

é o cinema o filho da revolução estética protagonizada pela literatura? 

 Bresson alimenta a ânsia de se livrar da fábula. A literatura conseguiu superar a fábula, 

mas não por destruí-la. É uma condição humana dar significado a imagens que se seguem a 

outras: esta foi a verdadeira descoberta da montagem cinematográfica, que nada mais é que o 

                                                           
34 “O ator: ‘Não sou eu que você vê, que você ouve, é o outro. Mas sem poder ser inteiramente o outro, ele não é 

este outro’” (BRESSON, 2005, p. 46). 
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poder da fragmentação da qual fala Bresson. Mesmo em obras muito mais herméticas, no 

sentido de que é muito mais difícil para o espectador traçar uma fábula, como é o caso de 

História(s) do Cinema, de Jean-Luc Godard, há uma narrativa, conforme demonstra a análise 

feita por Rancière em O Destino das Imagens: 

A série Histórias(s) do cinema, de Godard, é orientada por dois princípios 

aparentemente contraditórios. O primeiro opõe a vida autônoma da imagem, 

concebida como presença visual, à convenção comercial da história e à letra 

morta do texto. [...] O segundo princípio, ao inverso, faz dessas presenças 

visíveis elementos que, como os signos linguísticos, valem apenas pelas 

combinações que permitem. (RANCIÈRE, 2012a, p. 43) 

 Se o cinema de Bresson não consegue se livrar da narração, sendo considerado por 

Rancière hipernarrativo, porque conserva, do livro, o que ele tem de mais literário, os diálogos. 

“A fragmentação não é de modo algum um princípio de antirrepresentação” (RANCIÈRE, 

2012a, p. 65). O cinema de Bresson parece encaixar-se ainda mais no regime representativo 

pela sua crítica do ator, pois cai na falácia platônica de que “o ator é mentiroso, o ser duplo que 

não é ele próprio”. Para Bresson, filmes não devem ter atores, mas, sim, modelos. Os atores são 

aqueles do teatro, cujas faces, repletas de expressões, e cujas mentes, que pensam as falas, são 

incapazes de fazer um movimento de fora para dentro (BRESSON, 2005, p. 18). 

Nada de atores. 

(Nada de direção de atores.) 

Nada de papéis. 

(Nada de estudo de papéis). 

Nada de encenação. 

Mas a utilização de modelos, encontrados na vida. 

SER (modelos) em ver de PARECER (atores). (BRESSON, 2015, p. 18) 

 É justamente sobre as performances dos filmes de Bresson que Rancière recai. Bresson 

era conhecido por esgotar seus atores, ou melhor, modelos, fazendo-os repetir as cenas inúmeras 

vezes até que qualquer artificialidade de atuação fosse extinguida35. Para ele, atores deveriam 

estar diante da câmera como modelos ficam diante de um pintor. Rancière faz notar que a 

analogia não é forte, pois, ao contrário do modelo do pintor, o modelo do cinema tem um diretor 

que lhe dita as falas. Independentemente dos intuitos de Bresson, as performances de seus atores 

resgatam a maravilha da revolução literária. Apáticos, os modelos proferem falas, mas seus 

                                                           
35 “Bresson, um dos diretores mais diligentes e filosóficos, tinha pavor de ‘performances’ dos seus atores. Ele 

obrigou o astro de Um Condenado à Morte Escapou, de 1956, a repetir uma cena quase cinquenta vezes, até que 

estivesse vazia de quaisquer emoções e inflexões. Tudo o que Bresson queria era movimento físico. Sem emoções, 

sem estilo, sem esforços em busca de efeitos. O que vemos no rosto do batedor de carteiras é o que atribuímos a 

ele. Em vez de exigir dos seus atores que ‘demonstrassem o medo’, Bresson lhes pedia que não demonstrassem 

nada, e causar medo dependeria da história e das imagens” (EBERT, 2004, p. 397). Devo a indicação dessa citação 

ao colega e amigo Gianfranco Marchi, que me ajudou a compreender em que medida os atores, em Bresson, tinham 

em si a potência da palavra muda. 
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rostos não demonstram nenhuma das expressões que veríamos no que Bresson prefere chamar 

de ator. Mouchette, interpretada por Nadine Nortier, é reconhecida por Rancière como um dos 

“mais extraordinários desempenhos da história do cinema” (2012a, p. 73). Isso ocorre porque 

a palavra muda tem lugar, aqui, não somente nas coisas inanimadas, ou nas mãos e olhos que 

não falam, mas insistem em falar. Está nos próprios modelos, nos personagens. O modelo de 

atuação exigido por Bresson criou personagens cujas expressões nada dizem e por isso podem 

dizer qualquer coisa, como o Torso do qual fala Schiller. 

