
O COMEÇO DA POLÍTICA 

Comecemos então pelo começo, ou seja, pelas frases ilustres que 
definem, no Livro I da Política de Aristóteles, o caráter eminentemente 
político do animal humano e assentam, ao mesmo tempo, o fundamen-
to da pólis. 

Único entre todos os animais, o homem possui a pa-
lavra. Sem dúvida, a voz é o meio pelo qual se indica a dor 
e o prazer. Por isso pertence aos outros animais. A nature-
za deles vai só até aí: possuem o sentimento da dor e do pra-
zer e podem indicá-lo entre si. Mas a palavra está aí para 
manifestar o útil e o nocivo e, por conseqüência, o justo e 
o injusto. É isso que é próprio dos homens, em compara-
ção com os outros animais: o homem é o único que possui 
0 sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto. Ora, 
é a comunidade dessas coisas que faz a família e a polis.1 

Assim se resume a idéia de uma natureza política do homem: 
quimera dos antigos, segundo Hobbes, que pretende substituí-la por 
uma ciência exata dos recursos da natureza humana; ou, ao contrá-
rio, princípio eterno de uma política do bem comum e da educação 
cívica, que Leo Strauss opõe à moderna depreciação, utilitarista, das 
exigências da comunidade. Mas, antes de recusar ou de exaltar essa 
natureza, convém ingressar um pouco mais na singularidade de sua 
dedução. A destinação supremamente política do homem atesta-se por 
um indício: a posse do logos, ou seja, da palavra, que manifesta, en-
quanto a voz apenas indica. O que a palavra manifesta, o que ela tor-
na evidente para uma comunidade de sujeitos que a ouvem, é o útil e 
o nocivo e, conseqüentemente, o justo e o injusto. A posse desse ór-
gão de manifestação marca a separação entre duas espécies de ani-

1 Aristóteles, Política, 1, 1253 a 9-18. 
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mais como diferença de duas maneiras de se participar do sensível: a 
do prazer e do sofrimento, comum a todos os animais dotados de voz; 
e a do bem e do mal, própria somente aos homens e já presente na 
percepção do útil e do nocivo. Funda-se, por aí, não a exclusividade 
da politicidade, mas uma politicidade de tipo superior, que se perfaz 
na família e na polis. 

Nessa clara demonstração, vários pontos continuam obscuros. 
Sem dúvida, qualquer leitor de Platão compreende que a objetividade 
do bem se separa da relatividade do agradável. Mas a divisão de sua 
aisthesis não é tão evidente assim: onde está exatamente a fronteira 
entre a sensação desagradável de um golpe recebido e o sentimento da 
"nocividade" sofrida por causa desse mesmo golpe? Dir-se-á que a di-
ferença está marcada precisamente pelo logos que separa a articula-
ção discursiva de uma dor e a articulação fônica de um gemido. Ain-
da assim é preciso que a diferença entre desagrado e nocividade seja 
sentida e sentida como comunicável, como definindo uma esfera de 
comunidade do bem e do mal. O indício que se tira da posse do órgão 
— a linguagem articulada — é uma coisa. A maneira como esse ór-
gão exerce sua função, como a linguagem manifesta uma aisthesis com-
partilhada, é outra totalmente. O raciocínio teleológico implica que o 
telos do bem comum seja imanente à sensação e à expressão como 
"nocividade" da dor infligida por um outro. Mas como compreender 
exatamente a conseqüência entre o "útil" e o "nocivo" assim mani-
festados e a ordem propriamente política da justiça? À primeira vista, 
o envergonhado utilitarista poderia replicar ao nobre partidário dos 
"clássicos" que essa passagem do útil e do nocivo à justiça comunitá-
ria não está tão distante de sua própria dedução de uma utilidade 
comum feita da otimização das utilidades respectivas e da redução das 
nocividades. A linha que separa a comunidade do Bem do contrato 
utilitarista parece aqui bem difícil de se traçar. 

Façamos entretanto uma concessão aos partidários dos "clássicos": 
essa linha pode e deve ser traçada. Só que seu traçado passa por alguns 
desfiladeiros onde correm o risco de perder-se não só o pressuposto "uti-
litarista" denunciado por Leo Strauss como também aquele que ele 
próprio compartilha com os utilitaristas: aquele que assimila o logos 
que manifesta o justo à deliberação pela qual as particularidades dos 
indivíduos se encontram subsumidas sob a universalidade do Estado. 
O problema aqui não é enobrecer a acepção do útil para aproximá-lo 
da idealidade do justo, que é seu fim. É ver que a passagem do primei-
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ro para o segundo só se faz por intermédio de seus contrários e que é 
no jogo desses contrários, na relação obscura do "nocivo" e do injus-
to, que reside o âmago do problema político, do problema que a polí-
11< .1 lormula ao pensamento filosófico da comunidade. Entre o útil e o 
|iistof a conseqüência é com efeito contrariada por duas heterogenei-
ihulcs. Primeiro, a que separa os termos falsamente equilibrados com 
< »s lermos de "útil" e de "nocivo". Isso porque o uso grego não estabe-
l» i c nenhuma oposição clara desse tipo entre os termos de Aristóteles, 
s vmpheron e blaberon. Blaberon tem, na verdade, duas acepções: num 
sentido, é a parte de desagrado que cabe a um indivíduo por qualquer 
> .i/flo que seja, catástrofe natural ou ação humana. Num outro, é a con-
sciiucncia negativa que um indivíduo recebe de seu ato ou, no mais das 
ve/es, da ação de outrem. Blabé designa assim, correntemente, o dano 
no sentido judiciário do termo, o agravo objetivamente determinável 
leito por um indivíduo a outro. A noção implica portanto, usualmen-
n , .1 idéia de uma relação entre duas partes. Sympheron, em contrapar-
i KI.I, designa essencialmente uma relação a si mesmo, a vantagem que 
nm indivíduo ou uma coletividade obtém ou conta obter de uma ação-
< > sympheron não implica pois uma relação com o outro. Os dois ter-
mos s.io, assim, falsos opostos. No uso grego corrente, o que habitual-
mente se opõe ao blaberon como dano sofrido é ôphelimòn, o socorro 
• |ii< se recebe. Na Ética a Nicômaco, o que o próprio Aristóteles opõe 
H > blaberony como má ação, é aireton, a via boa de se tomar. Mas do 
Mtnpheron, da vantagem que um indivíduo recebe, não se infere, de 

Ioi m.i alguma, o dano que outro sofre. Essa falsa conclusão é apenas 
i d» I rasímaco quando, no livro I da República, traduz em termos de 
111« i os e perdas sua enigmática e polissêmica fórmula: a justiça é a van-
i.if.t in do superior (to sympheron tou kreittonos). Digamo-lo de pas-
sagem: traduzir, como é costume, por "interesse do mais forte" é en-
< < n ii se de cara na posição em que Platão encerra Trasímaco, é pôr 
< in (urto-circuito toda a demonstração platônica, a qual joga com a 
|K)lissemia da fórmula para operar uma dupla disjunção: não apenas o 

Im ro" de um não é o "dano" de outro, como, além disso, a superio-
i uLulc exatamente entendida tem sempre um só beneficiário: o "infe-
i n m " sobre o qual ela se exerce. Nessa demonstração, um termo desa-
p.i i ecc, o do dano. O que a refutação de Trasímaco antecipa é uma polis 
sem dano, uma polis onde a superioridade exercida de. acordo com a 
< H ilem natural produz a reciprocidade dos serviços entre os guardas pro-
h ioies c os artesãos provedores. 
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mais como diferença de duas maneiras de se participar do sensível: a 
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e a do bem e do mal, própria somente aos homens e já presente na 
percepção do útil e do nocivo. Funda-se, por aí, não a exclusividade 
da politicidade, mas uma politicidade de tipo superior, que se perfaz 
na família e na polis. 
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ro para o segundo só se faz por intermédio de seus contrários e que é 
no jogo desses contrários, na relação obscura do "nocivo" e do injus-
to, que reside o âmago do problema político, do problema que a polí-
tica formula ao pensamento filosófico da comunidade. Entre o útil e o 
justo, a conseqüência é com efeito contrariada por duas heterogenei-
dades. Primeiro, a que separa os termos falsamente equilibrados com 
os termos de "útil" e de "nocivo". Isso porque o uso grego não estabe-
lece nenhuma oposição clara desse tipo entre os termos de Aristóteles, 
sympheron e blaberon. Blaberon tem, na verdade, duas acepções: num 
sentido, é a parte de desagrado que cabe a um indivíduo por qualquer 
razão que seja, catástrofe natural ou ação humana. Num outro, é a con-
seqüência negativa que um indivíduo recebe de seu ato ou, no mais das 
vezes, da ação de outrem. Blabé designa assim, correntemente, o dano 
no sentido judiciário do termo, o agravo objetivamente determinável 
feito por um indivíduo a outro. A noção implica portanto, usualmen-
te, a idéia de uma relação entre duas partes. Sympheron, em contrapar-
tida, designa essencialmente uma relação a si mesmo, a vantagem que 
um indivíduo ou uma coletividade obtém ou conta obter de uma ação. 
O sympheron não implica pois uma relação com o outro. Os dois ter-
mos são, assim, falsos opostos. No uso grego corrente, o que habitual-
mente se opõe ao blaberon como dano sofrido é ôphelimòn, o socorro 
que se recebe. Na Ética a Nicômaco, o que o próprio Aristóteles opõe 
ao blaberon, como má ação, é aireton, a via boa de se tomar. Mas do 
sympheron, da vantagem que um indivíduo recebe, não se infere, de 
forma alguma, o dano que outro sofre. Essa falsa conclusão é apenas 
a de Trasímaco quando, no livro I da República, traduz em termos de 
lucros e perdas sua enigmática e polissêmica fórmula: a justiça é a van-
tagem do superior (to sympheron tou kreittonos). Digamo-lo de pas-
sagem: traduzir, como é costume, por "interesse do mais forte" é en-
cerrar-se de cara na posição em que Platão encerra Trasímaco, é pôr 
em curto-circuito toda a demonstração platônica, a qual joga com a 
polissemia da fórmula para operar uma dupla disjunção: não apenas o 
"lucro" de um não é o "dano" de outro, como, além disso, a superio-
ridade exatamente entendida tem sempre um só beneficiário: o "infe-
rior" sobre o qual ela se exerce. Nessa demonstração, um termo desa-
parece, o do dano. O que a refutação de Trasímaco antecipa é uma pólis 
sem dano, uma pólis onde a superioridade exercida de. acordo com a 
ordem natural produz a reciprocidade dos serviços entre os guardas pro-
tetores e os artesãos provedores. 
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Pois aí está o segundo problema e a segunda heterogeneidade: 
para Platão como para Aristóteles, que é a esse respeito fiel a seu mestre, 
o justo da polis é fundamentalmente um estado em que o sympheron 
não tem por correlato nenhum blaberon. A boa distribuição das "van-
tagens" pressupõe a supressão prévia de um certo dano*, de um certo 
regime do dano. "Que dano me fizeste, que dano te fiz?", são essas, 
segundo o Teeteto, palavras de advogado, perito em transações e tri-
bunais, quer dizer, definitivamente ignorante da justiça que fundamenta 
a polis. Esta só começa ali onde se pára de repartir utilidades, de equi-
librar lucros e perdas. A justiça enquanto princípio de comunidade não 
existe ainda ali onde todos se ocupam unicamente em impedir que os 
indivíduos que vivem juntos se causem danos recíprocos e em reequi-
librar, ali onde o causam, a balança dos lucros e das perdas. Ela co-
meça somente ali onde se trata daquilo que os cidadãos possuem em 
comum e onde se cuida da maneira como são repartidas as formas de 
exercício e controle do exercício desse poder comum. De um lado, a 
justiça enquanto virtude não é o simples equilíbrio dos interesses en-
tre os indivíduos ou a reparação dos danos que uns causam aos ou-
tros. É a escolha da própria medida segundo a qual cada parte só pega 
a parcela que lhe cabe. De outro lado, a justiça política não é apenas 
a ordem que mantém juntas as relações medidas entre os indivíduos e 
os bens. Ela é a ordem que determina a divisão do comum. Ora, nes-
sa ordem, a dedução do útil para o justo não se faz da mesma manei-
ra que na ordem dos indivíduos. Para os indivíduos, ainda se pode 
resolver, simplesmente, o problema da passagem entre a ordem do útil 
e a do justo. O livro V da Ética a Nicômaco dá, na verdade, uma so-
lução para o nosso problema: a justiça consiste em não pegar mais do 
que sua parcela nas coisas vantajosas e menos do que sua parcela nas 
coisas desvantajosas. Contanto que se reduza o blaberon ao "nocivo" 
e se identifique como sympheron essas coisas "vantajosas", é possível 
dar um sentido preciso à passagem da ordem do útil à do justo: o van-
tajoso e o desvantajoso são então a matéria sobre a qual se exerce a 

* Dano. No original, tort. Indica o dano causado a alguém, com sentido 
não apenas físico mas, sobretudo, jurídico. Avoir tort é estar errado, não ter ra-
zão; faire tort a alguém é fazer-lhe mal. Numa citação de Hobbes, no último capí-
tulo deste livro, é a forma como o tradutor francês do século XVII, Samuel Sorbière, 
verteu o inglês "w/rowg"; conota-se, como se vê, das idéias de errado, torto etc. (N. 
do revisor técnico) 
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virtude da justiça que consiste em pegar a parcela conveniente, a par-
cela média de umas e de outras. 

