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O ESPECTADOR
DE CINEMA E A
EXPERIÊNCIA
DA IMAGEM

Henrique Codato *

RESUMO  |  Propomos, neste trabalho, refletir a respeito do 

espectador de cinema e da experiência da Imagem em nossos 

dias. Tomando como ponto de partida os trabalhos dos filósofos 

Marie-José Mondzain e Jacques Rancière, tentamos, num primeiro 

momento, mostrar o funcionamento do olhar frente à imagem, 

desvelando com isso o que Mondzain chama de ‘dispositivo 

eclesiástico’, sistema que se utiliza do signo da encarnação 

como elemento central a fim de estabelecer uma gestão econômica 

e política do visível. Num segundo momento, propomos repensar 

o papel do espectador nessa dinâmica, não mais a partir da 

passividade que lhe é habitualmente destinada, mas buscando vê-

lo como um espectador emancipado, tal como defende Rancière, 

sujeito do olhar, da palavra e do julgamento.

PALAVRAS-CHAVE  |  Imagem. Espectador. Cinema. Imaginário. 

Encarnação. 
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1|  AQUILO
QUE VEMOS

Pensar o cinema é um exercício que pressupõe inúmeros desafios e que tem mobilizado 
esforços de diferentes teóricos, oriundos dos mais diversos campos de conhecimento. 
Ora entendido como arte - a sétima dentre elas, por excelência a arte da modernidade; 
aquela que, para alguns, conseguiria reunir em si mesma todas as demais formas 
artísticas -; ora denunciado como espetáculo - um sistema regido pela economia 
capitalista, produto e ao mesmo tempo máquina produtora de uma cultura das massas, 
uma técnica automatizada de controle - o cinema, é certo, não se resume a uma 
coisa nem à outra. Na verdade, paradoxalmente, ele acaba assumindo-se como as duas 
coisas ao mesmo tempo: tanto arte quanto indústria, tanto fim quanto meio. Aliás, 
talvez seja justamente dessa ambiguidade que ele retire sua verdadeira potência; 
quiçá seja essa dualidade ontológica que lhe permita, ao mesmo tempo, ser sujeito 
e objeto, espelho e realidade, oferecendo assim, àqueles que sobre ele teorizam, 
uma multiplicidade de perspectivas, articulações e desdobramentos.  

 Podemos dizer que a comunicação, área de estudo privilegiada neste ensaio, 
dedica-se a compreender os processos de mediação que surgem da interação entre dois 
ou mais indivíduos. Como um campo científico, seu objetivo maior seria teorizar 
acerca dos meios de comunicação (ou dos media, se preferirmos um termo mais 
universal) e daquilo que por eles é produzido, levando em consideração o lugar 
ocupado pelos atores desse suposto “processo”, sejam eles chamados de emissores e 
receptores, interatores e interagentes, ou ainda autores e espectadores. Noutras 
vezes, porém, ela adquire ares de conceito, passando a ser entendida como a própria 
capacidade relacional que nos permite estar juntos, dividir um mesmo tempo e um mesmo 
espaço - e um mesmo “meio” -, revelando por conseguinte alguma coisa pertencente à 
ordem do compartilhamento; algo que, ao se tornar comum a um determinado grupo ou 
sociedade, permitiria aos seus membros criar laços e estabelecer formas distintas 
de convivência. 

 Se o gesto de comunicar traz explícito tanto o desejo da partilha quanto a 
necessidade do pertencimento, ele também, dialeticamente, deve ser pensado como o 
responsável por fazer aparecer um aspecto que releva do universo da singularidade, 
daquilo que não é coletivo nem comum, mas, ao contrário, único e original em cada 
indivíduo. Ora, é fato que qualquer forma de troca, tenha ela natureza material 
ou simbólica, pressupõe um distanciamento, um hiato entre os participantes desse 
comércio. Assim, se a comunicação pode ser explicada como a circulação de signos 
e de gestos estabelecida entre sujeitos diferentes, é exatamente dessa diferença 
que ela retira sua força. É da insuperável separação entre os corpos que nasce, em 
cada uma das partes envolvidas, o desejo de ver e de falar sobre aquilo que se vê. 
“Somente assim é que o sujeito poderá, então, fazer sua aparição no mundo”* 

* A bibliografia consultada para a composição desse artigo é quase toda em língua francesa. Assim, todas as citações traduzidas que figuram no texto são de nossa inteira respons-
abilidade.  
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(MONDZAIN, 2007, p.213). Dito de outro modo, é como se desejássemos, por meio 
de qualquer gesto comunicativo, aproximar-nos da alteridade a fim de com ela 
estabelecer algum tipo de laço; mas, uma vez encontrado aquilo que inevitavelmente 
nos une, descobríssemos também a fatalidade daquilo que imperativamente nos separa.
Trataremos, pois, de entender o cinema levando em conta aquilo que diz respeito ao 
seu estatuto de uma experiência relacionada ao universo da comunicação. O que nos 
interessa nessa experiência, de forma precisa, diz respeito à subjetividade que nasce 
da relação entre sujeito e alteridade, entre o olhar e a imagem. Parece-nos possível 
afirmar que qualquer experiência cinematográfica, de algum modo, requer uma forma de
interação no sentido em que ela possibilita a criação de um lugar comum, um espaço de 
compartilhamento daquilo que é da ordem do simbólico*, do sensível. Dessa maneira, 
vivenciar a experiência de sentar-se numa sala escura em meio a outros indivíduos, 
na maioria das vezes desconhecidos, oferecendo seu olhar em troca da promessa de 
vivenciar o “olhar do outro”, seria uma experiência de ordem coletiva - uma vez que 
todos os envolvidos reúnem-se num mesmo espaço, sob condições semelhantes e com um 
objetivo comum -, mas que acaba por realizar-se apenas porque o filme, a história 
contada consegue, de forma única e particular, tocar cada um desses indivíduos, 
cada um desses espectadores de maneira sempre distinta. 