Aquele corpo que fala subtrai-se ao trajeto linear das trocas e, fazendo-o, 

arruína o projeto da “linguagem das imagens”. Sua contraperformance 

impede a imagem de identificar-se com um elemento linguístico, e o 

propósito de ser apenas aquele trecho de linguagem e de narração se 

encadeia a outro. O cinema faz então com a palavra literária o equivalente 

ao que a literatura fazia com suas evocações visuais. (RANCIÈRE, 2012a, 

p. 74) 

 Mesmo toda a tentativa de controle sobre os atores e sobre as imagens dispensada por 

Bresson não foi capaz de assegurar o efeito que ele gostaria de ter causado. A leitura do Notas 

sobre o cinematógrafo praticamente nos assegura de que seus filmes pertencem ao regime 

representativo. Mas o cinema é uma arte do regime estético de um tal modo que não pode deixar 

de ser. Nem mesmo o criador de um filme pode arrancar o cinema do regime estético e isso se 

deve ao fato de que “a imagem perfaz um efeito de circulação, semelhante ao que ocorre com 

o mestre ignorante e seus alunos. A imagem é um terceiro entre aquele que produziu a imagem 

e aquele que a olha. As interpretações e intenções que surgirem de ambas as partes são 

igualmente válidas” (HUSSAK v.V. RAMOS, 2012, p. 106, grifo do autor). 

 O exemplo do filme de Bresson revela o caráter duplo e contraditório das imagens. Ao 

mesmo tempo em que a fragmentação bressoniana insiste em não conseguir fugir da linearidade 

da intriga, o cineasta consegue deixar surgir uma lógica contraditória, a das coisas que 

interrompem a linearidade da intriga. A imagem no “compromisso entre poéticas divergentes, 

um entrelaçamento complexo das funções da apresentação visível, da expressão falada e do 

encadeamento narrativo” (RANCIÈRE, 2012a, p. 80), o que significa dizer que a imagem do 

regime estético não está livre das contradições e dos paradoxos, porque eles constituem sua 

própria essência. 

 

3.2. A alteridade das imagens 

 Bresson pode ter conseguido efeitos distintos daqueles esperados, mas em pelo menos 

uma coisa ele acertou (no mesmo sentido do que pensa Rancière): a teia de relações entre as 

imagens é o que podemos entender como sua alteridade. A fragmentação bressoniana aparece 
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também em O Destino das Imagens, quando Rancière cita as imagens de Au hasard Balthazar 

como operações, “relações entre um todo e as partes, entre uma visibilidade e uma potência de 

significação e de afeto que lhe é associada, entre as expectativas e aquilo que vem preenche-

las” (2011c, p. 12). Aquilo que Bresson criou como ferramenta de destruição da fábula, 

Rancière irá chamar de regime de imagéité. Reconhecer as imagens do cinema como 

pertencentes a um regime significa dizer exatamente o que Bresson entendia das relações entre 

as imagens: “É preciso que uma imagem se transforme no contato com outras imagens, como 

uma cor no contato com outras cores” (2005, p. 22); “Filme de cinematógrafo em que as 

imagens, como as palavras do dicionário, somente têm força e valor por sua posição e relação” 

(idem); “Um sistema não regula tudo. Ele é o detonador de alguma coisa” (idem). Isso se 

estende para todas as imagens do cotidiano, não sendo uma exclusividade dos filmes de 

Bresson, que opera apenas como o palco de uma cena para Rancière. 

 O conceito de partilha do sensível nos diz que nossa relação com os outros indivíduos e 

com o mundo, incluindo a determinação de nossos quinhões e papéis, depende de uma relação 

sensorial com tudo isso, ou seja, estamos nós mesmos inseridos em um regime de imagéité de 

um tal modo que todas as imagens só têm valor na sua relação com as outras. Além disso, as 

imagens têm diferentes significados dependendo dos regimes nas quais as enquadramos. As 

imagens da arte, no entanto, tem o poder de nos propor novas relações entre os vários tipos de 

imagem. 

