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A LITERATURA E O COMUM: ELEMENTOS PARA UMA CRÍTICA 

POLÍTICA 

 

LITERATURE AND COMMON: ELEMENTS FOR A POLITICAL 

CRITICISM 
 

Rejane Pivetta de Oliveira1  
 

Resumo: O artigo discute a dimensão política da literatura, compreendida como um objeto em comum, cuja 

existência é significada no espaço público e coletivamente partilhada. Nessa perspectiva, trata-se, por um lado, de 

problematizar as fronteiras e os muros que segregam, separam e hierarquizam os textos; por outro, desvelar as 

divisões sociais associadas aos usos da escrita, à maneira como o ato de escrever determina competências e 

identidades sociais, marcando posições e divisões entre os sujeitos. As indagações que movem esta comunicação 

partem de ideias elaboradas por Jacques Rancière, especialmente no que concernem às relações entre ética, estética 

e política. 

 

Palavras-chave: política, comum, comunidade, literatura. 

 
Abstract: The article discusses the political dimension of literature, understood as a common object whose 

existence is meant in the public and collectively shared space. From this perspective, it is, on the one hand, to undo 

the borders and the walls that segregate, separate and rank the texts; on the other, reveal the social divisions 

associated with the uses of writing, the way the act of writing determines skills and social identities, scoring 

positions and divisions between subjects. The questions that drive this communication start from ideas developed 

by Jacques Rancière, especially as concern the relationship between ethics, aesthetics and politics. 

 

Keywords: political, common, community, literature. 

 

 

A comunidade política 

 

Os conceitos de comunidade e de comum, mesmo não sendo exatamente novos, têm 

tido vasta repercussão no meio acadêmico2. Em todas as suas acepções, o tema é fortemente 

marcado por uma perspectiva política, pois a política é o que estabelece as bases do comum, da 

vida em comum, da igualdade entre todos na comunidade. A política diz respeito à vida na 

polis, ao público, ao coletivo, e sua tarefa, segundo Aristóteles (1985), é promover a felicidade 

comum. Ao definir que o homem é um animal social, Aristóteles o vê como um ser político, 

que deixou a vida isolada, tornando-se gregário, membro da polis. O conceito aristotélico da 

                                                           
1 Doutora em Teoria da Literatura pela PUCRS, professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Letras UniRitter, Porto Alegre, RS.  

 
2 Um dos principais teóricos da comunidade é Jean Luc-Nancy, que escreveu A comunidade inoperante (2000). O 

autor mantém um diálogo com Blanchot, autor de A comunidade inconfessável (2013). Em 1990 Agambem publica 

A comunidade que vem (2013) e, em 1998, Roberto Espósito publica Communitas (2003), com um prefácio de 

Jean Luc-Nancy. Podemos citar ainda Peter Pal Pelbart, filósofo húngaro residente no Brasil, que tem publicado 

alguns artigos sobre o tema, entre eles Vida capital (2003) e “Elementos para uma cartografia da grupalidade” 

(disponível em http://desarquivo.org/sites/default/files/pelbart_peter_elementos.pdf). Há uma série de outros 

filósofos que consideram em suas reflexões o conceito de comunidade, tais como Georges Didi-Huberman (2011), 

Antonio Negri e Michael Hardt (Comunidade, 2009; Multidão, 2005), Paolo Virno (Gramática da multidão: para 

uma análise das formas de vida contemporâneas, 2013), Michel de Certeau (usos dos espaços públicos, em A 

invenção do cotidiano, 2014), Jacques Rancière (o comum como dimensão da política e da estética, tratado em A 

partilha do sensível, 2000). Bauman também se dedica especificamente ao tema, no livro intitulado justamente 

Comunidade (2003); e ainda podemos referir autores que tratam do comum, conceito correlato ao de comunidade, 

como é o caso de Raymond Williams, que escreve, em 1958, o famoso ensaio chamado A cultura é comum, 2015; 

e também Todorov, autor de A vida em comum (2014). 
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política visando ao sumo bem da comunidade relaciona-se com sua concepção de ética como 

virtude que busca a felicidade de todos os homens, alcançada em consonância com o bem social. 

É essa busca conjunta e harmônica da felicidade entre os membros da comunidade que 

Aristóteles chama de política3.  

