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“O que é uma imagem? A múltipla proliferação 

de imagens no mundo contemporâneo parece – e 

esse é seu paradoxo – inversamente proporcional à 

nossa faculdade de dizer com exatidão ao que elas 

correspondem. [...] Por um lado, interrogar-se sobre  

o que é uma imagem seria ainda ignorar que a imagem 

tende a se disseminar, declinar-se dela mesma em 

formas plurais, se desmultiplicar em um devir-fluxo 

que se sustentaria instantaneamente no Um. Por 

outro lado, perguntar o que é uma imagem retorna 

inevitavelmente a uma ontologia, a uma interrogação 

sobre seu ser. Ora, nada parece menos seguro do que 

o ser da imagem. [...] A polarização da imagem que se 

opera através do duplo paradigma da transparência e 

da opacidade permite um exorcismo quase perfeito da 

inquietude suscitada pelas imagens. Assim, dissociada 

em dois terrenos separados, a imagem não coloca 

tanto um problema teórico, mas formará um objeto  

a mais para um pensamento já constituído.”

Pensar a imagem é ao mesmo tempo um 
título e uma necessidade. Organizado pelo 
filósofo Emmanuel Alloa, tem a qualidade 
de reunir autores em torno de um tema 
considerado secundário na história da fi-
losofia, resumido na pergunta “Por que o 
projeto de uma episteme icônica só apare-
ceu dois mil anos depois da fundação de 
uma filosofia da linguagem?”. Será que 
a filosofia da imagem ocupa hoje o lugar 
que a filosofia da linguagem ocupou na 
primeira metade do século XX? A partir 
dessas questões, pode-se afirmar que 
pensar a imagem passa a ser também 
um imperativo. O livro traz ao leitor brasi-
leiro um debate fundamental – pelo menos 
desde 1995, quando Hans Belting, Horst 
Bredekamp, e Gottfried Boehm consta-
taram que estava em curso uma “virada 
icônica”, tão marcante quanto a “virada 
linguística” dos anos precedentes. Os três 
autores participam de Pensar a imagem 
como representantes do coletivo alemão 
Was ist ein Bild? (O que é uma imagem?) e 
respondem, em seus ensaios, à necessi-
dade de pensar a imagem para além das 
restrições logocêntricas a que vinha sendo 
submetida. O livro tem ainda o privilé-
gio de reunir pensadores como Jacques  
Rancière e W. J. T. Mitchell em torno do 
debate sobre as possibilidades de inter-
pretação dessa virada icônica, e de apre-
sentar aos leitores brasileiros artigos de 
Jean-Luc Nancy, Marie-José Mondzain 
e Emanuele Coccia, cujos textos contri-
buem para ampliar a abordagem do tema.  
Pensar a imagem se encerra com o gran-
dioso ensaio de Georges Didi-Huberman 
sobre a obra do cineasta Harum Farocki, 
com quem o filósofo dialoga sobre o para-
doxo de retirar a imagem do lugar-comum 
para restituí-la ao lugar do comum.
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EMMANUEL ALLOA (1980) Pesquisador 
na Universidade de Basileia e no Polo 
Nacional de pesquisa eikónes. Professor 
de Filosofia em Basileia e de Estética no 
Departamento de Artes Plásticas de Paris  
8. Em 2009 defendeu, em cotutela  
entre as universidades de Paris 1 e a 
Universidade Livre de Berlim, uma tese 
sobre a noção do “diáfano”. Em 2010, 
foi pesquisador visitante na Universidade 
de Columbia, em Nova Iorque. É autor 
de La résistance du sensible: Merleau-Ponty 
critique de la transparence (Paris, 2008); 
Nitcht(s) sagen: Strategien des Ent-Sagens 
im Gegenwartsdenken (Bielefeld, 2008); 
e de Das durchscheinende Bild: Konturen 
einer medialen Phänomenologie (Berlim, 
2010), bem como de uma antologia do 
pensamento francês sobre a imagem no 
século XX (Munique, 2010).

OS TRADUTORES 
Carla Rodrigues é doutora e professora de 
Filosofia (UFRJ), Fernando Fragozo é dou-
tor e professor de Filosofia (UFRJ), Alice 
Serra é doutora e professora de Filosofia 
(UFMG), Marianna Poyares é mestre em 
Filosofia (USP).

PENSAR A IMAGEM
Emmanuel Alloa (Org.)

Tradução 
Carla Rodrigues (coordenação)
Fernando Fragozo
Alice Serra
Marianna Poyares

Georges Didi-Huberman
Jacques Rancière
W. J. T. Mitchell
Horst Bredekamp
Hans Belting
Emanuele Coccia
Jean-Luc Nancy
Marie-José Mondzain
Gottfried Boehm
Emmanuel Alloa