É que as imagens da arte veem (e dão a ver) de modos que divergem dos 

nossos modos de ver (e dar a ver) no quotidiano, no saber, na ciência, etc. 

Subtraídas às suas conexões habituais, nas margens ou nos interstícios dos 

diversos regimes éticos e políticos que procuram instrumentalizar as imagens 

num espetáculo total ou totalitário (consensual), as imagens da arte fazem da 

sua heterogeneidade uma potência crítica. No fundo, é isso o melhor que 

sabem fazer: dão a ver, e ao mesmo tempo dizem algo sobre o que significa 

ver, nos convidam a uma aprendizagem no sentido pelos sentidos, a 

redescobrir a realidade do visível e a espontaneidade do olhar. (PELLEJERO, 

2013, p. 309) 

 A “fragmentação não quebra o encadeamento narrativo, simplesmente opera um jogo 

duplo em relação a ele” (RANCIÈRE, 2011c, p. 14), porque coloca as imagens em relações 

umas com as outras de um tal modo que uma imagem, se significa algo por si mesma, pode vir 

a significar algo diferente dentro de diferentes regimes de imagéité. Uma imagem pode 

modificar outra, uma imagem tem a potência de criar expectativas e contradize-las. Na 

literatura, há uma “ambivalência em que os mesmos procedimentos produzem e retiram sentido, 

asseguram e desfazem a ligação de percepções, ações e afetos” (RANCIÈRE, 2011c, p. 14), a 

palavra muda, que fala em seu mutismo obstinado. É o mesmo efeito que o cinema possui, mas 
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esse efeito é potencializado pelo imediatismo da imagem visual, que não precisa do intermédio 

da palavra. Eis porque Rancière identifica a revolução estética na literatura, mas a reconhece 

especialmente no cinema: as imagens cinematográficas têm “o poder de antecipar um efeito 

para melhor desloca-lo ou contradizê-lo” (RANCIÈRE, 2011c, p. 14). Em nenhuma outra arte 

o poder de transformação que as imagens têm umas sobre as outras é tão forte e tão explícito 

quanto no cinema. “A imagem nunca é uma realidade simples. As imagens do cinema são antes 

de mais nada operações, relações entre o dizível e o visível, maneiras de jogar com o antes e o 

depois, a causa e o efeito” (RANCIÈRE, 2011c, p. 14). 

 Bram Ieven (2013, pp. 85-86) esclarece muito bem o que é essa alteridade das imagens 

reclamada por Rancière e explica sua função dentro do regime estético das imagens. Segundo 

Ieven, Rancière discrimina as qualidades técnicas das imagens das suas qualidades estéticas, 

pois as primeiras não são capazes de moldar as segundas. Nesse sentido, Rancière faz uma 

ontologia das imagens, pois a alteridade, ou seja, uma certa estranheza e heterogeneidade, são 

características essenciais das imagens. Essa essência das imagens é que permite uma leitura 

alternativa da imagens: “Essa maneira de ler não será guiada por um fascínio pelas qualidades 

técnicas ou médias da imagem, mas pelo regime estético, no qual uma imagem se torna 

interpretável”36 (IEVEN, 2013, p.85). Vale ressaltar que essa interpretação é no sentido do livre 

jogo apontado por Schiller, entre uma imagem que atinge um espectador que, por sua vez, ao 

mesmo tempo, tenta interpretar a imagem a partir dessa nova informação que lhe atinge, mas 

sem deixar de lado toda a rede de conhecimentos que possui. A relação entre espectador e 

imagem, no regime estético, ocorre sempre como uma via de mão dupla, sem que o objeto se 

sobreponha ao espectador ou vice-versa. 

   

                                                           
36 This way of reading will not be guided by a fascination for the technical or medial qualities of the image but by 

the aesthetic regime within which an image becomes interpretable. 
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CONCLUSÃO 

  

 Pensar o problema da igualdade significa pensar modos de superação do regime 

representativo, que podemos elencar, aqui, como um dos principais empecilhos da democracia. 