Nos termos de Aristóteles, a poética não é alheia à política, pois a mímesis, termo usado 

por Aristóteles na Poética (1993) para definir a qualidade própria dos gêneros poéticos, 

enquanto poiesis, ou arte de composição do mithos, tem uma finalidade política, uma vez que 

a mímesis, sobretudo a trágica, cumpre a função de colaborar para o equilíbrio e o bem da polis, 

tendo em vista a produção do efeito de catarse, que, na visão do filósofo, purifica as emoções, 

esclarece o homem acerca de suas fragilidades e deveres, tornando-o mais apto ao exercício da 

racionalidade. Desse modo, podemos notar que, desde as primeiras sistematizações teóricas 

sobre a arte literária, está presente a ideia de que seu fazer é indissociável de uma finalidade 

social e, portanto, política, ligada ao aperfeiçoamento moral do homem e da sociedade, em 

nome do que se concebe como interesse comum. A boa política é aquela que tem como objetivo 

o bem-estar geral, do conjunto dos cidadãos, com voz ativa na execução das leis da polis.  

No entanto, é preciso tomar em conta que os conceitos de cidadão e cidadania vigentes 

na Grécia antiga eram empregados em referência ao homem livre, provido de posses e tempo 

para a contemplação e para as reuniões nas assembleias que discutiam os rumos do Estado. 

Portanto, apenas uma parcela da população da polis encaixava-se nesse conceito. Escravos, 

mulheres, crianças, idosos, estrangeiros e indivíduos desprovidos de posses estavam inaptos 

para o exercício da cidadania. Dentro de uma sociedade assim dividida, não é possível 

pensarmos na arte como um bem igualmente partilhado, uma vez que boa parte dos indivíduos 

está, por definição, excluída da contemplação e da educação estética. Nesses termos, a arte 

cumpre o propósito de preservação da ordem estabelecida, em que a desigualdade incorpora-se 

ao sistema político como uma divisão natural e necessária4. Assim, embora o bem coletivo seja 

a aspiração maior da política, o elo com a estética e a ética mantém-se às custas de um sistema 

que determina, a priori, o que cabe e o que não cabe ao “povo” (palavra que costuma designar 

não os cidadãos, mas os excluídos do espaço público, da arena do debate e das decisões 

políticas).  

O sentido da política aristotélica centrado na relação dos homens entre si não considera 

quaisquer homens, mas aqueles providos de poderes políticos, considerados “iguais”, na 

medida em que desfrutam de certos privilégios: 

 
A pretensão ao exercício de altas funções deve fundar-se necessariamente em 

superioridade nas qualidades essenciais à existência da cidade; logo, é razoável a 

pretensão dos homens bem nascidos, livres e ricos, a honrarias inerentes ao exercício 

de altas funções, pois deve haver homens livres e deve haver contribuintes para o 

tesouro público, já que não poderia existir uma cidade constituída inteiramente de 

homens pobres, nem escravos. (ARISTÓTELES, 1985, p. 108) 

 

Em Aristóteles, a ação política não se dá em todos os homens, mas apenas entre aqueles 

que preenchem os requisitos necessários para uma atuação política. Talvez esteja nessa base de 

definição o ponto de partida de Jacques Rancière ao postular que a política justifica-se 

justamente pelo fato de a distribuição do bem comum não ser equilibrada: “Há política quando 

                                                           
3 No capítulo I da Política, Aristóteles afirma: "Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda ela 

se forma com vistas a algum bem (o bem-comum) pois todas as ações de todos os homens são praticadas com 

vistas ao que lhes parece um bem; se todas as comunidades visam a isso, é evidente que a mais importante de todas 

elas e que inclui todas as outras tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens; ela 

se chama cidade e é a comunidade política". (ARISTÓTELES, 1985, p. 19) 

 
4 A esse respeito, Aristóteles (1985, p. 111) afirma: “É claro, então, que a legislação deve levar necessariamente 

em conta apenas as pessoas iguais em nascimento e capacidade”.  
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existe uma parcela dos sem-parcela”, a política existe para interromper “os simples efeitos da 

dominação dos ricos — que faz os pobres existirem enquanto entidade” (1996, p. 26). A política 

“define o comum da comunidade como comunidade política, quer dizer, dividida, baseada num 

dano que escapa à aritmética das trocas e das reparações” (id., p. 27).  