O problema, evidentemente, é que com isso ainda não está defi-
nida nenhuma ordem política. A política começa justamente onde se 
pára de equilibrar lucros e perdas, onde se tenta repartir as parcelas 
do comum, harmonizar segundo a proporção geométrica as parcelas 
de comunidade e os títulos para se obter essas parcelas, as axiai que 
dão direito à comunidade. Para que a comunidade política seja mais 
do que um contrato entre quem troca bens ou serviços, é preciso que 
a igualdade que nela reina seja radicalmente diferente daquela segun-
do a qual as mercadorias se trocam e os danos se reparam. Mas o par-
tidário dos "clássicos" estaria se alegrando cedo demais em reconhe-
cer aí a superioridade do bem comum, cujo telos sobre o regateio dos 
interesses individuais a natureza humana traz consigo. Isso porque o 
fundo do problema então se apresenta: para os fundadores da "filo-
sofia política", essa submissão da lógica trocadora ao bem comum 
exprime-se de maneira bem determinada: ela é submissão da igualda-
de aritmética que preside as trocas mercantis e as penas judiciárias, à 
igualdade geométrica que, para a harmonia comum, coloca em pro-
porção as parcelas da coisa comum possuídas por cada parte da co-
munidade à parcela que ela traz ao bem comum. Mas essa passagem 
da aritmética vulgar à geometria ideal implica, ela mesma, um estra-
nho compromisso com a empiria, uma singular contagem* das "par-
tes" da comunidade. Para que a polis seja ordenada conforme o bem, 
é preciso que as parcelas da comunidade estejam em estrita propor-
ção com a axia de cada parte da comunidade: ao valor que ela traz 
para a comunidade e ao direito que esse valor lhe dá de deter uma parte 
do poder comum. Por trás da oposição problemática do sympheron 
ao blaberon está a questão política essencial. Para que exista a filoso-
fia política, é preciso que a ordem das idealidades políticas se ligue a 
uma composição das "partes" da pólis, a uma contagem cujas com-
plexidades escondem talvez um erro fundamental, um erro que pode-
ria ser o blaberon, o dano constitutivo da própria política. O que os 
"clássicos" nos ensinam é antes de mais nada o seguinte: a política não 
se ocupa dos vínculos entre os indivíduos, nem das relações entre os 
indivíduos e a comunidade, ela é da alçada de uma contagem das "par-

* Em francês, compte, que também tem o sentido de "cálculo", "conta", 
"cômputo". (N. do revisor técnico) 
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tes" da comunidade, contagem que é sempre uma falsa contagem, uma 
dupla contagem ou um erro na contagem. 

Pois vejamos essas axiai, esses títulos de comunidade, de mais per-
to. Aristóteles enumera três: a riqueza dos poucos (os oligoi); a virtu-
de ou a excelência (areté) que dá seu nome aos melhores (aos aristoi); 
e a liberdade (a eleutéria) que pertence ao povo (demos). Concebido 
unilateralmente, cada um desses títulos fornece um regime particular, 
ameaçado pela sedição dos outros: a oligarquia dos ricos, a aristocra-
cia das pessoas de bem ou a democracia do povo. Em contrapartida, 
a combinação exata de seus títulos de comunidade proporciona o bem 
comum. Um desequilíbrio secreto perturba, no entanto, essa bela cons-
trução. Sem dúvida, pode-se medir a contribuição respectiva das com-
petências oligárquicas e aristocráticas e do controle popular à busca 
do bem comum. E o livro III da Política esforça-se por concretizar esse 
cálculo, por definir as quantidades de capacidade política que são 
detidas pela minoria dos homens de "mérito" e pela maioria dos ho-
mens comuns. A metáfora da mistura permite figurar uma comunidade 
nutrida pela soma proporcional das qualidades respectivas "da mes-
ma maneira", diz Aristóteles, "que uma comida impura misturada a 
uma comida pura torna o todo mais proveitoso que a pequena quan-
tidade inicial"2. O puro e o impuro podem misturar seus efeitos. Mas 
de que maneira podem medir-se um ao outro em seu princípio? O que 
é na verdade o título detido por cada uma das partes? Na bela har-
monia das axiai, um único título se deixa facilmente reconhecer: a ri-
queza dos oligoi. Mas é também aquele que depende apenas da arit-
mética das trocas. O que é, em contrapartida, a liberdade trazida pe-
las pessoas do povo à comunidade? E em que lhes é própria? E aqui 
que se revela o erro fundamental na contagem. Primeiro, a liberdade 
do demos não é nenhuma propriedade determinável mas facticidade 
pura: por trás da "autoctonia", mito de origem reivindicado pelo de-
mos ateniense, impõe-se esse fato bruto que faz da democracia um 
objeto escandaloso para o pensamento: pelo simples fato de ter nasci-
do em tal pólis, e especialmente na pólis ateniense, depois que a es-
cravidão por dívidas foi abolida, qualquer um desses corpos falantes 
fadados ao anonimato do trabalho e da reprodução, desses corpos fa-
lantes que não têm mais valor do que os escravos — e menos até, já 

2 Aristóteles, Política, III, 1281 b 36. 
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que, diz Aristóteles, o escravo recebe sua virtude da virtude de seu 
senhor —, qualquer artesão ou comerciante é contado nessa parte da 
pólis que se chama povo como participante dos negócios comuns en-
quanto tais. A simples impossibilidade, para os oligoi, de reduzir à es-
cravidão seus devedores transformou-se na aparência de uma liberdade 
que seria propriedade positiva do povo, como parte da comunidade. 

Alguns atribuíram essa promoção do povo e de sua liberdade à 
sabedoria do bom legislador, do qual Sólon fornece o arquétipo. Ou-
tros imputaram-na à "demagogia" de alguns nobres, que tomaram 
apoio na populaça para afastar seus concorrentes. Cada uma dessas 
explicações já pressupõe uma determinada idéia da política. Mais, por-
tanto, do que optar por uma ou por outra, é melhor deter-se sobre o 
que as motiva: o nó originário do fato e do direito e a relação singu-
lar que ele estabelece entre duas palavras-chave da política, a igual-
dade e a liberdade. A sabedoria "liberal" nos descreve com compla-
cência os efeitos perversos de uma igualdade artificial que vem con-
trariar a liberdade natural de empreender e de trocar. Quanto aos clás-
sicos, encontram, nas origens da política, um fenômeno de uma pro-
fundidade totalmente diferente: é a liberdade, enquanto propriedade 
vazia, que vem colocar um limite aos cálculos da igualdade mercante, 
aos efeitos da simples lei do deve e do haver. A liberdade vem, em suma, 
separar a oligarquia dela mesma, impedi-la de governar pelo simples 
jogo aritmético dos lucros e das dívidas. A lei da oligarquia é, de fato, 
que a igualdade "aritmética" mande sem entraves, que a riqueza seja 
imediatamente idêntica à dominação. Diremos que os pobres de Ate-
nas eram submetidos ao poder dos nobres, não ao dos mercadores. Mas 
precisamente a liberdade do povo de Atenas reconduz a dominação 
natural dos nobres, fundada no caráter ilustre e antigo de sua linhagem, 
à sua simples dominação como ricos proprietários e açambarcadores 
da propriedade comum. Ela reconduz os nobres à sua condição de ri-
cos e transforma seu direito absoluto, reconduzido ao poder dos ri-
cos, numa axia particular. 

Mas o erro da contagem não pára por aí. Não só esse "próprio" 
do demos que é a liberdade não se deixa determinar por nenhuma pro-
priedade positiva. Mas ele ainda não lhe é absolutamente próprio. O 
povo nada mais é que a massa indiferenciada daqueles que não têm 
nenhum título positivo — nem riqueza, nem virtude — mas que, no 
entanto, têm reconhecida a mesma liberdade que aqueles que os pos-
suem. A gente do povo é de fato simplesmente livre como os outros. 
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Ora, é dessa simples identidade com aqueles que, por outro lado, lhes 
são em tudo superiores que eles tiram um título específico. O demos 
atribui-se, como sua parcela própria, a igualdade que pertence a to-
dos os cidadãos. E, com isso, essa parte que não é parte identifica sua 
propriedade imprópria com o princípio exclusivo da comunidade, e 
identifica seu nome — o nome da massa indistinta dos homens sem 
qualidade — com o nome da própria comunidade. Isso porque a li-
berdade — que é simplesmente a qualidade daqueles que não têm ne-
nhuma outra (nem mérito, nem riqueza) — é ao mesmo tempo conta-
da como a virtude comum. Ela permite ao demos — ou seja, o ajun-
tamento factual dos homens sem qualidade, desses homens que, como 
nos diz Aristóteles, "não tomavam parte em nada"3 — identificar-se 
por homonímia com o todo da comunidade. Tal é o dano fundamen-
tal, o nó original do blaberon e do adikon, cuja "manifestação" vem 
interromper toda dedução do útil para o justo: o povo apropria-se da 
qualidade comum como sua qualidade própria. O que ele traz à co-
munidade é, propriamente, o litígio. Devemos entender isso num du-
plo sentido: o título que ele traz é uma propriedade litigiosa, já que 
não lhe pertence propriamente. Mas essa propriedade litigiosa não é, 
apenas, a instituição de um comum-litigioso. A massa dos homens sem 
propriedades identifica-se à comunidade em nome do dano que não 
cessam de lhe causar aqueles cuja qualidade ou propriedade têm por 
efeito natural relançá-la na inexistência daqueles que não tomam "parte 
em nada". É em nome do dano que lhe é causado pelas outras partes 
que o povo se identifica com o todo da comunidade. Quem não tem 
parcela — os pobres da Antigüidade, o terceiro estado ou o proletariado 
moderno — não pode mesmo ter outra parcela a não ser nada ou tudo. 
Mas é também mediante a existência dessa parcela dos sem-parcela, 
desse nada que é tudo, que a comunidade existe enquanto comunida-
de política, ou seja, enquanto dividida por um litígio fundamental, por 
um litígio que afeta a contagem de suas partes antes mesmo de afetar 
seus "direitos". O povo não é uma classe entre outras. É a classe do 
dano que causa dano à comunidade e a institui como "comunidade" 
do justo e do injusto. 

É assim que, para grande escândalo das pessoas de bem, o demos, 
esse amontoado das pessoas de nada, torna-se o povo, a comunidade 

3 Aristóteles, Constituição de Atenas, II. 
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política dos atenienses livres, a que fala, conta a si mesma e decide na 
Assembléia, depois do quê os logógrafos escrevem: "Eôo^e xcoÁT|jico": 
aprouve ao povo, o povo decidiu. Para o inventor de nossa filosofia po-
lítica,* Platão, essa fórmula deixa-se facilmente traduzir na equivalên-
cia de dois termos: demos e doxa: aprouve àqueles que só conhecem 
essas ilusões do mais e do menos chamadas prazer e dor; houve sim-
ples doxa, "aparência" para o povo, aparência de povo. Povo é apenas 
a aparência produzida pelas sensações de prazer e dor manejadas pe-
los retóricos e sofistas para adular ou assustar o grande animal, a massa 
indistinta das pessoas de nada reunidas na assembléia. 

Digamos de uma vez: o ódio resoluto do antidemocrata Platão 
enxerga com mais justeza os fundamentos da política e da democra-
cia do que os mornos amores desses apologistas cansados que nos ga-
rantem que convém amar "racionalmente", quer dizer, "moderada-
mente", a democracia. Pois ele enxerga o que estes esqueceram: o erro 
de cálculo da democracia, que em última instância é apenas o erro de 
cálculo fundador da política. Há.jgolítica — e não simplesmente do-
minação — porque há uma conta malfeita nas ^áFtTs^o todo. É es$a 
impossível equação que a fórmula atribuída por Heródoto ao persa 
Otanes resume: "ev yap xco noXXco £vi xa 7tavxa": o todo está no múl-
tiplo4. O demos é o múltiplo idêntico ao todo: o múltiplo como um, a 
parte como todo. A diferença qualitativa inexistente da liberdade pro-
duz essa equação impossível, que não se deixa compreender na divi-
são da igualdade aritmética que governa a compensação dos lucros e 
das perdas e da igualdade geométrica que deve associar uma qualida-
de a uma posição. O povo éy assim, sempre mais ou menos do que ele 
próprio. As pessoas de bem divertem-se ou afligem-se com todas as 
manifestações daquilo que para elas é fraude e usurpação: o demos é 
a maioria no lugar da assembléia, a assembléia no lugar da comuni-
dade, os pobres em nome da pólis, aplausos à guisa de acordo, pedras 
contadas no lugar de uma decisão tomada. Mas todas essas manifes^-
tações de desigualdade do povo para com ele mesmo são apenas a moe-
da de troco de um erro de cálculo fundamental: essa impossível igual-
dade do múltiplo e do todo, produzida pela apropriação da liberdade 
como o que é próprio do povo. Essa impossível igualdade arruina, em 
cadeia, toda a dedução das partes e títulos que constituem a polis. 

