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 Sobre o livro 

Nesta reflexão sobre a imagem, Marie-José Mondzain 

aborda a violência do visível, não em termos do seu 

conteúdo, mas na sua condição de dispositivo. No seio 

do “Império do Visível” em que vivemos, a imagem será 

ou não responsável pela violência que lhe é atribuída? 

Segundo a autora, a imagem não é intrinsecamente 

violenta, não pode, por si só, matar. É o modo como 

se a recebe e utiliza que a reveste de perigo. A questão 

crucial deste livro é, portanto, a recepção e partilha 

das imagens, a educação do olhar, um dever que tem 

tanto de estético como, cada vez mais, de ético e polí-

tico. 

 

Sobre a autora 

Marie-José Mondzain nasceu a 18 

Janeiro de 1942 em Argel (Argélia). 

É uma filósofa francesa especia-

lista em arte e imagens. Foi Pro-

fessora na Universidade de Paris 

VIII (Saint-Denis) e é Directora de 

investigação no Centre National de 

la Recherche Scientifique (CNRS) 

da capital francesa. As suas áreas de teorização pri-

vilegiadas são a teoria da imagem e da representa-

ção, a iconologia e a cultura bizantina. Entre as suas 

principais obras contam-se Image, icône, économie. 

Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain 

(1996), Transparence, opacité (1999), L’image peut-

elle tuer? (2002), Le commerce des regards (2003) e 

Homo spectator (2007). 

 

Destaques 

Uma breve reflexão sobre a violência das imagens que tem 

como ponto de partida os atentados de 11 de Setembro de 2001. 
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