 

Comunidade literária 

 

Nessa perspectiva, a literatura não é política porque denuncia injustiças e desigualdades, 

mas porque existe no seio de uma comunidade, a partir de um certo modo de ocupação do 

espaço público. A literatura é política porque seu gesto (sua ação, sua presença no mundo) tem 

um significado público, uma vez que sua circulação o é e também porque institui certas formas 

de ver e entender o mundo que dizem respeito a todos.  

A abordagem da dimensão política do comum (afinal, a política existe como medida do 

comum, controlando os danos e a dominação de uns sobre outros) passa pela crítica à noção de 

“comunidade literária”, formada a partir de visões substancialistas, contrárias justamente ao 

comum. O que mais precisamente coloca-se em discussão refere-se aos posicionamentos em 

defesa da literatura, baseados em pressupostos universalistas que nada têm a ver com o comum. 

A comunidade literária certamente não é um amontoado de pessoas; nem um seleto 

grupo de letrados, fãs, admiradores e indivíduos dedicados à literatura. A comunidade literária 

é “aquela que vem” (AGAMBEN, 2013), formada por qualquer um que seja, sem nenhuma 

propriedade específica, sem limites de identificação, mas aquela que afirma a vida em comum, 

sem barreiras, seja ela de gênero, raça, religião, território, etc. A comunidade literária tem a ver 

com o modo como seus participantes transformam a literatura em objeto que lhes diga respeito, 

que lhes pertença, sem fronteiras e muros que segregam, separam e hierarquizam os discursos. 

Nesses termos, a pretensa qualidade específica do literário não reside em uma regra estabelecida 

a priori, pois a literatura passa a ser uma invocação que a faz ser. Com isso, afirma-se uma 

comunidade literária constituída em termos mais democráticos, formada por autores, leitores e 

textos quaisquer que possam ser ditos.  

A comunidade literária não comporta, portanto, a definição de qualidades estéticas que 

fixem identidades e marcas de valor associadas a grupos sociais e padrões culturais homogêneos 

e universalizantes. Assim, de um ponto de vista político, pensar a literatura comum e a 

comunidade literária coloca-nos algumas perguntas: De que modo as representações literárias 

circulam no espaço social? Como se definem as comunidades literárias? De que modo se dá a 

partilha do literário? Tais perguntas são possíveis apenas na medida em que reconhecemos a 

existência de condições de desigualdade na expressão e na distribuição do sensível. Numa 

sociedade em que o direito de todos é assegurado igualmente, sem discriminações e injustiças, 

a política não é necessária, como aponta Rancière (1996). A política existe para garantir o 

comum, a igualdade, mas, paradoxalmente, só tem razão de ser em condições de desigualdade. 

Outra característica da política (além de supor igualdade e desigualdade) é o 

“desentendimento”, o dissenso, conceito reivindicado por Rancière (1996) para que se produza 

o rompimento de uma certa configuração pretensamente natural do mundo. 

O desentendimento não é motivado por qualquer imprecisão ou equívoco de palavras. 

O desentendimento, do ponto de vista de uma filosofia política, demonstra que, numa situação 

de diálogo, não estão em jogo apenas pontos de vista ideológicos distintos, mas a própria 

racionalidade do debate, que estabelece o que dizer: 

 
Por desentendimento entenderemos um tipo determinado de situação de palavra: 

aquela em que um dos interlocutores ao mesmo tempo entende e não entende o que 

diz o outro. O desentendimento não é o conflito entre aquele que diz branco e aquele 

que diz preto. É o conflito entre aquele que diz branco e aquele que diz branco, mas 
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não entende a mesma coisa, ou não entende de modo nenhum que o outro diz a mesma 

coisa com o nome de branco. (RANCIÈRE, 1996, p. 11) 

 

Nos termos de Rancière, o conflito estabelece-se em razão de que cada qual percebe o 

objeto que constitui o alvo do debate segundo uma situação distinta de ocupação do espaço de 

manifestação do sensível. A estrutura do desentendimento para Rancière é aquela em que os 

argumentos não atestam apenas divergência ou diversidade sobre o mesmo objeto, mas quando 

a discussão coloca em evidência a disputa sobre uma “razão diferente no mesmo argumento” 

(RANCIÈRE, 1996, p. 12), e a “própria situação dos que falam” (id., p. 13).  

Na análise de Rancière, do ponto de vista político, o desentendimento não expõe apenas 

contrariedade de ideias, mas apresenta-se, ao mesmo tempo, como o lugar de uma divisão de 

ocupações, funções e lugares, instituídos pela regulação, pela lei (1996, p. 55). Uma perspectiva 

política da literatura, assim, põe em xeque os “entendimentos”, produzidos por mecanismos de 

controle, os quais tratam de eliminar a política em favor da “polícia” (RANCIÈRE, 1996), pela 

instituição de leis e regras pretensamente universais.  