4 Heródoto, Histórias, III, 80, 30. 
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Ora, é dessa simples identidade com aqueles que, por outro lado, lhes 
são em tudo superiores que eles tiram um título específico. O demos 
atribui-se, como sua parcela própria, a igualdade que pertence a to-
dos os cidadãos. E, com isso, essa parte que não é parte identifica sua 
propriedade imprópria com o princípio exclusivo da comunidade, e 
identifica seu nome — o nome da massa indistinta dos homens sem 
qualidade — com o nome da própria comunidade. Isso porque a li-
berdade — que é simplesmente a qualidade daqueles que não têm ne-
nhuma outra (nem mérito, nem riqueza) — é ao mesmo tempo conta-
da como a virtude comum. Ela permite ao demos — ou seja, o ajun-
tamento factual dos homens sem qualidade, desses homens que, como 
nos diz Aristóteles, "não tomavam parte em nada"3 — identificar-se 
por homonímia com o todo da comunidade. Tal é o dano fundamen-
tal, o nó original do blaberon e do adikon, cuja "manifestação" vem 
interromper toda dedução do útil para o justo: o povo apropria-se da 
qualidade comum como sua qualidade própria. O que ele traz à co-
munidade é, propriamente, o litígio. Devemos entender isso num du-
plo sentido: o título que ele traz é uma propriedade litigiosa, já que 
não lhe pertence propriamente. Mas essa propriedade litigiosa não é, 
apenas, a instituição de um comum-litigioso. A massa dos homens sem 
propriedades identifica-se à comunidade em nome do dano que não 
cessam de lhe causar aqueles cuja qualidade ou propriedade têm por 
efeito natural relançá-la na inexistência daqueles que não tomam "parte 
em nada". É em nome do dano que lhe é causado pelas outras partes 
que o povo se identifica com o todo da comunidade. Quem não tem 
parcela — os pobres da Antigüidade, o terceiro estado ou o proletariado 
moderno — não pode mesmo ter outra parcela a não ser nada ou tudo. 
Mas é também mediante a existência dessa parcela dos sem-parcela, 
desse nada que é tudo, que a comunidade existe enquanto comunida-
de política, ou seja, enquanto dividida por um litígio fundamental, por 
um litígio que afeta a contagem de suas partes antes mesmo de afetar 
seus "direitos". O povo não é uma classe entre outras. É a classe do 
dano que causa dano à comunidade e a institui como "comunidade" 
do justo e do injusto. 

E assim que, para grande escândalo das pessoas de bem, o demos, 
esse amontoado das pessoas de nada, torna-se o povo, a comunidade 
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política dos atenienses livres, a que fala, conta a si mesma e decide na 
Assembléia, depois do quê os logógrafos escrevem: "Eôoí;£XCDÀr||iCD": 
aprouve ao povo, o povo decidiu. Para o inventor de nossa filosofia po-
lítica; Platão, essa fórmula deixa-se facilmente traduzir na equivalên-
cia de dois termos: demos e doxa: aprouve àqueles que só conhecem 
essas ilusões do mais e do menos chamadas prazer e dor; houve sim-
ples doxa, "aparência" para o povo, aparência de povo. Povo é apenas 
a aparência produzida pelas sensações de prazer e dor manejadas pe-
los retóricos e sofistas para adular ou assustar o grande animal, a massa 
indistinta das pessoas de nada reunidas na assembléia. 

Digamos de uma vez: o ódio resoluto do antidemocrata Platão 
enxerga com mais justeza os fundamentos da política e da democra-
cia do que os mornos amores desses apologistas cansados que nos ga-
rantem que convém amar "racionalmente", quer dizer, "moderada-
mente", a democracia. Pois ele enxerga o que estes esqueceram: o erro 
de cálculo da democracia, que em última instância é apenas o erro de 
cálculo fundador da política. Há>jpolítica — e não simplesmente do-
minação — porque há uma conta malfeita nas pártTs~cfo>torto. É esSa 
impossível equação que a fórmula atribuída por Herócfoío ao persa 
Otanes resume: "ev yap xco noXkco evi xa 7iavxa": o todo está no múl-
tiplo4. O demos é o múltiplo idêntico ao todo: o múltiplo como um, a 
parte como todo. A diferença qualitativa inexistente da liberdade pro-
duz essa equação impossível, que não se deixa compreender na divi-
são da igualdade aritmética que governa a compensação dos lucros e 
das perdas e da igualdade geométrica que deve associar uma qualida-
de a uma posição. O povo éy assim, sempre mais ou menos do que ele 
próprio. As pessoas de bem divertem-se ou afligem-se com todàs as 
manifestações daquilo que para elas é fraude e usurpação: o demos é 
a maioria no lugar da assembléia, a assembléia no lugar da comuni-
dade, os pobres em nome da pólis, aplausos à guisa de acordo, pedras 
contadas no lugar de uma decisão tomada. Mas todas essas manifesz-
tações de desigualdade do povo para com ele mesmo são apenas a moe-
da de troco de um erro de cálculo fundamental: essa impossível igual-
dade do múltiplo e do todo, produzida pela apropriação da liberdade 
como o que é próprio do povo. Essa impossível igualdade arruina, em 
cadeia, toda a dedução das partes e títulos que constituem a polis. 

4 Heródoto, Histórias, III, 80, 30. 
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Depois dessa singular propriedade do demos, é a propriedade dos 
aristoi, a virtude, que aparece como o lugar de um estranho equívoco. 
Quem são exatamente essas pessoas de bem ou de excelência que tra-
zem a virtude para o bolo comum, assim como o povo traz uma liber-
dade que não é a sua? Se não são o sonho do filósofo, a conta de seu 
sonho de proporção transformada em parte do todo, poderiam mui-
to bem não passar de outro nome para os oligoi, ou seja, simplesmente, 
os ricos. O mesmo Aristóteles que se esforça, na Ética a Nicômaco ou 
no livro III da Política, por dar consistência às três partes e aos três 
títulos, no-lo confessa sem mistério no livro IV, ou então na Consti-
tuição de Atenas: a polis tem, na verdade, apenas duas partes: os ri-
cos e os pobres. "Quase em toda a parte, são os abastados que pare-
cem ocupar o lugar das pessoas de bem"5. É portanto aos arranjos que 
distribuem apenas entre essas duas partes, essas partes irredutíveis da 
polis, os poderes ou aparências de poder, que se deve solicitar a reali-
zação dessa areté comunitária na qual os aristoi vão, sempre, faltar. 

Será que disso se deve simplesmente entender que os eruditos cál-
culos da proporção geométrica não passam de construções ideais, pelas 
quais a boa vontade filosófica busca originariamente corrigir a realidade 
primária e incontornável da luta de classes? A resposta a essa pergunta 
só pode ser dada em dois tempos. Antes de mais nada é preciso enfatizar: 
foram os antigos, muito mais que os modernos, que reconheceram no 
princípio da política a luta dos pobres e dos ricos. Mas reconheceram 
exatamente — com o risco de querer apagá-la — sua realidade propria-
mente política. A luta dos ricos e dos pobres não é a realidade social 
com que a política deveria contar. Ela se confunde com sua instituição. 
Há política quando existe uma parcela dos sem-parcela, uma parte ou 
um partido dos pobres. Não há política simplesmente porque os po-
bres se opõem aos ricos. Melhor dizendo, é a política — ou seja, a in-
terrupção dos simples efeitos da dominação dos ricos — que faz os pobres 
existirem enquanto entidade. A pretensão exorbitante do demos a ser 
o todo da comunidade não faz mais que realizar à sua maneira — a de 
um partido — a condição da política. A política existe quando a ordem 
natural da dominação é interrompida pela instituição de uma parcela 
dos sem-parcela. Essa instituição é o todo da política enquanto forma 
específica de vínculo. Ela define o comum da comunidade como comu-

5 Aristóteles, Política, IV, 1294 a 17-19. 
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nidade política, quer dizer, dividida, baseada num dano que escapa à 
aritmética das trocas e das reparações. Fora dessa instituição, não há 
política. Há apenas ordem da dominação ou desordem da revolta. 

É essa pura alternativa que um relato de Heródoto em forma de 
apólogo nos apresenta. Esse relato-apólogo exemplar é dedicado à revol-
ta dos escravos dos citas. Os citas, diz ele, têm o hábito de vazar os olhos 
daqueles a quem escravizam, para melhor submetê-los à sua tarefa servil, 
que é ordenhar o gado. Essa ordem normal das coisas viu-se perturba-
da por suas grandes expedições. Para conquistar o país dos medos, os 
guerreiros citas embrenharam-se na Ásia e lá ficaram retidos o prazo 
de uma geração. Enquanto isso, nascera uma geração de filhos de es-
cravos, que cresceu com os olhos abertos. De seu olhar para o mundo, 
haviam concluído que não tinham razões particulares para ser escra-
vos, já que haviam nascido da mesma maneira que seus senhores dis-
tantes e com os mesmos atributos. Confirmados, pelas mulheres que 
ficaram em casa, nessa identidade de natureza, eles decidiram que, até 
prova em contrário, eram iguais aos guerreiros. Em conseqüência, cer-
caram o território com um grande fosso e armaram-se para esperar de 
pé firme a volta dos conquistadores. Quando estes retornaram, pensaram 
que facilmente esmagariam, com suas lanças e arcos, essa revolta de va-
queiros. Mas o ataque foi um fracasso. Foi então que um guerreiro de 
bom conselho avaliou a situação e assim a expôs a seus irmãos de armas: 

Sugiro que deixemos aqui nossas lanças e nossos ar-
cos e que os enfrentemos empunhando os chicotes com 
que fustigamos nossos cavalos. Até agora, eles viam-nos 
com armas e imaginavam que eram nossos iguais e de 
igual berço. Mas, quando nos virem com chicotes em vez 
de armas, saberão que são nossos escravos e, compreen-
dendo isso, cederão.6 

Assim foi feito, e com pleno êxito: surpreendidos por esse espe-
táculo, os escravos fugiram sem lutar. 

O relato de Heródoto nos ajuda a compreender como o para-
digma da "guerra servil" e do "escravo revoltado" pôde servir de ne-
gativo a toda manifestação da luta dos "pobres" contra os "ricos". 

4 Heródoto, Histórias, III, 80, 30. 
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O paradigma da guerra servil é o de uma realização puramente guer-
reira da igualdade dos dominados com os dominantes. Os escravos 
dos citas constituem como acampamento militar o território de sua 
antiga servidão e opõem armas a armas. Essa demonstração igualitá-
ria começa por desconcertar aqueles que se consideravam seus senho-
res naturais. Mas, quando estes voltam a exibir as insígnias da dife-
rença de natureza, os revoltados ficam sem resposta. O que não po-
dem fazer é transformar a igualdade guerreira em liberdade política. 
Essa igualdade, literalmente marcada no território e defendida pelas 
armas, não cria uma comunidade dividida. Não se transforma na pro-
priedade imprópria dessa liberdade que institui o demos ao mesmo 
tempo como parte e como todo da comunidade. Ora, só há política 
mediante a interrupção, mediante a torção primária que institui a 
política como o desdobramento de um dano ou de um litígio funda-
mental. Essa torção é o dano, o blaberon fundamental encontrado 
pelo pensamento filosófico da comunidade. Blaberon significa "o que 
detém a corrente", diz uma das etimologias fantasiosas do Cr atilo7. 
Ora, acontece mais de uma vez que essas etimologias fantasiosas acer-
tem num nó de pensamento essencial. Blaberon significa a corrente 
interrompida, a torção primeira que bloqueia a lógica natural das 
"propriedades". Essa interrupção obriga a pensar a proporção, a ana-
logia do corpo comunitário. Mas também arruina, por antecedência, 
o sonho dessa proporção! 