 Este gesto do ver comum - que, como defendemos, condiciona qualquer experiência 
cinematográfica - traz à tona a questão da conexão interna entre aquilo que é 
visível e aquilo que, ao contrário, é invisível. Para Jean-Toussaint Dessanti (apud 
MONDZAIN, 2002, p. 32), ver juntos** não se resumiria, como a expressão poderia a 
priori sugerir, à convergência do olhar de cada indivíduo envolvido na atividade da 
contemplação. De fato, ele é muito mais complexo do que isso. No universo do cinema, 
esse ver comum seria o gesto responsável pela produção de um espaço também comum 
a partir do qual a unidade do visível e do invisível vai então ser constituída. 
Representar o mundo se torna, assim, equilibrar essas duas instâncias: “ver o mundo 
é (...) uma questão de presença e de ausência, de vazio e de preenchimento; algo 
sempre da ordem da expressão, da própria língua” (DESSANTI, 2001, apud MONDZAIN, 
2003, p. 30). Por trás dessa premissa, reside um questionamento que concerne a 
relação entre o mostrar e o ver, elementos que, para Dessanti, só podem ganhar 
sentido se articulados ao exercício da palavra. 

 O filósofo (DESSANTI, 2001, apud MONDZAIN, 2003) explica que toda imagem, 
se caracteriza, evidentemente, por sua visibilidade; ela é algo que, ao se fazer 
presença, traz em si a capacidade de se fazer ver, perceber, contemplar. De modo 
inverso, toda imagem apresenta também uma forma de invisibilidade, qualidade que 
diz respeito àquilo que, por alguma razão, não quer, não pode ou não deve ser 
visto ou mostrado. Levar em conta essa dialética estabelecida entre os gestos de 
mostrar e de ocultar nos parece ser um bom ponto de partida para que possamos 
entender qualquer experiência frente à imagem. Assim, tal como propõe a filósofa 
Marie-José Mondzain, gostaríamos que o termo imagem fosse entendido como “a 
manifestação de um gesto que funda a condição da possibilidade de uma relação 

* O termo simbólico aqui designa a ordem dos fenômenos subjetivos que se estruturam e se manifestam como uma forma de linguagem, tal como propõe Jacques Lacan. Para 
mais detalhes, sugerimos a leitura do Seminário XI : Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1973).   
** “Ver Juntos” (Voir Ensemble) é justamente o nome de um livro organizado pela filósofa que conta com a participação de doze convidados que se propõem a discutir o texto da 
conferência de Dessanti (Paris, École de Beaux-Arts, 2001), cuja versão impressa consta também na mesma obra. 
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poderia ganhar sentido “nos movimentos infinitos que agitam os signos entre os
corpos que falam” (MONDZAIN, 2002, p. 12). Portanto, parece não haver outra maneira 
de exprimir aquilo que se vê junto, que se faz comum aos sentidos, que não seja por 
meio da palavra em movimento, do falar, do falar juntos. 
  
 Logo, é a partir de tal “imbricamento” que iniciamos nossas reflexões. O 
caminho que escolhemos seguir abre-se a uma convergência de signos por vezes 
contraditórios, mas que, ao mesmo tempo em que se desdobram em paradoxos, também 
sustentam a complexa relação que estabelecem o olhar e a palavra na experiência da 
imagem - mais precisamente, da imagem cinematográfica. O que nos interessa releva 
da experiência do espectador frente à (sua) imagem projetada; é fruto daquilo que, 
ao ser dado a ver ou, inversamente, ao ser ocultado, escondido, ganha sentidos a 
partir da experiência do ver juntos, mas também do falar juntos sobre aquilo que é 
visto. Nesse sentido, apoiando-nos nas reflexões de Mondzain e num estreito diálogo 
com Jacques Rancière, propomos pensar a imagem, a fim de, ao desvelarmos seu 
funcionamento, também compreendermos o papel crucial do espectador na experiência 
do cinema. 