Para Rancière, a ordem social e política inscreve uma certa partilha do sensível (tudo o 

que mobiliza o universo da criatividade, da expressão e da autoexpressão), que significa tanto 

participação comum como divisão dos modos do fazer e do dizer, assim como dos modos de 

circulação dos sentidos e de certas representações do mundo. Nos termos de uma política 

literária, caberia pensar os modos de uso dos textos, as condições que tornam possível (ou não) 

o acesso público à literatura, propiciando (ou não) que a literatura seja um bem e um produto 

acessível a todos; pertença (ou não) ao público; e ainda, permita (ou não) que todos ocupem o 

lugar de protagonistas da enunciação literária. 

A literatura e os bens simbólicos em geral relacionam-se a uma diversidade de 

competências e identidades sociais, que marcam posições e divisões entre os sujeitos: letrados 

e iletrados; capazes e incapazes; iniciados e ignorantes; intelectuais e trabalhadores. Desse 

modo, as condições de existência dos discursos e das representações são produtoras de 

hierarquias e valores distintivos, na medida em que estão sujeitas a uma partilha desigual. Uma 

democracia das Letras, ou da literatura, especificamente, passa pela ampliação de seu espaço 

de partilha, como esfera de manifestação da comunidade, do comum. Não se trata de distribuir 

à massa leiga ou iletrada o “biscoito fino” (a grande obra de arte com seu poder civilizatório) 

fabricado pelo escritor consagrado. A famosa frase de Oswald de Andrade - A massa ainda 

comerá o biscoito fino que fabrico -, 
 

se, por um lado, assinala a promessa de democratização da arte, trazendo à tona o 

problema da falta de acesso da massa à cultura produzida nos círculos eruditos; por 

outro, causa um certo incômodo, pois contém implicitamente a ideia de simples 

“consumo” da alta cultura pelas classes populares, numa via de mão única que 

reafirma o lugar privilegiado do artista e do intelectual. Os bons propósitos de 

democratização da arte e da cultura exigem o rompimento de outras barreiras que não 

apenas a do acesso à produção consagrada – é preciso que os lugares de enunciação 

também sejam deslocados. Na afirmação de Oswald de Andrade, no fundo está a 

defesa da grande arte, o tal “biscoito fino” a ser distribuído à massa iletrada, propósito 

bem intencionado e todavia perigoso, pois implica a imposição de padrões artísticos, 

formas de pensamento e sensibilidades concebidas a partir da ótica da classe que 

detém o controle das representações. (OLIVEIRA, 2013 p. 206) 

 

Romper tal atitude assimétrica e autoritária implica a “desprivatização” da literatura, ou 

seja, percebê-la desde fora do círculo restrito de obras que pertencem a poucos iniciados, com 

condições de apreciá-la e usufruí-la na qualidade de melhores intérpretes, seus “proprietários” 

naturais. Entender a literatura como um direito, conforme propõe Antonio Candido (1995), não 

deveria se transformar em uma palavra de ordem, repetida como uma verdade inquestionável. 

Seria preciso, antes, passar por uma crítica à própria universalização da ideia de literatura, 
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exigindo ainda ultrapassar a lógica da distribuição do “biscoito fino” à massa (princípio 

democratizante que no fundo esconde o voluntarismo burguês). O próprio conceito de literatura 

não poderia estar imune à diversidade de povos, culturas, grupos e comunidades que dela fazem 

uso, atribuindo-lhe significados e funções individuais e coletivos.  

Via de regra, a literatura tende a ser vista como uma relação da ordem 

predominantemente do privado, da subjetividade, do particular, do espírito individual. Poucas 

vezes pensamos a literatura como um elemento atuante no espaço público e um fator de 

organização da vida social, capaz de estabelecer formas de convívio, laços comunitários, 

aproximação entre as pessoas que, pela literatura, instituem modos de estar e ser no mundo 

COM os outros, COM os iguais, COM os comuns. 