Isso porque o dano não é simplesmente a luta de classes, a dis-
sensão interna a ser corrigida dando-se à polis seu princípio de unida-
de, fundando-se a pólis sobre a arkhé da comunidade. É a própria im-
possibilidade da arkhé. As coisas seriam simples demais se houvesse 
apenas a infelicidade da luta que opõe os ricos e os pobres. A solução 
do problema foi encontrada cedo. Basta suprimir a causa da dissen-
são, quer dizer, a desigualdade das riquezas, dando-se a cada um uma 
parcela de terra igual. O mal é mais profundo. Da mesma forma que 
o povo não é realmente o povo mas os pobres, os próprios pobres não 
são verdadeiramente os pobres. São apenas o reino da ausência de qua-
lidade, a efetividade da disjunção primeira que porta o nome vazio de 
liberdade, a propriedade imprópria, o título do litígio. São eles mes-
mos por antecipação a união torcida do próprio que não é realmente 

7 Platão, Crátilo, 417 d/e. 
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próprio e do comum que não é realmente comum. São simplesmente 
o dano ou a torção constitutivos da política como tal. O partido dos 
pobres não encarna nada mais que a própria política como instituição 
de uma parcela dos sem-parcela. Simetricamente, o partido dos ricos 
não encarna nada mais que o antipolítico. Da Atenas do século V an-
tes de Jesus Cristo até os governos de hoje em dia> o partido dos ricos 
sempre terá dito uma única coisa — que é muito exatamente a nega-
ção da política: não há parcela dos sem-parcela. 

Essa proposição fundamental pode, é claro, modular-se de for-
ma diferente de acordo com o que chamamos a evolução dos costu-
mes e das mentalidades. Na franqueza antiga que ainda subsiste nos 
"liberais" do século XIX, ela se exprime assim: há apenas chefes e su-
bordinados, pessoas de bem e pessoas de nada, elites e multidões, pe-
ritos e ignorantes. Nos eufemismos contemporâneos, a proposta enun-
cia-se de maneira diferente: há apenas partes da sociedade: maiorias e 
minorias sociais, categorias sócio-profissionais, grupos de interesses, 
comunidades etc. Há apenas partes, das quais devemos fazer parceiros. 
Mas, tanto nas formas policiadas da sociedade contratual e do gover-
no de concertação, como nas formas brutais da afirmação igualitária, 
a proposta fundamental permanece a mesma: não há parcela dos sem-
parcela. Só há as parcelas das partes. Em outras palavras: não há po-
lítica ou não deveria haver. A guerra dos pobres e dos ricos é assim a 
guerra sobre a própria existência da política. O litígio em torno da 
contagem dos pobres como povo, e do povo como comunidade, é o 
litígio em torno da existência da política, devido ao qual há política. 
A política é a esfera de atividade de um comum que só pode ser litigioso, 
a relação entre as partes que não passam de partidos e títulos cuja soma 
é sempre diferente do todo. 

É esse o escândalo primordial da política, que a factualidade de-
mocrática pede à filosofia que considere. O projeto nuclear da filo-
sofia, tal como se resume em Platão, consiste em substituir a ordem 
aritmética, a ordem do mais e do menos que regula a troca dos bens 
perecíveis e dos males humanos, pela ordem divina da proporção 
geométrica que regula o verdadeiro bem, o bem comum que é virtual-
mente a vantagem de cada um, sem ser a desvantagem de ninguém. 
Uma ciência, a ciência matemática, fornece o modelo disso, o mode-
lo de uma ordem do número cujo próprio rigor provém do fato de 
escapar à medida comum. O caminho do bem passa pela substitui-
ção da aritmética dos comerciantes e dos trapaceiros por uma mate-
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mática dos incomensuráveis. O problema é que há pelo menos um 
campo em que a simples ordem do mais e do menos foi suspensa, sen-
do substituída por uma ordem, por uma proporção específica. Esse 
campo se chama política. A política existe devido a uma grandeza que 
escapa à medida ordinária, essa parcela dos sem-parcela que é nada 
e tudo. Essa grandeza paradoxal já bloqueou a "corrente" das gran-
dezas mercantis, suspendeu os efeitos da aritmética no corpo social. 
A filosofia quer substituir na pólis e na alma, como na ciência das su-
perfícies, dos volumes e dos astros, a igualdade aritmética pela igual-
dade geométrica. Ora, o que a liberdade vazia dos atenienses lhe apre-
senta é o efeito de uma igualdade diferente, que suspende a aritméti-
ca simples sem fundamentar nenhuma geometria. Essa igualdade é 
simplesmente a igualdade de qualquer um com qualquer um, quer 
dizer, em última instância, a ausência de arkhé, a pura contingência 
de toda ordem social. O autor do Górgias emprega toda sua raiva em 
provar que tal igualdade nada mais é que a igualdade aritmética dos 
oligarcas, quer dizer, a desigualdade do desejo, o apetite desmedido 
que faz girar as almas vulgares no círculo do prazer que o sofrimen-
to acompanha indefinidamente e os regimes no círculo infernal da oli-
garquia, da democracia e da tirania. A "igualdade" que os chefes do 
partido popular deram ao povo de Atenas é para ele apenas a fome 
nunca saciada do cada vez mais: cada vez mais portos e navios, mer-
cadorias e colônias, arsenais e fortificações. Mas ele sabe muito bem 
que o mal é mais profundo. O mal não é essa fome insaciável de na-
vios e de fortificações. É que, na Assembléia do povo, qualquer sapa-
teiro ou ferreiro possa levantar-se para dar sua opinião sobre a ma-
neira de conduzir esses navios ou de construir essas fortificações e, 
mais ainda, sobre a maneira justa ou injusta de usá-los para o bem 
comum. O mal não é o cada vez mais mas o qualquer um, a brutal 
revelação da anarquia última sobre que repousa toda hierarquia. O 
debate sobre a natureza ou a convenção, que opõe Sócrates a Protá-
goras ou a Cálicles, é ainda uma maneira tranqüilizadora de apresen-
tar o escândalo. Pois o fundamento da política, se não é natureza, não 
é tampouco convenção: é ausência de fundamento, é a pura contin-
gência de toda ordem social. Há política simplesmente porque nenhu-
ma ordem social está fundada na natureza, porque nenhuma lei divi-
na ordena as sociedades humanas. Tal é a lição que o próprio Platão 
dá no grande mito do Político. É inútil querer buscar modelos na era 
de Cronos e nos sonhos néscios dos reis pastores. Entre a era de 
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Cronos e nós, a incisão do dano já está sempre passada. Quando se 
decide basear em seu princípio a proporção da pólis, é que a demo-
cracia já passou por aí. Nosso mundo gira "em sentido contrário" e 
quem quiser curar a política de seus males terá apenas uma solução: 
a mentira que inventa uma natureza social para dar à comunidade 
uma arkhé. 

Existe política porque — quando — a ordem natural dos reis 
pastores, dos senhores de guerra ou das pessoas de posse é interrom-
pida por uma liberdade que vem atualizar a igualdade última na qual 
assenta toda ordem social. Antes do logos que discute sobre o útil e 
o nocivo, há o logos que ordena e confere o direito de ordenar. Mas 
esse logos primeiro já está mordido por uma contradição primeira. 
Há ordem na sociedade porque uns mandam e os outros obedecem. 
Mas, para obedecer a uma ordem, são necessárias pelo menos duas 
coisas: deve-se compreender a ordem e deve-se compreender que é pre-
ciso obedecer-lhe. E, para fazer isso, é preciso você já ser o igual da-
quele que manda. E essa igualdade que corrói toda ordem natural. 
Sem dúvida, os inferiores obedecem na quase totalidade dos casos. 
Resta que por aí a ordem social é remetida à sua contingência última. 
A desigualdade só é, em última instância, possível pela igualdade. 
Existe política quando pela lógica supostamente natural da domina-
ção perpassa o efeito dessa igualdade. Isso quer dizer que não existe 
sempre política. Ela acontece, aliás, muito pouco e raramente. O que 
comumente se atribui à história política ou à ciência do político na 
verdade depende, com freqüência muito maior, de outras maqui-
narias, que por sua vez provêm do exercício da majestade, do vicariato 
da divindade, do comando dos exércitos ou da gestão dos interesses. 
Só existe política quando essas maquinarias são interrompidas pelo 
efeito de uma pressuposição que lhes é totalmente estranha e sem a 
qual no entanto, em última instância, nenhuma delas poderia funcio-
nar: a pressuposição da igualdade de qualquer pessoa com qualquer 
pessoa, ou seja, em definitivo, a paradoxal efetividade da pura con-
tingência de toda ordem. 

Esse segredo último da política será enunciado por um "moder-
no", Hobbes, com o inconveniente de tê-lo rebatizado, para as neces-
sidades de sua causa, de guerra de todos contra todos. Os "clássicos", 
eles, determinam com muita precisão essa igualdade, ao mesmo tem-
po em que se esquivam de seu enunciado. É que a liberdade deles se 
define em relação a um contrário muito específico, que é a escravatu-
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ra. E o escravo é, muito precisamente, aquele que tem a capacidade 
de compreender um logos sem ter a capacidade do logos. É essa tran-
sição específica entre a animalidade e a humanidade que Aristóteles 
define com exatidão: "o KOIVCÚV Xoyou TOCOUZOV oaov aiaOavecrOca 
aXXa /J,ri £%£iv": o escravo é aquele que participa da comunidade da 
linguagem apenas sob a forma da compreensão (aisthesis), não da posse 
(hexis)8. A naturalidade contingente da liberdade do homem do povo 
e a naturalidade da escravidão podem então se dividir, sem remeter à 
contingência final da igualdade. Isso quer dizer, também, que essa igual-
dade pode ser colocada como não tendo conseqüências sobre algo como 
a política. É a demonstração que Platão já havia>ealizado ao fazer o 
escravo de Ménon descobrir a regra da duplicação do quadrado. O 
fato de o pequeno escravo chegar tão bem quanto Sócrates a essa ope-
ração que separa a ordem geométrica da ordem aritmética, que ele 
participe pois da mesma inteligência, não estabelece em seu favor ne-
nhuma forma de inclusão comunitária. 

Os "clássicos" cercam pois a igualdade primária do logos sem 
nomeá-la. O que definem, em contrapartida, de uma maneira que per-
manecerá incompreensível aos pensadores modernos do contrato e do 
estado de natureza, é a torção que esse princípio, que não é um prin-
cípio, produz quando se efetua como "liberdade" das pessoas de nada. 
Existe política quando a contingência igualitária interrompe como "li-
berdade" do povo a ordem natural das dominações, quando essa in-
terrupção produz um dispositivo específico: uma divisão da socieda-
de em partes que não são "verdadeiras" partes; a instituição de uma 
parte que se iguala ao todo em nome de uma "propriedade" que não 
lhe é absolutamente própria, e de um "comum" que é a comunidade 
de um litígio. Tal é em definitivo o dano que, passando entre o útil e 
o justo, proíbe qualquer dedução de um para o outro. A instituição 
da política é idêntica à instituição da luta de classes. A luta de classes 
não é o motor secreto da política ou a verdade escondida por trás de 
suas aparências. Ela é a própria política, a política tal como a encon-
tram, sempre já estabelecida, os que querem fundar a comunidade com 
base em sua arkhé. Não se deve entender com isso que a política exis-
ta porque grupos sociais entram em luta por seus interesses divergen-
tes. A torção pela qual existe política é também a que institui as clas-

8 Aristóteles, Política, I, 1254 b 22. 
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ses como diferentes de si mesmas. O proletariado não é uma classe mas 
a dissolução de todas as classes, e nisso consiste sua universalidade, 
dirá Marx. Devemos dar a esse enunciado o seu pleno caráter genéri-
co. A política é a instituição do litígio entre classes que não são ver-
dadeiramente classes. Classes "verdadeiras", isso quer dizer — que-
reria dizer — partes reais da sociedade, categorias que correspondem 
a suas funções. Ora, vale para o demos ateniense, que se identifica à 
comunidade inteira, o mesmo que vale para o proletariado marxista, 
que confessa ser exceção radical à comunidade. Um e outro unem em 
nome de uma parte da sociedade o puro título da igualdade de qual-
quer um a qualquer um, através do qual todas as classes se disj ungem 
e a política existe. A universalidade da política é a de uma diferença a 
si de cada parte e a do diferendo como comunidade. O dano que ins-
titui a política não é primeiramente a dissensão das classes, é a dife-
rença a si de cada uma que impõe à própria divisão do corpo social a 
lei da mistura, a lei do qualquer um fazendo qualquer coisa. Platão 
tem para isso uma palavra: polypragmosyné, o fato de fazer "muito", 
de fazer "demais", de fazer qualquer coisa. Se o Górgias é a intermi-
nável demonstração de que a igualdade democrática não passa de de-
sigualdade tirânica, a organização da República é, por sua vez, uma 
caça interminável a essa polypragmosyné, a essa confusão das ativi-
dades que destruiria toda repartição ordenada das funções da polis e 
faria passarem as classes umas pelas outras. O livro IV da República, 
no momento de definir a justiça — a verdadeira justiça, a que exclui 
o dano —, nos adverte solenemente: essa confusão "causaria à polis 
o maior dano e é com razão que passaria por ser crime maior."9 

A política começa por um dano maior: a suspensão posta pela 
liberdade vazia do povo entre a ordem aritmética e a ordem geomé-
trica. Não é a utilidade comum que pode basear a comunidade políti-
ca, como também não é o enfrentamento e a composição dos interes-
ses. O dano pelo qual existe política não é nenhum erro pedindo re-
paração. E a introdução de um incomensurável no seio da distribui-
ção dos corpos falantes. Esse incomensurável não rompe somente a 
igualdade dos lucros e das perdas. Ele arruina também por antecipa-
ção o projeto da polis ordenada segundo a proporção do cosmos, 
baseada na arkbé da comunidade. 