1|  A ECONOMIA DA IMAGEM
E SEU DISPOSITIVO ECLESIÁSTICO

 É possível afirmar que todo sujeito se constitui através da relação 
estabelecida com a imagem; tanto com a sua própria imagem, quanto com a imagem

Para Dessanti, a palavra não é exatamente um elemento da linguística 
e está longe de responder ao estilo código de barras ou mensagem. 
Ela é o modo pelo qual, em qualquer experiência, algo da ordem do 

outro se faz presente de tal forma que não pode ser ignorado. Essa 
parte que é do outro é essencial e nunca será dominada, pois tal 
é a condição para que eu venha a construir minha própria parte. 
(...) A partilha do sensível acontece na partilha da palavra. A 
palavra é a única experiência da troca, pois não há palavra sem 

parição, sem partida, sem separação; ela é a experiência fundadora 
de um distanciamento. E o compartilhar só se torna possível se os 
respectivos pontos de partida inscreverem, entre eles, uma linha 

divisória. (MONDZAIN, 2002, p. 50)

entre nosso olhar e um mundo visível” e que, por essa razão, “torna-se o elemento 
primordial na constituição de uma história do imaginário” (MONDZAIN, 2007, p.22). 
Segundo Mondzain, Dessanti pressupõe através dessa dialética entre o visível 
e o invisível, que uma subjetividade não pode ser considerada independente 
daquilo que a constitui, e sugere ainda que tal subjetividade, de fato, 
poderia ganhar sentido “nos movimentos infinitos que agitam os signos entre os
corpos que falam” (MONDZAIN, 2002, p. 12). Portanto, parece não haver outra 
maneira de exprimir aquilo que se vê junto, que se faz comum aos sentidos, 
que não seja por meio da palavra em movimento, do falar, do falar juntos. 
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do mundo que lhe é dada a ver. “Aos poucos, ele vai aprender a ver para, um dia, 
ver a si mesmo e assim aceder à sua palavra”, afirma Mondzain*. Certamente, é a
imagem que permite a qualquer indivíduo vivenciar o processo de identificação 
que o transforma em sujeito, mas essa experiência só se torna possível porque ela 
provoca, simultaneamente, uma espécie de clivagem, de apartamento. Se a imagem 
serve como princípio para a construção identitária, ela também faz emergir, nesse 
processo, a noção de diferença. É o encontro do olhar com a imagem que permite que 
a alteridade se manifeste e se mostre em toda sua potência, revelando com isso a 
oposição, mas também a complementaridade que sustentam a complexa relação entre o 
“eu” e o “outro”. 

 Ao entender a imagem como um operador que serve para demarcar historicamente 
a condição do sujeito frente à alteridade, Mondzain a reconhece como produto de um 
tempo e de um espaço determinados, mas lembra que é a própria imagem que ajuda a 
fabricar, através de seu caráter mediador, a relação tempo-espacial da qual ela mesma 
é fruto. Se a imagem tem o poder de colocar em crise o olhar, tal como supõe Dessanti
(2001, apud MONDZAIN, 2002), é sem dúvidas em razão de seu caráter de simulacro 
da realidade, mas sobretudo porque toda imagem carrega, em si mesma, uma dimensão 
revolucionária, emancipatória. A fim de explicar tal dimensão, Mondzain volta-
se anacronicamente à chamada crise bizantina e ao gesto iconoclasta de destruir 
imagens, que acabou por provocar o cisma da Igreja Católica no século XI**, 
articulando uma nova economia entre o visível e o invisível e influenciando, com 
isso, toda a história do imaginário ocidental. 
 
 Para a filósofa (MONDZAIN, 2007, p. 46), o imaginário cristão fincou seus 
alicerces e construiu suas bases doutrinárias por meio de um discurso que se propunha 
a inverter a lógica apresentada pela religião judaica: enquanto o judaísmo prega 
a ascese das mãos e a reserva dos olhos, posicionando-se contra qualquer forma de 
idolatria e renegando Jesus Cristo como o esperado Messias, o cristianismo propõe 
um gerenciamento intelectual e espiritual das operações corporais, transformando 
a imagem numa espécie de ferramenta de controle e de dominação, onde o Cristo se 
torna não apenas a “imagem e semelhança” do Pai, mas o próprio Pai que se faz homem. 
Tal inversão, somada à exploração do imaginário pagão e de fantasmas e forças 
pulsionais arcaicas, tornam-se então as chaves de seu discurso. Antes de qualquer 
coisa, sublinha Mondzain, o cristianismo é um monoteísmo icônico, talvez o primeiro 
a se dar conta da impossibilidade de se reinar sem imagens; portanto, sem uma gestão 
econômica e política do visível (MONDZAIN, 2007, p. 81).
 
 Para a Igreja, tudo se passa no discurso da crise, como se a questão da 
imagem não fosse relacionada à autonomia do político, mas sim à essência política 
do religioso (MONDZAIN, 2011, p. 105). A filósofa defende que a crise iconoclasta 
originou-se de fato de uma crise simbólica da autoridade. Lembremos que, para 
Hannah Arendt (1972), a autoridade é uma forma de obediência sempre hierárquica, 
que não requer nem persuasão, nem violência.
 