Cabe, assim, problematizar, na perspectiva política do comum, a noção de literatura 

como um patrimônio universal, forjada no seio de uma comunidade exclusivista, fundada em 

parâmetros decorrentes de um quadro de referências culturais e intelectuais da modernidade 

ocidental, com base em paradigmas da cultura erudita, ligada à escrita, via de regra associada à 

atividade intelectual, àquelas práticas em que o corpo não está submetido ao esforço físico. É 

toda uma divisão do trabalho que a escrita acaba por decretar, pois quem não compartilha do 

universo letrado ocupa uma posição social marcada pelo trabalho braçal e servil – que exaure 

o corpo na luta pela subsistência. O caráter político da escrita tanto mais se manifesta nos efeitos 

que, pela sua prática, faz incidir sobre o corpo, a alma e o tecido das relações sociais.  

Em Políticas da escrita (1995), Jacques Rancière busca compreender como o conceito 

de escrita articula-se a modos de fazer, ser e dizer, os quais estabelecem competências e formas 

de distribuição dos saberes. Antes de definir um saber ou um poder, a escrita, para Rancière, 

institui a posição e as condições do corpo na ordem social. A separação entre o mundo do 

discurso e as condições da realidade revela uma divisão social entre o mundo do trabalho e da 

linguagem, o que gera diferentes hierarquias de valor entre práticas discursivas no cotidiano. A 

escrita determina o lugar que o corpo ocupa na comunidade e a maneira de significar essa 

relação. Para Rancière (1995), o caráter político da escrita articula-se aos modos como sua 

prática circula socialmente, em circuito mais aberto ou fechado, estabelecendo relações mais 

democráticas ou de dominação. 

Nesses termos, a literatura como prática discursiva assimilada a padrões, gostos e 

normas dominantes coloca-se a serviço da dominação, muitas vezes em nome de pretensos 

propósitos políticos de emancipação. Além disso, subsiste nessa concepção elitista de literatura 

a visão idealizada da leitura e da escrita como qualidades capazes de fazer as pessoas melhores, 

mais conscientes, esclarecida s e “humanizadas”, conforme o ideal iluminista plantou no 

imaginário ocidental. Como assinala Rancière (2004), importa, antes, saber em que medida a 

escrita traça o “veredito” da emancipação ou da dominação do outro excluído da cultura letrada.  

Desse modo, uma análise política da instituição literária leva ao questionamento do 

senso comum da consciência burguesa iluminista, indagando sobre as regras, a lógica e as 

estruturas que dirigem nossa visão e nossa compreensão das representações, as quais muitas 

vezes escondem uma forma de violência sobre o outro ou determina a construção de imagens 

estereotipadas, sem a potência transformadora das ideias. Assim, a indissociável relação entre 

política e estética revela-se na crítica aos discursos que fixam modos de visibilidade e 

legibilidade do outro.  

Em síntese, o que aqui colocamos em discussão é a própria supremacia da literatura, 

cujos termos raramente são questionados pelos discursos que afirmam o valor intrínseco das 

obras para uma “boa” formação humana (caso em que as qualidades desse humano são 

postuladas normativamente). Trata-se, assim, de questionar a constituição de uma "comunidade 

literária" profundamente excludente (a dos guardiões da literatura canônica, tomada como 

literatura "universal"), fazendo perceber o quão totalitários e conservadores são esses discursos 
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(pretensamente libertários) que defendem o sentido humanizador de uma certa literatura (a 

"legítima") que todos devem ler para se tornarem pessoas "bem formadas". 

Os modelos humanistas que serviram de referência à compreensão da literatura e das 

artes são ainda prevalentes nos estudos literários. Trata-se de uma concepção de literatura 

forjada no seio de uma formação cultural que tem nos clássicos gregos modelos de civilização 

e racionalidade. As Humanidades, como modo de organização do conhecimento, têm uma 

história relativamente curta, situada no final do século XVIII e começo do XIX, estreitamente 

identificada à atividade de interpretação. O discurso humanista, assumindo essa característica, 

toma a literatura e as artes como objetos privilegiados de estudo, servindo, especialmente 

naquele contexto de institucionalização, ao “interesse dos românticos pelo legado nacional e 

pela tradição vernácula, dos quais se originaram as filologias nacionais, que, em larga medida, 

ainda hoje formam a estrutura institucional das humanidades” (ISER, 2002, p. 58). 