9 Platão, República, IV, 433 c. 
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O DANO: POLÍTICA E POLÍCIA 

A bela dedução que vai das propriedades do animal lógico para 
os fins do animal político esconde então uma falha. Entre o útil e o jus-
to, há o incomensurável do dano que sozinho institui a comunidade po-
lítica como antagonismo de partes da comunidade que não são verda-
deiras partes do corpo social. Mas, por sua vez, a falsa continuidade 
do útil ao justo vem denunciar a falsa evidência da oposição tão inci-
siva que separa os homens dotados de logos dos animais limitados uni-
camente ao instrumento da voz (phoné). A voz, diz Aristóteles, é um 
instrumento destinado a um fim limitado. Serve aos animais em geral 
para indicar (semainein) a sensação que têm de dor e agrado. Agrado 
e dor situam-se aquém da divisão que reserva aos humanos e à comu-
nidade política o sentimento do proveitoso e do nocivo, logo a comu-
nhão do justo e do injusto. Mas, dividindo tão claramente as funções 
comuns da voz e os privilégios da palavra, pode Aristóteles esquecer o 
furor das acusações lançadas por seu mestre Platão contra o "gordo ani-
mal" popular? O livro VI da República se compraz em nos mostrar esse 
gordo animal respondendo às palavras que o adulam com o tumulto 
de suas aclamações, e às que o irritam com o alarido de sua reprova-
ção. Eis por que a "ciência" daqueles que se apresentam à sua volta con-
siste só em conhecer os efeitos de voz que fazem o gordo animal gru-
nhir e os que o deixam calmo e dócil. Assim como o demos usurpa o 
título da comunidade, a democracia é o regime — o modo de vida — 
em que a voz que não apenas exprime mas também proporciona os sen-
timentos ilusórios do prazer e do sofrimento usurpa os privilégios do 
logos que faz reconhecer o justo e ordena sua realização na proporção 
comunitária. A metáfora do gordo animal não é uma simples metáfo-
ra. Ela serve rigorosamente para prostrar na animalidade esses seres fa-
lantes sem qualidade que introduzem a perturbação no logos e em sua 
realização política como analogia das partes da comunidade. 

A simples oposição entre os animais lógicos e os animais fônicos 
não é pois, de forma alguma, o dado sobre o qual se funda a política. 
Ela é, ao contrário, uma aposta do jogo do próprio litígio que institui 
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a política. No âmago da política, há um duplo dano, um conflito fun-
damental e nunca considerado como tal em torno da relação entre a 
capacidade do ser falante sem propriedade e a capacidade política. Para 
Platão, a multiplicidade dos seres falantes anônimos chamada povo 
prejudica toda distribuição ordenada dos corpos em comunidade. Mas 
inversamente "povo" é o nome, a forma de subjetivação, desse dano 
imemorial e sempre atual pelo qual a ordem social se simboliza rejei-
tando a maioria dos seres falantes para a noite do silêncio ou o baru-
lho animal das vozes que exprimem satisfação ou sofrimento. Isso por-
que, antes das dívidas que colocam as pessoas de nada na dependência 
dos oligarcas, há a distribuição simbólica dos corpos, que as divide em 
duas categorias: aqueles a quem se vê e a quem não se vê, os de quem 
há um logos — uma palavra memorial, uma contagem a manter —, e 
aqueles acerca dos quais não há /ogos, os que falam realmente e aque-
les cuja voz, para exprimir prazer e dor, apenas imita a voz articulada. 
Há política porque o logos nunca é apenas a palavra, porque ele é sem-
pre indissoluvelmente a contagem que é feita dessa palavra: a conta-
gem pela qual uma emissão sonora é ouvida como palavra, apta a enun-
ciar o justo, enquanto uma outra é apenas percebida como barulho que 
designa prazer ou dor, consentimento ou revolta. 

É o que conta um pensador francês do século XIX ao reescre-
ver o relato feito por Tito Lívio da secessão dos plebeus romanos no 
Aventino. Em 1829, Pierre-Simon Ballanche publica na Revue de Pa-
ris uma série de artigos sob o título de "Fórmula geral da história de 
todos os povos aplicada à história do povo romano". À sua manei-
ra, Ballanche estabelece um vínculo entre a política dos "clássicos" e 
a dos "modernos". O relato de Tito Lívio encadeava o fim da guerra 
contra os volscos, a retirada da plebe para o Aventino, a embaixada 
de Menênio Agripa, a fábula que o celebrizou e a volta dos plebeus à 
ordem. Ballanche censura ao historiador latino sua incapacidade de 
pensar o acontecimento a não ser como revolta, um levante da misé-
ria e da cólera que institui uma relação de forças privada de sentido. 
Tito Lívio é incapaz de conferir sentido ao conflito porque é incapaz 
de situar a fábula de Menênio Agripa no seu verdadeiro contexto: o 
de uma querela sobre a questão da própria palavra. Centralizando seu 
relato-apólogo nas discussões dos senadores e nos atos de palavra dos 
plebeus, Ballanche efetua uma reencenação do conflito na qual toda 
a questão consiste em saber se existe um palco comum onde plebeus 
e patrícios possam debater sobre alguma coisa. 
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A posição dos patrícios intransigentes é simples: não há por que 
discutir com os plebeus, pela simples razão de que estes não falam. E 
não falam porque são seres sem nome, privados de /ogos, quer dizer 
de inscrição simbólica na pólis. Vivem uma vida puramente individual, 
que não transmite nada, a não ser a própria vida, reduzida a sua fa-
culdade reprodutiva. Aquele que não tem nome não pode falar. Um 
erro fatal faz o deputado Menênio imaginar que da boca dos plebeus 
saíssem palavras, quando logicamente só poderia sair ruído. 

Possuem a palavra como nós, ousaram eles dizer a Me-
nênio! Foi um deus quem fechou a boca de Menênio, quem 
ofuscou seu olhar, quem fez zumbir seus ouvidos? Será que 
foi tomado de uma vertigem sagrada? [...] ele não soube res-
ponder-lhes que tinham uma palavra transitória, uma pa-
lavra que é um som fugidio, espécie de mugido, sinal da ne-
cessidade e não da manifestação da inteligência. São priva-
dos da palavra eterna que estava no passado, que estará no 
futuro.1 

O discurso que Ballanche atribui a Ápio Cláudio apresenta per-
feitamente o argumento da querela. Entre a linguagem daqueles que 
têm um nome e o mugido dos seres sem nome, não há situação de tro-
ca lingüística que possa ser constituída, não há regras ou código para 
a discussão. Esse veredito não reflete apenas a obstinação dos domi-
nantes ou sua cegueira ideológica. Exprime estritamente a ordem do 
sensível que organiza sua dominação, que é essa própria dominação. 
Antes de ser um traidor da sua classe, o deputado Menênio, que pen-
sa ter ouvido os plebeus falarem, é vítima de uma ilusão dos senti-
dos. A ordem que estrutura a dominação dos patrícios não conhece 
logos que possa ser articulado por seres privados de logos, nem pala-
vra que possa ser proferida por seres sem nome, por seres dos quais 
não há contagem. 

Diante de tal situação, o que fazem os plebeus reunidos no Aven-
tino? Não armam trincheiras, a exemplo dos escravos dos citas. Fa-
zem o que para estes era impensável: instituem uma outra ordem, uma 

1 Ballanche, "Formule générale de tous les peuples appliquée à 1'histoire du 
peuple romain", Revue de Paris, setembro de 1830, p. 94. 
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outra divisão do sensível, constituindo-se não como guerreiros iguais 
a outros guerreiros, mas como seres falantes repartindo as mesmas pro-
priedades daqueles que as negam a eles. Executam assim uma série de 
atos de palavra que mimetizam os dos patrícios: proferem imprecações 
e celebram apoteoses; delegam um dos seus para ir consultar seus orá-
culos; outorgam-se representantes rebatizando-os. Em suma, compor-
tam-se como seres que têm nomes. Descobrem-se, ao modo da trans-
gressão, como seres falantes, dotados de uma palavra que não expri-
me simplesmente a necessidade, o sofrimento e o furor, mas manifesta 
a inteligência. Escrevem, diz Ballanche, "um nome no céu": um lugar 
numa ordem simbólica da comunidade dos seres falantes, numa co-
munidade que ainda não tem efetividade na civitas romana. 

O relato nos apresenta essas duas cenas e nos mostra, entre as 
duas, observadores e emissários que circulam — num único sentido, 
é claro: são patrícios atípicos que vêm ver e ouvir o que se passa nes-
sa cena, inexistente por direito. E observam este fenômeno incrível: 
os plebeus transgrediram, pelo fato, a ordem da cidade. Deram-se no-
mes. Executaram uma série de atos de palavra que ligam a vida de 
seus corpos a palavras e a usos das palavras. Em suma, na linguagem 
de Ballanche, de "mortais" que eram, tornaram-se "homens", quer 
dizer, seres que empenham em palavras um destino coletivo. Torna-
ram-se seres passíveis de firmar promessas e de estabelecer contratos. 
A conseqüência disso é que, quando Menênio Agripa conta seu apó-
logo, escutam-no educadamente e agradecem, mas para pedir-lhe, 
depois, um tratado. Ele protesta, dizendo que isso é logicamente im-
possível. Infelizmente, diz Ballanche, seu apólogo tinha, num único 
dia, "envelhecido de um ciclo". A coisa é simples de formular: se os 
plebeus podiam compreender seu apólogo — o apólogo da necessá-
ria desigualdade entre o princípio vital patrício e os membros execu-
tantes da plebe —, é que já eram, necessariamente, iguais. O apólogo 
quer dar a compreender uma divisão desigualitária do sensível. Ora, 
o senso necessário para compreender essa divisão pressupõe uma di-
visão igualitária que destrói a primeira. Mas somente o desenvolvi-
mento de uma cena de manifestação específica confere, a essa igual-
dade, efetividade. Somente esse dispositivo mede a distancia do logos 
a si mesmo e faz efeito dessa medida, organizando um outro espaço 
sensível em que se verifica que os plebeus falam como os patrícios e 
que a dominação destes não tem outro fundamento que .1 pura con-
tingência de toda ordem social. 
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O Senado romano, no relato de Ballanche, é animado por um 
Conselho secreto de velhos sábios. Estes sabem que, quando acaba um 
ciclo, quer isso nos agrade, quer não, ele está acabado. E concluem que, 
já que os plebeus se tornaram seres de palavra, nada mais há a fazer, 
a não ser falar com eles. Essa conclusão está em conformidade com a 
filosofia que Ballanche retoma de Vico: a passagem de uma era da pa-
lavra a outra não é uma revolta que se possa reprimir, é uma revela-
ção progressiva, cujos sinais se reconhecem e contra a qual não se luta. 
Mas o que nos importa aqui, mais do que essa filosofia determinada, 
é a maneira como o apólogo situa a relação entre o privilégio do logos 
e o jogo do litígio que institui a cena política. Antes de qualquer me-
dida dos interesses e dos títulos de tal ou qual parte, o litígio refere-se 
à existência das partes como partes, a existência de uma relação que 
as constitui como tais. E o duplo sentido do logos, como palavra e como 
contagem, é o lugar onde se trava o conflito. O apólogo do Aventino 
permite-nos reformular o enunciado aristotélico sobre a função polí-
tica do logos humano e sobre a significação do dano que ele manifes-
ta. A palavra por meio da qual existe política é a que mede o afasta-
mento mesmo da palavra e de sua contagem. E a aisthesis que se ma-
nifesta nessa palavra é a própria querela em torno da constituição da 
aisthesis, sobre a divisão do sensível pela qual corpos se encontram em 
comunidade. Vamos entender aqui divisão * no duplo sentido da pa-
lavra: comunidade e separação. É a relação de ambas que define uma 
divisão do sensível. E é essa relação que está em jogo no "duplo sen-
tido" do apólogo: o que ele faz entender e o que é necessário para 
entendê-lo. Saber se os plebeus falam é saber se existe algo "entre" as 
partes. Para os patrícios, não há cena política já que não há partes. 
Não há partes já que os plebeus, não tendo /ogos, não são. "A des-
graça de vocês é não serem", diz um patrício aos plebeus, "e essa des-
graça é inelutável."2 É esse o ponto decisivo que se vê obscuramente 
designado na definição aristotélica ou na polêmica platônica, mas cla-
ramente ocultado, em contrapartida, por todas as concepções cambis-
tas, contratuais ou comunicacionais da comunidade política. A polí-
tica é primeiramente o conflito em torno da existência de uma cena 
comum, em torno da existência e a qualidade daqueles que estão ali 