* In http://cinemadocumentaire.wordpress.com/2011/06/13/temps-et-montage-14-par-marie-jose-mondzain/. Consultado em 23 de julho de 2011.
** Dito de maneira bastante breve, em 1054 a chamada crise iconoclasta acaba por causar a separação entre a Igreja Católica de Roma e a Igreja Bizantina. Muito mais do que um 
movimento religioso, a crise foi um movimento de ordem política contra a adoração de imagens religiosas, que vê seu início ainda no século VIII, com a proibição, por parte do 
Papa Leão III, à veneração de ícones e imagens. Para conhecer melhor a teoria de Mondzain a propósito da crise da imagem no Império bizantino, sugerimos a leitura de sua obra 
(infelizmente ainda não traduzido para o português) Image, Icone, Économie: les sources bizantines de l’imaginaire contemporain (ver bibliografia). É relevante relembrarmos 
que a segunda grande crise vivida pela Igreja Católica (conhecida como a Reforma Protestante, sec. XV e XVI) também dizia respeito à proibição de adorar imagens, ainda que 
esse não fosse o principal fator para tal crise.
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Ao contrário da noção de poder, que prevê a disponibilidade e o uso de uma força 
que pode ser exercida sem sujeito, a autoridade abre-se àquilo que é possível ou 
permitido por parte de um sujeito, sem que lhe seja necessária nenhuma forma de 
dominação. Parece aceitável supor, portanto, que através da figura (imaginada) de 
Jesus, a Igreja conseguiu produzir um sistema impar e universal de administração 
e de gestão das produções visíveis (MONDZAIN, 1996, p. 267). Sua imagem consegue, 
simultaneamente, dar conta do visível e do invisível, do sagrado e do humano, do 
mistério e do enigma. O Evangelho é sua palavra; a Igreja, seu corpo; a Encarnação, 
sua economia.

 É sob o signo da encarnação que Mondzain decide pensar a imagem, tentando assim 
compreender seu funcionamento. Na encarnação, o sentido daquilo que se vê repousa 
naquilo que, na verdade, não se vê (MONDZAIN, 2004, p.106). Encarnar seria, pois, 
tornar-se imagem, ganhar materialidade, carne e corpo, sem no entanto abandonar suas 
dimensões tanto de enigma, quanto de mistério. Se a primeira dessas duas dimensões 
concerne o discurso e a palavra, cujo sentido se encontraria escondido ou velado*, 
a segunda delas, por sua vez, não ofereceria nenhuma possibilidade de revelação**, 
ao menos para os não “iniciados”. Dessa maneira, entre mistério e enigma, é a 
narrativa da vida de Jesus Cristo – que se inicia e culmina no gesto encarnatório – 
que servirá para edificar toda a cultura ocidental. Ao fazer da figura do Cristo um 
lugar de crise, a Igreja consegue articular a autoridade e usufruir do poder que, 
durante séculos, ela manteve/mantém sobre o imaginário dos sujeitos. “Com o poder, 
ela assegura a dominação temporal da instituição eclesiástica sobre os corpos e 
sobre as almas; já a autoridade, serve para lhe dar a legitimidade necessária para 
tal dominação” (MONDZAIN, 2007, p. 225).

 É consenso que nunca houve nenhum outro ícone tão reproduzido ou figurado 
nas artes visuais quanto o rosto do Cristo (PÉNEAUD, 2010). Sua imagem encarnada, 
tal qual cunhada, cultuada e difundida pelos chefes da Igreja, parece ter sido 
o elemento-chave para que a instituição conseguisse desenvolver um modelo de 
dominação simbólica tão eficaz e duradouro. Ora, se Deus escolhe encarnar na figura 
de Jesus, se essa é sua vontade, nada mais pode se opor ao gesto de representar 
o que Ele mesmo decidiu tornar visível. Portanto, parece impossível negarmos que 
nossa relação com a imagem tenha se construído a partir e através desse controle: 
“(...) articular o religioso ao político, submeter o segundo ao primeiro (...), 
essa arte profana de fazer reinar o divino é a oikonomia***” (MONDZAIN, 2011, p. 
112). Para tomar o poder é preciso fazer crer; para submeter-se, é necessário crer.

* A palavra “enigma”, do grego aenigma, se refere ao discurso ambíguo, cujo sentido é velado; à palavra obscura para qual se busca uma significação (REY, 2007). 
** Do latim mysterium (originária do verbo myein, fechar), a palavra “mistério” concerne aquilo que deveria ser silenciado (REY, 2007). Curiosamente, o termo “sacramento” 
(do latim sacramentum, empréstimo, depósito de valores, caução) é escolhido por Tertuliano (sec. III) para substituir a palavra mistério no vocabulário cristão, servindo para 
designar aquilo que, para a doutrina, era considerado sagrado; seus signos de culto.  
***  Para Mondzain (1996), essa nova doutrina “econômica” do ícone funciona como a base de sustentação para uma nova concepção do símbolo. 

A imagem é um espaço de crise da mesma forma que o é, também, a 
figura do Cristo no discurso que o faz falar e que dele fala. Ele é, 

ao mesmo tempo, carne do visível e corpo da instituição, imagem do 
invisível que se encarna (...), figura da liberdade e modelo de sub-

missão. (MONDZAIN, 2003, p. 23).
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Assim funcionam os regimes tanto da crença, quanto do crédito. Para Mondzain (1996), 
a economia, conceito que serviu para a transfiguração da história, é inseparável 
do universo da imagem e encontra nele sua sistematização.