Sob esse prisma, os discursos em defesa da literatura, como reduto das “grandes 

questões da humanidade”, corolário da emancipação e da educação estética, como atributos 

inerentes à obra, constituem, na verdade, uma percepção forjada no âmbito de uma auto-

representação do sujeito moderno. A literatura, legitimada no seio das instituições burguesas, 

atende, portanto, ao propósito de formação do sujeito burguês, cuja aprendizagem é concebida 

como bildung, ou seja, a formação resultante da racionalidade e da sensibilidade do século 

XVIII. Conforme Gadamer (apud Iser, 2002), “o conceito de Bildung (...) é, sem dúvida alguma, 

a ideia mais importante do século XVIII e é precisamente esse conceito que designa o elemento 

aglutinador das ciências do espírito do século XIX”.  

A bildung é o modelo de formação por excelência que, na sua aplicação pedagógica 

burguesa, enfatiza o cultivo do espírito, para o que o desenvolvimento de competências práticas 

coloca-se a serviço. Segundo esse modelo, a literatura, emblema de cultivo espiritual, distancia-

se da ação, reforçando seu caráter de conhecimento contemplativo, que se presta a intervir na 

vida nos termos em que a elevação do espírito individual é desencadeadora de transformações 

sociais. Com isso, a dimensão da literatura como prática social, como produto e ferramenta de 

atuação, por meio da qual as comunidades organizam e dão sentido às experiências e ações 

coletivas, é apagada.  

Os discursos sobre a literatura em geral assumem a perspectiva do que a modernidade 

ocidental convencionou chamar “literatura”. Ou seja, lidamos com um modelo de interpretação, 

dado a partir de um pensamento tributário de uma tradição cultural bastante recente, estendida 

ao conjunto das representações sensíveis de todos os povos e comunidades humanas. O 

problema desse tipo de visão é o pressuposto de que um entendimento restritivo de literatura 

possa ser extensivo a todos os territórios e povos, capaz de comportar toda a multiplicidade da 

experiência humana. Esse discurso dominante que sustenta a primazia e a universalidade da 

literatura insiste em ideais pedagógicos de matriz platônica. Caberia perguntar se essa forma de 

inscrever a relevância da literatura, baseada em modelos a priori de humanidade e literatura, 

fruto do discurso da modernidade ocidental, não corresponderia a um empreendimento 

totalitário, a despeito das boas intenções pedagógicas e democratizantes. 

E se, como sugere Marcos Piazon Natali, o impulso universalizante não passa apenas de 

uma forma de inscrição da literatura no seio da cultura dominante, atenuando assim a diferença? 

O problema desse tipo de incorporação do particular pelo universal é que ela sempre joga a 

favor de um dos lados, no caso, o da instituição literária e a “comunidade” que a sustenta. E se 

os índios das tribos amazônicas, ou os aborígenes australianos, ou os inúmeros povos 

originários da América Latina tivessem – e certamente têm – uma relação diversa com as 

práticas discursivas que insistimos em incorporar ao acervo literário mundial? É essa a reflexão 

proposta por Natali (2006, p. 42):  

 
Chamar de literatura ou de ficção o que é outra coisa seria, portanto, uma forma dessa 

violência tradutora que abafa a diferença contida naqueles horizontes conceituais que 
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incluem outras formas de entender a relação com os objetos verbais, a representação 

da realidade e o lugar do sujeito humano na criação e recepção de textos. 

 

Melhor seria, quiçá, almejarmos um outro destino para a literatura, em que ela não 

necessite de defesas, nem de rótulos que a circunscrevam em princípios de validade universal, 

quando antes se colocam a serviço de uma comunidade fechada e totalitária. Precisamos talvez 

de um outro solo de entendimento e de partilha, em que a experiência sensível seja o liame de 

descoberta não da humanidade abstrata, mas da relação humana, estabelecida na circunstância 

concreta do encontro com o outro que não precisa ser “resgatado”, ou “salvo”, porque é nosso 

igual. A literatura só será uma experiência comum quando não mais houver razão de existir o 

privilégio de sua guarda por uma comunidade de “magistrados”, encarregada de proteger um 

bem ameaçado de desaparecer aos olhos de quem o regula e domina. Quem sabe assim 

possamos pensar um outro lugar para a literatura, partilhada por uma comunidade 

verdadeiramente democrática, emancipada de promessas burguesas, capaz “de fazer com que a 

riqueza sensível e o poder da palavra e de visão que são subtraídos à vida e ao cenário das vidas 

precárias lhes possa ser restituído, possa ser posto à sua disposição”. (RANCIÈRE, 2009, p. 60)  
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