* Em francês, partage, que tem as duas conotações apontadas acima. (N. 
do revisor técnico) 

2 Ballanche, op. cit., p. 75. 
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presentes. É preciso antes de mais nada estabelecer que a cena existe 
para o uso de um interlocutor que não a vê e que não tem razões para 
vê-la já que ela não existe. As partes não preexistem ao conflito, que 
elas nomeiam e no qual são contadas como partes. A "discussão" do 
dano não é uma troca — sequer violenta — entre parceiros constituí-
dos. Ela diz respeito à própria situação de palavra e a seus atores. Não 
há política porque os homens, pelo privilégio da palavra, põem seus 
interesses em comum. Existe política porque aqueles que não têm di-
reito de ser contados como seres falantes conseguem ser contados, e 
instituem uma comunidade pelo fato de colocarem em comum o dano 
que nada mais é que o próprio enfrentamento, a contradição de dois 
mundos alojados num só: o mundo em que estão e aquele em que não 
estão, o mundo onde há algo "entre" eles e aqueles que não os conhe-
cem como seres falantes e contáveis e o mundo onde não há nada. A 
facticidade da liberdade ateniense e o extraordinário da secessão ple-
béia encenam, assim, um conflito fundamental, que é ao mesmo tem-
po marcado e abortado pela guerra servil da Cítia. O conflito separa 
dois modos do estar-junto humano, dois tipos de divisão do sensível, 
opostos em seu princípio e no entanto entrelaçados um no outro nas 
contagens impossíveis da proporção, assim como nas violências do con-
flito. Há o modo de estar-junto que situa os corpos em seu lugar e nas 
suas funções segundo suas "propriedades", segundo seu nome ou sua 
ausência de nome, o caráter "lógico" ou "fônico" dos sons que saem 
de sua boca. O princípio desse estar-junto é simples: dá a cada um a 
parcela que lhe cabe segundo a evidência do que ele é. As maneiras de 
ser, as maneiras de fazer e as maneiras de dizer — ou de não dizer — 
aí remetem exatamente umas às outras. Os citas, ao furar os olhos da-
queles que têm de executar com as mãos a tarefa que lhes é mandada, 
dão o exemplo selvagem disso. Os patrícios, que não podem ouvir a 
palavra daqueles que não podem tê-la, fornecem a sua fórmula clássi-
ca. Os "políticos" da comunicação e da sondagem que, a cada instante, 
dão a cada um de nós o espetáculo inteiro de um mundo que se tor-
nou indiferente e a contagem exata daquilo que cada classe de idade e 
cada categoria sócio-profissional pensam do "futuro político" de tal 
ou qual ministro poderiam ser considerados uma fórmula moderna 
exemplar disso. Há portanto, de um lado, essa lógica que conta as 
parcelas unicamente das partes, que distribui os corpos no espaço de 
sua visibilidade ou de sua invisibilidade e põe em concordância os mo-
dos do ser, os modos do fazer e os modos do dizer que convém a cada 
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um. E há a outra lógica, aquela que suspende essa harmonia pelo sim-
ples fato de atualizar a contingência da igualdade, nem aritmética nem 
geométrica, dos seres falantes quaisquer. 

No conflito primário que põe em litígio a dedução entre a capa-
cidade do ser falante qualquer e a comunidade do justo e do injusto, 
deve-se então reconhecer duas lógicas do estar-junto humano que ge-
ralmente se confundem sob o nome de política, quando a atividade 
política nada mais é que a atividade que as divide. Chamamos geral-
mente pelo nome de política o conjunto dos processos pelos quais se 
operam a agregação e o consentimento das coletividades, a organiza-
ção dos poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistemas de 
legitimação dessa distribuição. Proponho dar outro nome a essa dis-
tribuição e ao sistema dessas legitimações. Proponho chamá-la de po-
lícia. Sem dúvida, essa designação coloca alguns problemas. A pala-
vra polícia evoca comumente o que chamamos baixa polícia, os gol-
pes de cassetete das forças da ordem e as inquisições das polícias se-
cretas. Mas essa identificação restritiva pode ser considerada contin-
gente. Michel Foucault mostrou que, como técnica de governo, a po-
lícia definida pelos autores do século XVII e XVIII estendia-se a tudo 
o que diz respeito ao "homem" e à sua "felicidade"3. A baixa polícia 
é apenas uma forma particular de uma ordem mais geral que dispõe o 
sensível, na qual os corpos são distribuídos em comunidade. E a fra-
queza e não a força dessa ordem que incha em certos estados a baixa 
polícia, até encarregá-la do conjunto das funções de polícia. Prova 
disso, a contrario, é a evolução das sociedades ocidentais que faz do 
policial um elemento de um dispositivo social, em que se entrelaçam 
o médico, o assistencial e o cultural. O policial está fadado nesse con-
texto a tornar-se conselheiro e animador tanto quanto agente da or-
dem pública e sem dúvida até o seu nome será trocado um dia, nesse 
processo de eufemização pelo qual nossas sociedades revalorizam, ao 
menos em imagem, todas as funções tradicionalmente desprezadas. 
Utilizarei portanto a partir de agora a palavra polícia e o adjetivo po-
licial num sentido amplo, que é também um sentido "neutro", não pe-
jorativo. Nem por isso estou identificando a polícia àquilo que é de-
signado pelo nome de "aparelho de Estado". A noção de aparelho de 

3 Michel Foucault, "Omnes et singulatim: vers une critique de la raison 
politique", Dits et Écrits, t. IV, pp. 134-161. 
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Estado encontra-se de fato ligada à pressuposição de que Estado e socie-
dade se opõem, sendo o primeiro figurado como a máquina, o "mons-
tro frio" que impõe a rigidez de sua ordem à vida da segunda. Ora essa 
figuração já pressupõe uma certa "filosofia política", isto é, uma certa 
confusão da política e da polícia. A distribuição dos lugares e funções 
que define uma ordem policial depende tanto da suposta espontanei-
dade das relações sociais quanto da rigidez das funções de Estado. A 
polícia é, na sua essência, a lei, geralmente implícita, que define a par-
cela ou a ausência de parcela das partes. Mas, para definir isso, é pre-
ciso antes definir a configuração do sensível na qual se inscrevem umas 
e outras. A polícia é assim, antes de mais nada, uma ordem dos cor-
pos que define as divisões entre os modos do fazer, os modos de ser e 
os modos do dizer, que faz que tais corpos sejam designados por seu 
nome para tal lugar e tal tarefa; é uma ordem do visível e do dizível 
que faz com que essa atividade seja visível e outra não o seja, que essa 
palavra seja entendida como discurso e outra como ruído. É, por exem-
plo, uma lei de polícia que faz tradicionalmente do lugar de trabalho 
um espaço privado não regido pelos modos do ver e dizer próprios do 
que se chama o espaço público, onde o ter parcela do trabalhador é 
estritamente definido pela remuneração de seu trabalho. A polícia não 
é tanto uma "disciplinarização" dos corpos quanto uma regra de seu 
aparecer, uma configuração das ocupações e das propriedades dos 
espaços em que essas ocupações são distribuídas. 

Proponho agora reservar o nome de política a uma atividade bem 
determinada e antagônica à primeira: a que rompe a configuração 
sensível na qual se definem as parcelas e as partes ou sua ausência a 
partir de um pressuposto que por definição não tem cabimento ali: a 
de uma parcela dos sem-parcela. Essa ruptura se manifesta por uma 
série de atos que reconfiguram o espaço onde as partes, as parcelas e 
as ausências de parcelas se definiam. A atividade política é a que des-
loca um corpo do lugar que lhe era designado ou muda a destinação 
de um lugar; ela faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir um dis-
curso ali onde só tinha lugar o barulho, faz ouvir como discurso o que 
só era ouvido como barulho. Pode ser a atividade dos plebeus de 
Ballanche que fazem uso de uma palavra que "não têm". Pode ser a 
desses operários do século XIX que colocam em razões coletivas rela-
ções de trabalho que só dependem de uma infinidade de relações in-
dividuais privadas. Ou ainda a desses manifestantes de ruas ou barri-
cadas que literalizam como "espaço público" as vias de comunicação 
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urbanas. Espetacular ou não, a atividade política é sempre um modo 
de manifestação que desfaz as divisões sensíveis da ordem policial ao 
atualizar uma pressuposição que lhe é heterogênea por princípio, a de 
uma parcela dos sem-parcela que manifesta ela mesma, em última ins-
tância, a pura contingência da ordem, a igualdade de qualquer ser fa-
lante com qualquer outro ser falante. Existe política quando existe um 
lugar e formas para o encontro entre dois processos heterogêneos. O 
primeiro é o processo policial no sentido que o tentamos definir. O 
segundo é o processo da igualdade. Entendamos provisoriamente sob 
esse termo o conjunto aberto das práticas guiadas pela suposição da 
igualdade de qualquer ser falante com qualquer outro ser falante e pela 
preocupação de averiguar essa igualdade. 

A formulação dessa oposição exige algumas precisões e acarreta 
alguns corolários. Antes de tudo, não faremos da ordem policial as-
sim definida a noite onde tudo se eqüivale. A prática dos citas de furar 
os olhos de seus escravos e a das estratégias modernas da informação 
e da comunicação que, ao contrário, abrem infinitamente os olhos, 
prendem-se ambas à polícia. Não tiraremos de forma alguma a con-
clusão niilista de que uma e outra se eqüivalem. Nossa situação é em 
tudo melhor que a dos escravos dos citas. Há a polícia menos boa e a 
melhor — não sendo a melhor, aliás, a que segue a ordem suposta-
mente natural das sociedades ou a ciência dos legisladores, mas a que 
os arrombamentos da lógica igualitária vieram na maioria das vezes 
afastar de sua lógica "natural". A polícia pode proporcionar todos os 
tipos de bens, e uma polícia pode ser infinitamente preferível a uma 
outra. Isso não muda sua natureza, que é a única coisa aqui que está 
em questão. O regime da opinião sondada e da exibição permanente 
do real é hoje a forma comum da polícia nas sociedades ocidentais. A 
polícia pode ser doce e amável. Continua sendo, mesmo assim, o con-
trário da política, e convém circunscrever o que cabe a cada uma de-
las. É assim que muitas questões tradicionalmente repertoriadas como 
questões sobre as relações da moral e da política só tratam, a rigor, 
das relações da moral e da polícia. Saber, por exemplo, se todos os 
meios são bons para assegurar a tranqüilidade da população e a segu-
rança do Estado é uma questão que não depende do pensamento po-
lítico — o que não significa que não possa fornecer o lugar de uma 
intervenção transversal da política. É assim também que a maior par-
te das medidas que nossos clubes e laboratórios de "reflexão políti-
ca" imaginam para mudar ou renovar a política aproximando o cida-
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dão do Estado ou o Estado do cidadão oferece, na verdade, à política 
sua mais simples alternativa: a da simples polícia. Pois é uma figura-
ção da comunidade própria à polícia aquela que identifica a cidada-
nia como propriedade dos indivíduos passível de se definir numa re-
lação de maior ou menor proximidade entre o seu lugar e o do poder 
público. Quanto à política, ela não conhece relação entre os cidadãos 
e o Estado. Ela conhece apenas dispositivos e manifestações singula-
res pelos quais às vezes há uma cidadania que nunca pertence aos in-
divíduos como tais. 