Rancière não refuta a existência de hierarquias, nem propõe um método para alcançarmos uma 

sociedade perfeitamente democrática, o que seria impossível. Refletir sobre o papel da 

igualdade para dissenso é reconhecer que a maleabilidade das partilhas do sensível não implica 

em desenvolvimento linear rumo a um status de perfeita harmonia entre os indivíduos. Rancière 

não oferece uma opção ideal a ser seguida, mas, sim, uma forma de compreensão dos 

mecanismos de dominação, de distribuição de lugares, valores, deveres e poderes. Não fica 

claro, porém, até que ponto podemos entender a igualdade a partir do conceito kantiano de 

razão, ficando pendente um melhor esclarecimento do resgate desse conceito. 

 A julgar pelo número de citações que faz Rancière, o regime ético é o que menos está 

impregnado nas nossas relações sensíveis cotidianas, embora não possa, de forma alguma, ser 

considerado extinto. O regime representativo, porém, não somente ainda determina os modos 

pelos quais lidamos com o sensível, como também pode ser identificado na maioria das 

tentativas de compreender a realidade. Nesse sentido, a proposta de Rancière não é somente 

uma nova forma de compreender as relações entre indivíduos e o sensível, mas é, também, um 

alerta contra perspectivas que tentam compreender o que Rancière chama de regime estético, 

mas o fazem sem sucesso, como é o caso tanto das perspectivas modernistas, quanto das pós-

modernistas. 

 Ainda que não possua uma obra voltada para a busca de um método de democratização 

das partilhas, a filosofia de Rancière não deve ser entendida como algo mais próximo da 

estagnação. Rancière compreende que a maleabilidade das partilhas é inevitável e inerente à 

sua própria condição, política e polícia intercalam-se sem regramento algum. Não se trata de 

adequar uma realidade a uma teoria, mas de ter uma teoria que dê conta de uma realidade que 

é múltipla e constantemente mutável. 

 O regime estético serve para compreender as relações dos indivíduos com o sensível, 

mas a proposta de Rancière não é a de uma epistemologia. Os regimes de identificação são das 

artes, o que significa que Rancière está preocupado com a função das artes na manutenção ou 

na ruptura das partilhas. É nesse sentido que falo de uma ontologia da imagem, uma vez que 

textos como os de O Espectador Emancipado (2012b), O Destino das Imagens (2011c), As 

Distâncias do Cinema (2012a), A Fábula Cinematográfica (2013a) e Aisthesis (2013 b) buscam 

investigar em diversas imagens, cenas do regime estético. Rancière analisa as imagens para 
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encontrar nelas o que lhes é inerente: a potência de emancipação do indivíduos, ou seja, a 

potência de causar rupturas na partilha do sensível, de fazer política, ao passo em que promove 

a igualdade, seja de inteligências, seja entre atividade e passividade. 

 Se a emancipação pela arte ocorre a todo momento, uma vez que nosso contato com as 

imagens se dá constantemente através de um livre jogo, por que o regime representativo ainda 

é tão presente? Por mais que os indivíduos possam se colocar em livre jogo com as imagens a 

qualquer momento, o não reconhecimento da própria emancipação os devolve ao regime 

representativo, que lhes diz que necessitam de regras para o contato com as artes, que não estão 

aptos a compreender uma imagem ou, se estão, o são segundo um conjunto de regras. A 

emancipação, portanto, não tem o poder de estabelecer a igualdade, mas, sim, o de gerar o 

reconhecimento. Não se emancipa o outro, cada qual deve emancipar-se. 

 Outro ponto que não fica claro, porém, é em que medida podemos ter contato com uma 

obra segundo o regime estético. Quando Rancière retoma Schiller, o exemplo é de uma obra 

deslocada de seu tempo, que nada significa e, por isso, pode significar qualquer coisa. Essa não 

é a relação que temos com os objetos que nos são contemporâneos. 

 Independente disso, as imagens jamais são homogêneas, pois sua natureza sempre 

comporta a multiplicidade. O cinema é a imagem elevada à sua máxima potência pelo jogo com 

as demais imagens, o jogo das expectativas que são contrariadas a cada momento. O cinema é, 

ao mesmo tempo, a potencialização da palavra muda que surge com a literatura e, mais uma 

vez, pela natureza mesma das imagens, que falam em seu mutismo. 

 Com o conjunto de sua obra, Rancière nos apresenta uma revigorada forma de 

compreender o sujeito na relação com o mundo que o rodeia e, principalmente, com o que há 

de mais abundante nesse mundo, as imagens. É nesse sentido que se compreende uma política 

das imagens. 
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