 Para que o gesto da encarnação se opere, entretanto, é necessária a presença 
do feminino. Cristo só pode efetivamente encarnar no mundo dos homens por meio do 
corpo de uma mulher. Dito de outro modo, “a posição materna ocupa o centro da crise 
encarnatória. (...) sem a mulher, Deus não pode se fazer ver” (MONDZAIN, 2007, 
p. 168). O corpo de Maria, mãe do Cristo, funciona para a Igreja como um vetor, 
espaço de inscrição para a imagem do filho, uma vez que sua própria figuração é 
sempre relacionada ao nascimento ou à morte do Messias*. É ela a “serva fiel” que 
ao cumprir a vontade do Pai, se submete à força do Espírito Santo para que o Filho 
de Deus possa vir ao mundo. Ela é atravessada pela Trindade e dela depende sua 
manifestação, ainda que ela seja excluída dessa tríade. Sua importância será sempre 
relacionada à pureza imaculada de sua virgindade, que resta intocada mesmo depois 
da concepção a fim de, com isso, garantir a continuidade do poder e da dominação 
patriarcais. Para Mondzain (2007, p. 163), a encarnação, “gesto que abre aos olhos 
do mundo para a imagem”, acaba por investir no mesmo movimento a maternidade e a 
filiação, transformando a figura de Maria na imagem paradoxal do amor e da morte.

 É interessante notarmos que, assim como Mondzain, diversos outros teóricos da 
imagem dela se aproximam utilizando um vocabulário relacionado a um universo que 
poderíamos aqui chamar de religioso ou sagrado, revelando com isso tanto uma função 
metafísica quanto um certo animismo originário que serviriam para caracterizar a 
imagem. Walter Benjamin (2000), por exemplo, se apropria do conceito de aura – “uma 
singular trama do espaço e do tempo: aparição única de algo que, por mais que se 
aproxime, resta ainda longínquo” (BENJAMIN, 2000, p.75) – a fim de explicar o que 
ele chama de depreciação da arte, inevitável consequência da reprodutibilidade 
técnica. Para Georges Didi-Huberman (in DIDI-HUBERMAN et alii 2011), por sua vez, 
a aparição seria a dimensão capital de qualquer experiência da imagem. Ela “abre 
uma brecha na minha linguagem, nas minhas pré-visões e nos estereótipos do meu 
pensamento”, afirma Huberman (2011, p. 86), destacando a natureza fantasmagórica 
da imagem e sua capacidade de sempre voltar, de retornar a fim de, por assim dizer, 
“assombrar” aqueles que a veem.

 Sabemos que a palavra imagem tem como possível raiz etimológica o termo 
imago, que na Antiga Roma designava o costume de produzir máscaras mortuárias a 
partir do rosto de um defunto. Essa genealogia da imagem poderia ser explicada 
através do desejo dos vivos de fazer com que alguma coisa dos mortos restasse, 
durasse, permanecesse.

*  Mondzain (2007) explora longamente o caráter feminino da imagem, atentando para as diversas representações artísticas da Mãe de Deus, sempre relacionadas à dor ou ao 
gozo. Ela  sublinha o papel do feminino e da mulher em relação ao olhar, explicando-o a partir de seu “assujeitamento histórico”, objeto do desejo e desejo do objeto. Lembramos 
que outros autores como Laura Mulvey (1975) e W.J.T. Mitchell (2005) também se ocuparam do tema, ainda que a partir de perspectivas distintas.

O termo economia não é objeto de um discurso novo ou específico 
durante a crise iconoclasta, mas é ele que sustenta a totalidade do 
edifício no qual o ícone é a aposta final, ao mesmo tempo intelec-

tual, espiritual e política. É por ocasião da crise que ele adquire 
enfim sua sistematicidade. (MONDZAIN, 1996, p. 16)
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 Se destinamos à imagem esse caráter quase místico, é porque toda imagem 
sugere que, por trás de sua superfície, existe escondido um duplo do mundo; um mundo 
outro, mas, ainda assim, o mesmo mundo; ambiguidade característica de um pensamento 
dito mágico ou fantasmático, como explica Maxime Scheinfeigel (2008), revelando, 
por conseguinte, uma estreita relação com o reino da morte: “A encarnação nas 
máscaras nada mais é do que um novo nascimento (...) alguma coisa resta intacta; 
é a necessidade de dar uma destinação aos mortos para que o futuro seja possível” 
(MONDZAIN, 2007, p.255). 

 Dito isso, nos parece importante lançarmos a hipótese de que nossa relação 
com a imagem e com o universo das visibilidades ainda funciona a partir desse modelo 
de pensamento atravessado pelo imaginário cristão, por meio de um dispositivo 
que Mondzain (1996, p. 267) chama de “eclesiástico”. Como é sabido, o pensamento 
crítico há tempos não se cansa de denunciar a onipresença da imagem, que de forma 
incessante, viria a interpelar, seduzir, ludibriar, alienar e enganar cada vez 
mais o olhar, modificando a forma com a qual o espectador se relaciona com o mundo 
no contemporâneo. Todavia, o que se visa evidenciar através dessas denúncias 
parece ter muito mais a ver com o modus operandi de um “mercado de visibilidades” 
(MONDZAIN, 2002, p.52) do que propriamente com a atual inflação de imagens. Ao se 
atacar a este dito mercado, Mondzain encontra uma economia que, ao subjugar o mundo 
da arte ao universo do consumo e do controle, tentaria desprover o espectador de 
seu lugar de sujeito da palavra e do julgamento.