Não se deve esquecer também que, se a política emprega uma 
lógica totalmente heterogênea à da polícia, está sempre amarrada a 
ela. A razão disso é simples. A política não tem objetos ou questões 
que lhe sejam próprios. Seu único princípio, a igualdade, não lhe é 
próprio e não tem nada de político em si mesmo. Tudo o que ela faz 
é dar-lhe uma atualidade sob a forma de caso, inscrever, sob a forma 
de litígio, a averifiguação da igualdade no seio da ordem policial. O 
que constitui o caráter político de uma ação não é seu objeto ou o 
lugar onde é exercida mas unicamente sua forma, a que inscreve a ave-
riguação da igualdade na instituição de um litígio, de uma comuni-
dade que existe apenas pela divisão. A política encontra em toda parte 
a polícia. Ainda se deve pensar esse encontro como encontro dos he-
terogêneos. Deve-se para isso renunciar ao benefício de alguns con-
ceitos que asseguram por antecipação a passagem entre os dois cam-
pos. O conceito de poder é o primeiro desses conceitos. Foi ele que 
permitiu, outrora, que uma certa boa vontade militante assegurasse 
que "tudo é político", já que por toda parte há relações de poder. A 
partir disso podem separar-se a visão sombria de um poder presente 
em toda parte e a todo instante, a visão heróica da política como re-
sistência ou a visão lúdica dos espaços de afirmação criados por aque-
les e aquelas que viram as costas à política e a seus jogos de poder. O 
conceito de poder permite concluir de um "tudo é policial" um "tudo 
é político". Ora, a conseqüência não é boa. Se tudo é político, nada 
o é. Se então é importante mostrar, como Michel Foucault o fez ma-
gistralmente, que a ordem policial se estende para muito além de suas 
instituições e técnicas especializadas, é igualmente importante dizer 
que nenhuma coisa é em si política, pelo único fato de exercerem-se 
relações de poder. Para que uma coisa seja política, é preciso que sus-
cite o encontro entre a lógica policial e a lógica igualitária, a qual 
nunca está preconstituída. 
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Nenhuma coisa é então por si política. Mas qualquer coisa pode 
vir a sê-lo se der ocasião ao encontro das duas lógicas. Uma mesma 
coisa — uma eleição, uma greve, uma manifestação — pode dar ense-
jo à política ou não dar nenhum ensejo. Uma greve não é política quan-
do exige reformas em vez de melhorias ou quando ataca as relações 
de autoridade em vez da insuficiência dos salários. Ela o é quando 
reconfigura as relações que determinam o local de trabalho em sua 
relação com a comunidade. O lar pôde se tornar um lugar político, 
não pelo simples fato de que nele se exercem relações de poder mas 
porque se viu arguído no interior de um litígio sobre a capacidade dás 
mulheres à comunidade. Um mesmo conceito — a opinião ou o direi-
to, por exemplo — pode designar uma estrutura do agir político ou 
uma estrutura da ordem policial. E assim que a mesma palavra opi-
nião designa dois processos opostos: a reprodução das legitimações de 
Estado sob a forma de "sentimentos" dos governados ou a constitui-
ção de uma cena em que se arma o litígio desse jogo de legitimações e 
de sentimentos; a escolha entre respostas propostas ou a invenção de 
uma questão que ninguém se colocava. Mas é preciso acrescentar que 
essas palavras podem também designar, e designam na maioria das 
vezes, o próprio entrelaçamento das lógicas. A política age sobre a po-
lícia. Ela age em lugares e com palavras que lhes são comuns, se for 
preciso reconfigurando esses lugares e mudando o estatuto dessas pa-
lavras. O que é habitualmente colocado como o lugar do político, ou 
seja, o conjunto das instituições do Estado, justamente não é um lu-
gar homogêneo. Sua configuração é determinada por um estado das 
relações entre a lógica política e a lógica policial. Mas é também, é claro, 
o lugar privilegiado onde sua diferença se dissimula na pressuposição 
de uma relação direta entre a arkbé da comunidade e a distribuição 
das instituições, das arcbai que efetuam o princípio. 

Nenhuma coisa é em si política, pois a política só existe por um 
princípio que não lhe é próprio, a igualdade. O estatuto desse "prin-
cípio" deve ser precisado. A igualdade não é um dado que a política 
aplica, uma essência que a lei encarna nem um objetivo que ela se 
propõe atingir. E apenas uma pressuposição que deve ser discernida 
nas práticas que a põem em uso. Assim, no apólogo do Aventino, a 
pressuposição igualitária deve ser discernida até no discurso que pro-
nuncia a fatalidade da desigualdade. Menênio Agripa explica aos ple-
beus que eles são apenas os membros estúpidos de uma pólis cujo co-
ração são os patrícios. Mas, para ensinar-lhes assim seu lugar, deve 
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pressupor que os plebeus entendam seu discurso. Deve pressupor essa 
igualdade dos seres falantes que contradiz a distribuição policial dos 
corpos colocados em seu lugar e estabelecidos em sua função. 

Concedamos, de antemão, aos espíritos ponderados, para os quais 
igualdade rima com utopia enquanto desigualdade evoca a sadia robus-
teza das coisas naturais: essa pressuposição é mesmo tão vazia quan-
to eles a descrevem. Não tem por si mesma nenhum efeito particular, 
nenhuma consistência política. Pode-se até duvidar de que chegue um 
dia a ter esse efeito e essa consistência. Melhor ainda, os que levaram 
essa dúvida a seu limite extremo são os partidários mais resolutos da 
igualdade. Para que haja política, é preciso que a lógica policial e a 
lógica igualitária tenham um ponto de encontro. Essa consistência da 
igualdade vazia só pode ser ela mesma uma propriedade vazia, como 
o é a liberdade dos atenienses. A possibilidade ou a impossibilidade 
da política joga-se aí. E também aí que os espíritos ponderados per-
dem seus referenciais: para eles, são as noções vazias de igualdade e 
de liberdade que impedem a política. Ora, o problema é estritamente 
o inverso: para que haja política, é preciso que o vazio apolítico da 
igualdade de qualquer pessoa com qualquer pessoa produza o vazio 
de uma propriedade política como a liberdade do demos ateniense. É 
uma suposição que se pode rejeitar. Analisei num outro trabalho a for-
ma pura dessa rejeição na obra do teórico da igualdade das inteligên-
cias e da emancipação intelectual, Joseph Jacotot4. Ele opõe radical-
mente a lógica da pressuposição igualitária à da agregação dos cor-
pos sociais. Para ele sempre é possível fazer prova dessa igualdade sem 
a qual nenhuma desigualdade pode ser pensada, mas sob a estrita 
condição de que essa prova seja sempre singular, que seja a cada vez 
a reiteração do puro traçado de sua verificação. Essa prova sempre sin-
gular da igualdade não pode consistir em nenhuma forma de vínculo 
social. A igualdade vira seu contrário, tão logo ela quer inscrever-se 
num lugar da organização social e estatal. É assim que a emancipa-
ção intelectual não pode institucionalizar-se sem tornar-se instrução 
do povo, isto é, organização de sua minoria perpétua. Assim, os dois 
processos devem continuar absolutamente estranhos um ao outro, 
constituindo duas comunidades radicalmente diferentes, mesmo que 
sejam compostas pelos mesmos indivíduos, a comunidade das inteli-

4 J. Rancière, Le Maitre ignorant, Fayard, 1987. 
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gências iguais e a dos corpos sociais agregados pela ficção desigualitária. 
Eles nunca podem entrelaçar-se, a não ser transformando a igualdade 
em seu contrário. A igualdade das inteligências, condição absoluta de 
toda comunicação e de toda ordem social, não poderia causar efeito 
nessa ordem pela liberdade vazia de nenhum sujeito coletivo. Todos 
os indivíduos de uma sociedade podem ser emancipados. Mas essa 
emancipação — que é o nome moderno do efeito de igualdade — nunca 
produzirá o vazio de alguma liberdade pertencente a um demos ou a 
qualquer outro sujeito do mesmo tipo. Na ordem social, não poderia 
haver vazio. Há apenas o pleno, apenas pesos e contrapesos. A políti-
ca não é, assim, o nome de nada. Não pode ser outra coisa senão a 
polícia, isto é, a denegação da igualdade. O paradoxo da emancipa-
ção intelectual nos permite pensar o nó essencial do logos com o dano, 
a função constitutiva do dano para transformar a lógica igualitária em 
lógica política. Ou a igualdade não causa nenhum efeito na ordem so-
cial. Ou causa efeito sob a forma específica do dano. A "liberdade" 
vazia que faz dos pobres de Atenas o sujeito político demos não é outra 
coisa senão o encontro das duas lógicas. Não é outra coisa senão o 
dano que institui a comunidade como comunidade do litígio. A polí-
tica é a prática na qual a lógica do traço igualitário assume a forma 
do tratamento de um dano, onde ela se torna o argumento de um dano 
principiai que vem ligar-se a tal litígio determinado na divisão das ocu-
pações, das funções e dos lugares. Ela existe mediante sujeitos ou dis-
positivos de subjetivação específicos. Estes medem os incomensuráveis, 
a lógica do traço igualitário e a da ordem policial. Fazem-no unindo 
ao nome de tal grupo social o puro título vazio da igualdade de qual-
quer pessoa com qualquer pessoa. Fazem-no sobre-impondo à ordem 
policial que estrutura a comunidade uma outra comunidade que só 
existe por e para o conflito, uma comunidade que é a do conflito em 
torno da própria existência do comum entre o que tem parcela e o que 
é sem parcela. 

A política é assunto de sujeitos, ou melhor, de modos de sub-
jetivação. Por subjetivação vamos entender a produção, por uma sé-
rie de atos, de uma instância e de uma capacidade de enunciação que 
não eram identificáveis num campo de experiência dado, cuja identi-
ficação portanto caminha a par com a reconfiguração do campo da 
experiência. Formalmente, o ego sumf ego existo cartesiano é o pro-
tótipo desses sujeitos indissociáveis de uma série de operações implican-
do a produção de um novo campo de experiência. Toda subjetivação 
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política se parece com essa fórmula. Ela é um nos sumus, nos existimus. 
O que significa que o sujeito que ela faz existir tem nem mais nem me-
nos que a consistência desse conjunto de operações e desse campo de 
experiência. A subjetivação política produz um múltiplo que não era 
dado na constituição policial da comunidade, um múltiplo cuja con-
tagem se põe como contraditória com a lógica policial. Povo é o pri-
meiro desses múltiplos que desunem a comunidade dela mesma, a ins-
crição primária de um sujeito e de uma esfera de aparência de sujeito 
no fundo do qual outros modos de subjetivação propõem a inscrição 
de outros "existentes", de outros sujeitos do litígio político. Um modo 
de subjetivação não cria sujeitos ex nihilo. Ele os cria transformando 
identidades definidas na ordem natural da repartição das funções e dos 
lugares em instâncias de experiência de um litígio. "Operários" ou 
"mulheres" são identidades aparentemente sem mistério. Todo mun-
do vê de quem se trata. Ora, a subjetivação política arranca-os dessa 
evidência, colocando a questão da relação entre um quem e um qual 
na aparente redundância de uma proposição de existência. "Mulher" 
em política é o sujeito de experiência — o sujeito desnaturado, des-
feminizado — que mede a distância entre uma parcela reconhecida — 
o da complementaridade sexual — e uma ausência de parcela. "Ope-
rário", ou melhor "proletário", é da mesma forma o sujeito que mede 
a distância entre a parcela do trabalho como função social e a ausên-
cia de parcela daqueles que o executam na definição do comum da co-
munidade. Toda subjetivação política é a manifestação de um afasta-
mento desse tipo. A bem conhecida lógica policial que julga que os pro-
letários militantes não são trabalhadores mas desclassificados, e que 
as militantes dos direitos das mulheres são criaturas estranhas a seu 
sexo tem, afinal de contas, fundamento. Toda subjetivação é uma desi-
dentificação, o arrancar à naturalidade de um lugar, a abertura de um 
espaço de sujeito onde qualquer um pode contar-se porque é o espa-
ço de uma contagem dos incontados, do relacionamento entre uma 
parcela e uma ausência de parcela. A subjetivação política "proletá-
ria", como tentei mostrá-lo em outro local, não é nenhuma forma de 
"cultura", de ethos coletivo que ganharia voz. Ela pressupõe, ao con-
trário, uma multiplicidade de fraturas que separam os corpos operá-
rios de seu ethos e da voz que supostamente exprime sua alma, uma 
multiplicidade de eventos de palavra, quer dizer, de experiências sin-
gulares do litígio em torno da palavra e da voz, em torno da divisão 
do sensível. A "tomada da palavra" não é consciência e expressão de 
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um si mesmo que afirma o seu próprio. Ela é ocupação do lugar onde 
o logos define outra natureza que a phoné. Essa ocupação pressupõe 
que destinos de "trabalhadores" sejam de uma maneira ou de outra 
desviados por uma experiência do poder dos logoi na qual a revi-
vescência de antigas inscrições políticas pode combinar-se com o se-
gredo descoberto do alexandrino. O animal político moderno é antes 
de tudo um animal literário, preso no circuito de uma literariedade que 
desfaz as relações entre a ordem das palavras e a ordem dos corpos 
que determinavam o lugar de cada um. Uma subjetivação política é o 
produto dessas linhas de fratura múltiplas pelas quais indivíduos e redes 
de indivíduos subjetivam a distância entre sua condição de animais do-
tados de voz e o encontro violento da igualdade do logos5. 