2|  UM ESPECTADOR
EMANCIPADO

 É fato que vivemos, no contemporâneo, sob a égide do espetáculo. Tal “triunfo 
da imagem” viria a indicar uma espécie de crise do visível, colocando em xeque tanto 
a noção de imagem, quanto a própria concepção de sujeito espectador. O problema, 
segundo Mondzain (2007, p.111), não seria o fato de denunciar ou aprovar uma 
cultura do espetáculo, mas sim de nos ocuparmos daquilo que faz de um sujeito que 
vê um sujeito da cultura, reconhecido por sua presença ao mesmo tempo singular e 
política. A padronização do olhar - que para a filósofa, responderia ainda a esse 
dito dispositivo eclesiástico – acaba por anular a energia criativa do olhar, uma 
vez que os modelos dominantes impõem um imaginário atrelado ao comércio de objetos 
idênticos, produtos do que Mondzain chama de “consumação icônica” (MONDZAIN, 2007, 
p. 112).

 É inegável que a emoção visual mantém uma íntima relação com as paixões 
humanas, o que acaba por tornar cada gesto presente no fazer de um filme - a escolha 
dos quadro, o destaque dado à voz ou o encadeamento da montagem -, um elemento 
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 “Aquilo que se tece invisivelmente entre os olhos e as imagens constitui a 
trama de um sentido compartilhado, de uma escolha no destino das paixões que nos 
atravessam”, infere a filósofa (MONDZAIN, 2002, p.59). Este dito Homo Spectator  
*(MONDZAIN, 2007) serve, é certo, para designar aquele que oferece seu olhar na 
experiência da apreciação daquilo que lhe é dado a ver; mas refere-se também - e 
sobretudo -  àquele “que produz os signos que lhe permitirão ouvir e ver, fazer ouvir 
e fazer ver os movimentos de seu desejo e de seus próprios pensamentos” (MONDZAIN, 
2007, p.11). Ao reconhecer na atividade espectatorial um papel ativo e dinâmico no 
compartilhamento do sensível, a filósofa descortina uma interessante analogia entre 
a imagem e a palavra, entre o muthos (a fábula) e o logos (a palavra).
 
 O poder de fabulação (muthos) seria a única e verdadeira condição de acesso 
ao logos, pois “não há transmissão de conhecimento sem uma erótica da verdade” 
(MONDZAIN, 2007, p.121). Ao ser atravessado pelo daimôn - divindade que para os 
gregos relacionava-se às afetações humanas e ao seu poder de imaginação (phantasia) 
-, o discurso, a palavra posta em movimento, convocaria o desejo do sujeito 
(MONDZAIN, 2007, p.121). Nossas fantasias, são instrumentos de uma cenarização, de 
uma ficção do mundo. É na atividade do contar que a realidade adquire uma forma, 
que os eventos ganham um tempo e um espaço, e que os sujeitos passam a ter um nome, 
um rosto e uma identidade. Através da ficção, o cinema - por excelência a arte da 
modernidade - lhes dá uma forma e acaba por colocar em ação a figura da liberdade 
que condiciona o sujeito da palavra. Segundo Mondzain, é necessário ficcionalizar a 
liberdade, imaginá-la - ou, em outros termos, compor sua imagem - para manter viva 
a crença, justamente a única energia verdadeiramente política. A liberdade é uma 
ficção no sentido literal do termo, “uma imagem que se interpõe entre os sujeitos 
e permite que eles troquem de lugar” (MONDZAIN apud ALLOA, 2010, p. 58).
 
 Esta analogia que atravessa toda a obra da filósofa serve de ponto de partida para 
nos aproximarmos de uma suposta ontologia do sujeito espectador. Mondzain lhe fornece 
o lugar de um produtor de sentidos ao mesmo tempo em que destaca os movimentos de seu 
desejo e de seus pensamentos como motor da dialética estabelecida entre o ver e o dizer.

 A articulação dessas categorias, bem como seu funcionamento, interessam-
nos aqui de forma particular, pois esse jogo de equivalências e de oposições nos 
possibilita desatrelar a noção de espectador de uma insistente passividade - o 
que o próprio termo, de partida, já sugere -, encontrando-lhe um novo lugar nessa 
dinâmica. Para Mondzain, a participação ativa do olhar frente à imagem pressupõe 
qualquer experiência estética, o que faz com que entendamos o sujeito espectador 
como um sujeito inteiro, que pensa e que deseja; ou, como prefere Jacques Rancière, 
um “espectador emancipado”.