A diferença que a desordem política vem inscrever na ordem po-
licial pode portanto, em primeira análise, exprimir-se como diferença 
entre uma subjetivação e uma identificação. Ela inscreve um nome de 
sujeito como diferente de toda parte identificada da comunidade. Esse 
ponto pode ser ilustrado por um episódio histórico, uma cena de pa-
lavra que é uma das primeiras ocorrências políticas do sujeito prole-
tário moderno. Trata-se de um diálogo exemplar, ocasionado pelo pro-
cesso movido em 1832 contra o revolucionário Auguste Blanqui. Ins-
tado pelo presidente do tribunal a declinar sua profissão, ele respon-
de simplesmente: "proletário". A essa resposta o presidente objeta de 
pronto: "Isso não é profissão", para logo ouvir o acusado replicar: "É 
a profissão de trinta milhões de franceses que vivem de seu trabalho e 
que são privados de seus direitos políticos"6. O que faz o presidente 
permitir que o escrivão anote essa nova "profissão". Nessas duas ré-
plicas pode-se resumir todo o conflito entre a política e a polícia. Tudo 
aí se liga à dupla acepção de uma mesma palavra, profissão. Para o 
promotor, encarnando a lógica policial, profissão significa ofício: a ati-
vidade que situa um corpo em seu lugar e em sua função. Ora, está 

5 Que é ao mesmo tempo a perda, a passagem-para-além, no sentido do 
Untergang nietzschiano, foi o que tentei mostrar em La Nuit des prolétaires, Fay-
ard, 1981. Sobre a lógica dos acontecimentos de palavra, permito-me remeter tam-
bém a meu livro Les Noms de Vhistoire, Le Seuil, 1992. Essa noção me parece ter 
relação com o que Jean-Luc Nancy pensa sob a noção de "tomada de palavra" 
em Le sens du monde, Galilée, 1993. 

6 Défense du citoyen Louis-Auguste Blanqui devant la Cour d'assises, Pa-
ris, 1832, p. 4. 
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claro que proletário não designa nenhum ofício, quando muito um 
estado vagamente definido de trabalhador braçal miserável que, de 
qualquer forma, não se ajusta ao acusado. Mas, como político revo-
lucionário, Blanqui dá à mesma palavra uma acepção diferente: uma 
profissão é uma confissão, uma declaração de pertencimento a um co-
letivo. Só que esse coletivo tem uma natureza bem particular. A clas-
se dos proletários na qual Blanqui faz profissão de alinhar-se não é de 
forma alguma identificável a um grupo social. Os proletários não são 
nem os trabalhadores braçais, nem as classes laboriosas. São a classe 
dos incontados que só existe na própria declaração pela qual eles se 
contam como os que não são contados. O nome proletário não defi-
ne nem um conjunto de propriedades (trabalhador braçal, trabalho in-
dustrial, miséria etc.) que seriam igualmente detidas por uma multi-
dão de indivíduos, nem um corpo coletivo, que encarna um princípio, 
do qual esses indivíduos seriam os membros. Ele pertence a um pro-
cesso de subjetivação que é idêntico ao processo de exposição de um 
dano. A subjetivação "proletária" define, numa sobre-impressão em 
relação à multidão dos trabalhadores, um sujeito do dano. O que é 
subjetividade não é nem o trabalho nem a miséria, mas a pura conta-
gem dos incontados, a diferença entre a distribuição desigualitária dos 
corpos sociais e a igualdade dos seres falantes. 

Essa é também a razão pela qual o dano exposto no nome de pro-
letário não se identifica de forma alguma à figura historicamente da-
tada da "vítima universal" e a seu pathos específico. O dano exposto 
pelo proletariado sofredor dos anos 1830 tem a mesma estrutura ló-
gica que o blaberon implicado na liberdade sem princípios desse de-
mos ateniense que se identificava insolentemente ao todo da comuni-
dade. Simplesmente essa estrutura lógica, no caso da democracia ate-
niense, funciona sob sua forma elementar, na unidade imediata do 
demos como todo e como parte. A declaração de pertencimento pro-
letário, em contrapartida, explicita o afastamento entre dois povos: o 
da comunidade política declarada e o que se define por ser excluído 
dessa comunidade. "Demos" é o sujeito da identidade da parte e do 
todo. "Proletário", ao contrário, subjetiva essa parcela dos sem-par-
cela que torna o todo diferente de si mesmo. Platão insurgia-se contra 
esse demos que é a contagem do incontável. Blanqui inscreve, sob o 
nome de proletários, os incontados no espaço em que são contáveis 
como incontados. A política em geral é feita desses erros de cálculo, é 
obra de classes que não são classes, que inscrevem sob o nome parti-
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cular de uma parte excepcional ou de um todo da comunidade (os po-
bres, o proletariado, o povo) o dano que separa e reúne duas lógicas 
heterogêneas da comunidade. O conceito de dano não se liga pois a 
nenhuma dramaturgia de "vitimização". Faz parte da estrutura origi-
nal de toda política. O dano é simplesmente o modo de subjetivação 
no qual a verificação da igualdade assume figura política. Há política 
por causa apenas de um universal, a igualdade, a qual assume a figu-
ra específica do dano. O dano institui um universal singular, um uni-
versal polêmico, vinculando a apresentação da igualdade, como par-
te dos sem-parte, ao conflito das partes sociais. 

O dano fundador da política é portanto de uma natureza muito 
particular, que convém distinguir das figuras às quais se costuma assi-
milá-lo, fazendo assim desaparecer a política no direito, na religião ou 
na guerra. Distingue-se antes de mais nada do litígio jurídico passível 
de se objetivar como relação entre partes determinadas, regulável por 
procedimentos jurídicos apropriados. Isso se deve simplesmente ao fato 
de que as partes não existem anteriormente à declaração do dano. O 
proletariado não tem, antes do dano que seu nome expõe, nenhuma 
existência como parte real da sociedade. Assim, o dano que ele expõe 
não poderia ser regulado sob a forma de um acordo entre partes. Ele 
não pode ser regulado porque os sujeitos que o dano político põe em 
jogo não são entidades às quais ocorreria acidentalmente esse ou aquele 
dano, mas sujeitos, cuja própria existência é o modo de manifestação 
desse dano. A persistência desse dano é infinita porque a verificação 
da igualdade é infinita e porque a resistência de toda ordem policial a 
essa verificação é principiai. Mas, mesmo esse dano que não é solu-
cionável, nem por isso é intratável. Ele não se identifica nem com a 
guerra inexpiável nem com a dívida irresgatável. O dano político não 
se regula — por objetivação do litígio e compromisso entre as partes. 
Mas é tratado — por dispositivos de subjetivação que o fazem consis-
tir como relação modificável entre partes, como modificação mesmo 
do terreno no qual o jogo é jogado. Os incomensuráveis da igualdade 
dos seres falantes e da distribuição dos corpos sociais medem-se um 
ao outro e essa medida influencia essa própria distribuição. Entre a 
regulação jurídica e a dívida inexpiável, o litígio político revela um in-
conciliável que, entretanto, é tratável. Só que esse tratamento ultra-
passa todo diálogo de interesses respectivos como toda reciprocidade 
de direitos e de deveres. Ele passa pela constituição de sujeitos especí-
ficos que assumem o dano, conferem-lhe uma figura, inventam suas 
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formas e seus novos nomes e conduzem seu tratamento numa monta-
gem específica de demonstrações: de argumentos "lógicos" que são ao 
mesmo tempo reagenciamentos da relação entre a palavra e sua con-
tagem, da configuração sensível que recorta os campos e os poderes 
do logos e da phoné, os lugares do visível e do invisível, e articula-os 
na repartição das partes e das parcelas. Uma subjetivação política torna 
a recortar o campo da experiência que conferia a cada um sua identi-
dade com sua parcela. Ela desfaz e recompõe as relações entre os mo-
dos do fazer, os modos do ser e os modos do dizer que definem a or-
ganização sensível da comunidade, as relações entre os espaços onde 
se faz tal coisa e aqueles onde se faz outra, as capacidades ligadas a 
esse fazer e as que são requeridas para outro. Ela pergunta se o traba-
lho ou a maternidade, por exemplo, são assunto privado ou assunto 
social, se essa função pública implica uma capacidade política. Um su-
jeito político não é um grupo que "toma consciência" de si, se dá voz, 
impõe seu peso na sociedade. E um operador que junta e separa as re-
giões, as identidades, as funções, as capacidades que existem na con-
figuração da experiência dada, quer dizer, no nó entre as divisões da 
ordem policial e o que nelas já se inscreveu como igualdade, por frá-
geis e fugazes que sejam essas inscrições. É assim, por exemplo, que 
uma greve operária, na sua forma clássica, pode juntar duas coisas que 
não têm "nada a ver" uma com a outra: a igualdade proclamada pe-
las Declarações dos Direitos do Homem e um obscuro tópico de ho-
ras de trabalho ou de regulamento da oficina. O ato político da greve 
é, então, construir a relação entre essas coisas que não têm relação, é 
fazer ver junto, como objeto do litígio, a relação e a não-relação. Essa 
construção implica toda uma série de deslocamentos na ordem que 
define a "parte" do trabalho: ela pressupõe que uma multiplicidade 
de relações de indivíduo (o empregador) a indivíduo (cada um dos seus 
empregados) seja posta como relação coletiva, que o lugar privado do 
trabalho seja posto como pertencente ao campo de uma visibilidade 
pública, que o próprio estatuto da relação entre o ruído (das máqui-
nas, dos gritos ou dos sofrimentos) e a palavra argumentativa que 
configura o lugar e a parcela do trabalho como relação privada seja 
reconfigurado. Uma subjetivação política é uma capacidade de pro-
duzir essas cenas polêmicas, essas cenas paradoxais que revelam a con-
tradição de duas lógicas, ao colocar existências que são ao mesmo tem-
po inexistências ou inexistências que são ao mesmo tempo existências. 
Foi o que Jeanne Deroin fez de maneira exemplar quando, em 1849, 
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se candidatou a uma eleição legislativa à qual não podia candidatar-
se, isto é, demonstrando a contradição de um sufrágio universal que 
excluía o seu sexo dessa universalidade. Ela se mostra e mostra o su-
jeito "as mulheres" como necessariamente incluído no povo francês 
soberano que goza do sufrágio universal e da igualdade de todos pe-
rante a lei e ao mesmo tempo como radicalmente excluído. Essa de-
monstração não é apenas a denúncia de uma inconseqüência ou de uma 
mentira do universal. É também a encenação da contradição mesma 
da lógica policial e da lógica política que está no cerne da definição 
republicana de comunidade. A demonstração de Jeanne Deroin não é 
política no sentido em que diria que o lar e a domesticidade são tam-
bém coisa "política". O lar e o espaço doméstico não são mais políti-
cos em si mesmos que a rua, a fábrica ou a administração. Sua demons-
tração é política porque evidencia o extraordinário imbróglio que mar-
ca a relação republicana entre a parcela das mulheres e a definição mes-
ma do comum da comunidade. A república é, ao mesmo tempo, o re-
gime fundado numa declaração igualitária que não conhece diferença 
de sexos e a idéia de uma complementaridade das leis e dos costumes. 
Segundo essa complementaridade, a parcela das mulheres é a dos cos-
tumes e da educação pelos quais se formam os espíritos e corações dos 
cidadãos. A mulher é mãe e educadora, não somente dos futuros ci-
dadãos que são seus filhos mas também, e particularmente para a mu-
lher pobre, de seu marido. O espaço doméstico é assim ao mesmo tem-
po o espaço privado, separado do espaço da cidadania, e o espaço com-
preendido na complementaridade das leis e dos costumes pelos quais 
se define a realização da cidadania. A aparição indevida de uma mu-
lher na cena eleitoral transforma em modo de exposição de um dano, 
no sentido lógico, esse topos republicano das leis e dos costumes que 
envolve a lógica policial na definição do político. Construindo a uni-
versalidade singular, polêmica, de uma demonstração, ela faz o uni-
versal da república aparecer como universal particularizado, torcido 
em sua própria definição pela lógica policial das funções e das parce-
las. Isso quer dizer, inversamente, que ela transforma em argumentos 
do nos sumos, nos existimus feminino todas essas funções, "privilégi-
os" e capacidades que a lógica policial, assim politizada, atribui às mu-
lheres mães, educadoras, curadoras e civilizadoras da classe dos cida-
dãos legisladores. 

É assim que o relacionar duas coisas sem relação torna-se a me-
dida do incomensurável entre duas ordens: a da distribuição desi-
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gualitária dos corpos sociais numa divisão do sensível e a da capaci-
dade igual dos seres falantes em geral. Trata-se, mesmo, de incomen-
suráveis. Mas esses incomensuráveis estão bem medidos um no ou-
tro. E essa medida refigura as relações das parcelas e das partes, os 
objetos passíveis de provocar litígio, os sujeitos capazes de articulá-
lo. Ela produz, ao mesmo tempo, inscrições novas da igualdade em 
liberdade e uma esfera de visibilidade nova para outras demonstra-
ções. A política não é feita de relações de poder, é feita de relações 
de mundos. 
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