 Na mesma perspectiva que Mondzain, Rancière (2008) sugere que 
“aquele que vê não sabe ver” serve como a máxima que guia toda a história 
do pensamento ocidental acerca do binômio imagem/espectador, desde a 
caverna de Platão até a noção debordiana da sociedade do espetáculo.
Para ele, a emancipação do espectador revela-se uma espécie de gesto de afirmação 
da sua capacidade de ver e de pensar a respeito daquilo que lhe é dado a ver.
*  Mondzain (2007) explora longamente o caráter feminino da imagem, aten
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 Como Mondzain, Rancière (2008) também relaciona o ver ao pensar, encontrando 
na atividade espectatorial a possibilidade legítima da conquista da liberdade, pois 
emancipar, lembremos, significa exatamente liberar-se do poder de uma autoridade. 
“A emancipação começa quando compreendemos que olhar é também agir” (RANCIÈRE, 
2008, p. 18). É através das aproximações e dos distanciamentos de seu olhar que o 
mundo então pode adquirir sentidos, ganhar forma e composição. O espectador, dessa 
maneira, não é apenas um contemplador distante, mas também um intérprete ativo do 
espetáculo que lhe é oferecido. “Ele compõe seu próprio poema com os elementos do 
poema que se apresentam diante dele” (RANCIÈRE, 2008, p.19).
 
 Rancière volta-se ao universo do teatro a fim de tentar compreender a 
relação entre a emancipação intelectual e a questão do espectador em nossos dias. 
Primeiramente, não seria em vão lembrar que o termo espectador, oriundo do latim 
spectator, era utilizado para referir-se à atividade de observar ou contemplar um 
espetáculo, mas também servia, na Grécia antiga, para designar o lugar ocupado 
por um cidadão no próprio espaço do teatro. Dito de outro modo, ele é um elemento 
central na economia de qualquer espetáculo. Sua relação com a palavra teoria 
- do grego theoría - tampouco é fortuita, pois teorizar significa justamente 
observar um objeto determinado, especular sobre ele. Nesse sentido, oferecer seu 
olhar à contemplação de um espetáculo significaria pensá-lo; teorizar acerca de 
sua dinâmica e das implicações que dela decorrem. Ao menos de um ponto de vista 
aristotélico, o teatro apresenta-se como a condição da possibilidade da vida na 
polis (MONDZAIN, 2007, p. 212), e é dessa maneira que Rancière o compreende: 
como uma espécie de lócus originário do espectador; lugar mais que propício para 
refletir a propósito da interrelação da arte, domínio do sensível, com a política, 
espaço do compartilhamento.
 
 O filósofo destaca o paradoxo fundamental que emerge das mais diversas 
críticas dirigidas às artes da cena e que, segundo ele, poderia ser formulado de 
maneira bastante simples: “não há teatro sem espectador” (RANCIÈRE, 2008, p. 8). É 
claro que tal axioma se estenderia igualmente ao cinema, ou ainda a qualquer outra 
forma de arte do espetáculo, pois como defende Rancière, apesar de suas respectivas 
particularidades e de suas notáveis diferenças, o gesto da encenação parece ser o 
amálgama comum de todas elas.  Ao analisar as críticas que consideram a atividade 
espectatorial como elemento central nas discussões acerca da relação da arte com a 
política, o autor, entretanto, parece muito mais preocupado em compreender o que 
faz de um sujeito que vê um sujeito da cultura do que atacar uma suposta cultura do 
espetáculo. Na verdade, Rancière convida-nos a “sair do círculo”, partir de outras 
pressuposições que não mais respondam a uma lógica que corrobora a ordem social 
instituída. Nesse exercício, o filósofo contrapõe duas perspectivas teóricas que, 
ainda que distintas entre si, se sustentariam sobre um mesmo regime de oposições, 
funcionando como os lados contrários de uma mesma moeda. 
 
 A primeira dessas oposições infere que, no caso do espetáculo teatral, ver 
seria o contrário de conhecer. Nele, o espectador estaria passivamente posicionado 
frente a um jogo de aparências, cujo processo de produção e a realidade que esconde 
lhe são, de fato, desconhecidos. 
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 O gesto de camuflar ou maquiar a realidade daria ao espetáculo um caráter 
ilusório, que encontra na passividade da contemplação sua condição primordial. Já a 
segunda perspectiva opõe o ver a qualquer forma de ação que conduza ao conhecimento 
e ao saber, uma vez que o olhar do espectador, na encenação, é subjugado pelas 
sombras do ilusionismo performático dos corpos, deixando-se por ele seduzir. 
“Assim, ser espectador é estar separado tanto de sua capacidade de conhecer, quanto 
de seu poder de agir” (RANCIÈRE, 2008, p. 8). A partir dessas duas premissas que 
se apoiam em uma conclusão platônica a respeito da arte, pode-se supor que qualquer 
espetáculo acaba por colocar em cena um pathos, a manifestação de um sintoma 
relacionado ao desejo e ao sofrimento, fruto da divisão de um sujeito que, de todo 
modo, seria mesmo resultado da ignorância (RANCIÈRE, 2008, p. 9).

 Rancière explica que o teatro surge como uma forma coletiva da constituição 
do sensível que termina por caracterizar-se como o espaço vivo da comunidade, 
“transformando as formas sensíveis e comuns da experiência humana” (RANCIÈRE, 
2008, p. 12). Todavia, se quem diz teatro diz espectador, o filósofo nos convida, 
endossando as reflexões de Bertolt Brecht e Antonin Artaud, a pensar numa forma 
teatral na qual tal passividade estivesse submetida a um tipo diferente de relação, 
implicando e designando aquilo que é realmente produzido em cena: o drama. “Drama 
quer dizer ação” recorda-nos Rancière (2008, p. 09). É por meio do drama que o 
teatro se torna o lugar no qual uma ação coletiva pode ser conduzida. Tal ação 
sustenta-se no movimento dos corpos que, uma vez colocados em cena para nela 
atuarem, buscam também mobilizar outros corpos, provocando-lhes outra vez uma ação. 
Portanto, se em alguma medida o espectador renuncia ao seu poder de julgamento - 
ainda que momentaneamente -, é para recuperá-lo e reativá-lo através da mise en 
scène; da inteligência, da energia e da economia produzidas por essa performance 
dos corpos que ocupam o espaço da cena.  
 
 A noção de mise en scène serve exatamente para questionar o lugar do espectador 
em relação a um sistema de representação, pois ela se converte na própria mise 
en relation entre o olhar e o espetáculo (COMOLLI, 2008, p. 79). Para Jean-Louis 
Comolli (2008), colocar em cena significa considerar o espectador como suscetível 
de se transformar; ele é um ser desejante capaz de mover-se, de mudar de lugar. 
Se o mal do sujeito espectador reside numa espécie de abandono de si mesmo, este 
abandono seria, por outro lado, inerente e imprescindível à sua condição. Para que 
a atividade espectatorial aconteça, nos recorda Comolli, é sempre preciso alguma 
forma de distanciamento; um movimento de recuo torna-se incontornável para que o 
sujeito espectador possa então nascer. 

O espectador não é mais o homem que se serve de seus olhos enquanto 
todos os outros sentidos repousam, mas o théatès, aquele que obser-

va ou contempla aquilo que o mundo ou um outro homem lhe dá a sentir 
(...). É um cidadão tomado pelo espetáculo de uma ação que age sobre 
ele e que ele, por sua vez, transformará em seguida em alguma outra 

coisa. Essa transformação, que ele deve à potência do logos e não ao 
poder de seus olhos, faz com que ele se torne um cidadão capaz de 

julgar aquilo que vê e de decidir o que quer com os outros. (...) O 
logos é, antes de qualquer coisa, uma relação; relação do sujeito a 

um “fora” (dehors) ou uma relação que se efetiva entre o sujeito que 
vê e aquele que diz o que vê. (MONDZAIN, 2007, p. 15). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O cinema, como vimos, é um objeto híbrido, um fenômeno que reúne arte e 
indústria. Fundado sobre um regime de contradição, ele se vale dessa ambivalência a 
fim de sustentar o seu lugar no mundo, pois é justamente ela que lhe reconhece esse 
duplo e inseparável estatuto. Assim, o fazer de um filme sempre será um trabalho 
coletivo, uma atividade na qual os gestos, os afetos e as performances dos corpos 
são conduzidos e ao mesmo tempo se deixam conduzir em nome da satisfação de um 
desejo. Dito de outro modo, cada um dos participantes desse processo projeta seus 
desejos em nome de um mundo a ser projetado. 
 
 Entender como, historicamente e culturalmente falando, nossa relação com a 
imagem vem sendo construída, parece-nos um gesto de grande valia para compreendermos 
a importância do papel do espectador nessa dinâmica. “Ela (a imagem) espera que 
nós a pensemos à luz de sua própria história, (...) precisamos compreender os 
elementos de sua genealogia” (MONDZAIN, 1996, p. 11). A partir das reflexões de 
Mondzain, tentamos então mostrar que essa relação ainda responde a um dispositivo 
dito eclesiástico, ainda que a Igreja tenha perdido seu monopólio para um mercado 
de visibilidades, para uma dita indústria do entretenimento que subjuga qualquer 
forma de reflexão em nome de um comércio do olhar. É em razão de mobilizar paixões 
que a imagem se torna elemento crucial desse mercado, dessa suposta economia. 
 
 O que a imagem parece mesmo suscitar é uma espécie de lugar de crise, como defendem 
tanto Dessanti quanto Mondzain. Essa crise seria provocada por uma transformação na 
maneira de entendermos o papel do espectador e a influência da imagem no cotidiano. 
É isso que Rancière mostra ao tentar subverter a ordem do pensamento crítico, que 
ao responder a um sistema de pensamento platônico, apreende o lugar do espectador a 
partir da noção de passividade, o que certamente vem a fornecer à imagem uma outra 
tonicidade. Isso reforça a hipótese lançada por Mondzain a respeito da possibilidade 
de que a Igreja, aproveitando-se da ideia de tal passividade, tenha lançado mão de 
seu dispositivo eclesiástico, encontrando na encarnação sua mais perfeita alegoria. 
 
 Como afirma Mondzain (2007, p.82), o caráter enigmático de uma imagem talvez 
seja justamente sua ausência de mistério. O invisível, nela, não se esconde, mas ao 
contrário, se manifesta. Seu enigma não é um segredo e não repousa em nenhum saber 
oculto ou reservado. Ela é o enigma de toda carne que vive e que é habitada pela voz. Essa 
voz enuncia a manifestação daquilo que produz seu próprio desejo de ver. Um desejo. 
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