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RESUMO 

 

Este artigo pretende discutir, a partir de o ensaio O Mundo Codificado (2007), pertencente 

ao livro homônimo e do manuscrito não publicado, de título Reflexões Sobre a Casa da Cor 

a Construir em S. Paulo (1988), ambos de autoria de Vilém Flusser; as possíveis relações 

de significação e produção de sentido por meio das cores, vinculando sempre que possível à 

revista de moda ffw>>mag!. Este tensionamento tem por objetivo atualizar o pensamento 

do autor e transpor suas considerações para um produto de consumo cultural.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Vilém Flusser; cores; sentido; ffw>>mag!. 

 

Introdução: moda e imprensa 

 

Vilém Flusser dedicou grande parte de seu empenho a reflexão das imagens e aos 

artefatos, situando-os sempre no centro da existência contemporânea. Por sua formação 

filosófica, o autor tende a se dedicar mais, em seus textos, à identificação de estruturas de 

pensamento em detrimento da recepção de algum meio ou contexto. Este esforço representa 

hoje a base, do que podemos chamar, de uma filosofia do design e da comunicação visual. 

Iniciando a discussão pelo panorama introdutório da situação da imprensa, 

observamos que, como a conhecemos e o papel, sua principal matéria prima, não 

desaparecerão do dia para a noite. Mas como Wilson Dizard Jr (2000) nos mostra, a sua 

sobrevivência no mercado dependerá de uma mudança na posição mercadológica dos 

editores. Demandando assim um trabalho em múltiplas dimensões, em um pensamento 

multimídia. 

 As novas necessidades do mercado, para o conjunto – livros, revistas e jornais –, 

está atrelada as mudanças demográficas, que afetam os padrões de trabalho e lazer. Outro 
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fator preponderante neste nicho são as minorias étnicas, as questões socioculturais e o 

deslocamento da verba publicitária para outras mídias.  

Deste modo, Dizard Jr (2000) afirma que com as mudanças de estilo de vida e a 

crescente falta de interesse do público em informações generalizadas, afeta as perspectivas 

financeiras. Notamos por sua vez, que isto se reflete na adaptação e atualização do estilo 

das publicações em busca de um maior número de leitores. 

 Os sinais transmitidos pelo mercado de revistas nos leva as características mais 

visíveis de sua adaptação, são elas: a grande segmentação das revistas por vários 

indicadores, como por idade, gênero, profissões e interesses, ou por um mix destes 

indicadores (determinado por pesquisa); a busca do arrecadamento de verba pela 

publicidade direcionada ao público alvo segmentado, além de ambicionar um maior número 

de assinaturas; e ainda pertencer a um conglomerado com propriedades multimídia, como é 

o caso da revista ffw>>mag!  pertencente ao grupo Luminosidade. 

Este grupo, segundo publicado em seu site institucional, se auto denomina uma 

plataforma de conteúdo, com foco em múltiplas áreas como moda, comunicação, cultura e 

comportamento. Funcionando como um ponto de convergência entre diferentes pólos 

criativos. Seus projetos e eventos colocaram o Brasil no mapa da moda internacional, 

disseminado a imagem do país pelo mundo e incentivando cada vez mais a qualificação dos 

diversos profissionais envolvidos de forma direto ou indireta com o mercado da moda. 

Como dado demonstrativo da constante evolução do mercado de moda no Brasil, 

observamos que em 15 anos o país passou de 4 para mais de 150 cursos de moda de nível 

superior. 

O grupo apresenta em seu portfólio um diversificado leque de produtos, divididos 

entre as seguintes unidades de negócios: em eventos temos o SPFW (São Paulo Fashion 

Week) e o Fashion Rio; em projetos especiais vemos o Rio-à-Porter, Pop Up, Salão de 

Negócios SP, exposições e Economia Criativa; por fim, na unidade de conteúdo temos a 

ffw>>mag!, SPFW Journal, site/portal Fashion Foward, mobile e TV.  

Ainda de acordo com o site, podemos afirmar que o “negócio da moda” é o segundo 

setor que mais emprega no país, computando mais de 1.7 milhão de empregos diretos ou 

indiretos, em torno de aproximadamente 30 mil empresas. Movimenta 50 bilhões de reais 

por ano, representando 13% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional.  

O mercado apresentado demonstra forte crescimento econômico, por trabalhar com 

produtos de forte valor agregado e constante inovação. Fatores que impulsionaram o 
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desenvolvimento desde o setor têxtil e de exportação até a inserção e interação social. 

Favorecendo o reconhecimento do Brasil como uma forte marca. 

Sabendo que a moda utiliza a comunicação como alicerce de venda e 

posicionamento de marca. Podemos ver no site da ANER, Associação Nacional de Editores 

de Revistas, o faturamento referente à publicidade no setor de revistas e outros meios no 

início de 2011
4
. 

O primeiro trimestre de 2011 fechou em alta de 4,77% para o mercado publicitário, 

comparando ao mesmo período no ano anterior. Analisando os dados disponibilizados pelo 

Projeto Inter-Meios via ANER, observamos que a categoria mídia exterior teve o maior 

crescimento, sendo de 15,78%. O mesmo foi seguido pela internet, com aumentos 

culminando em 12,70%.  Com os piores resultados temos guias e listas, seguido de cinema, 

com decréscimos respectivos a 21,15% e 17,82%.  

O meio revista apresentou um crescimento total em investimentos em publicidade 

de 2,27% em relação ao mesmo trimestre do ano de 2010, alcançando um faturamento de 

343 milhões de reais só nos primeiros meses de 2011, garantindo o terceiro lugar no ranque 

com 6% em participação.  Perdendo somente para os clássicos televisão e jornal, o primeiro 

com 64,33% em participação e o segundo, mesmo em queda ainda representa 12,90% em 

participação. O meio revista ainda ganha da internet mesmo com o crescimento bastante 

considerável, como já foi apresentado.  

A melhor fatia do faturamento bruto das revistas é proveniente de faturamento 

direto, uma alta de 17,19%. O faturamento via agência registrou uma alta não tão 

substancial de 0,26%.  

 

A revista ffw>>mag! 

 

A primeira ffw>>mag! foi lançada em 2009 com o tema Jeans. A revista não 

disponibiliza um histórico detalhado sobre suas publicações ou mantem um link dentro de 

seu hotsite sobre o percurso de suas edições; em outros trabalhos acadêmicos o histórico da 

revista aparece igualmente de forma vaga, o que podemos afirma sobre a mesma é 

proveniente de seu mídia kit
5
, que não trata propriamente de fatores históricos e sim de 

                                                 
4
  O faturamento de 2011 representam os dados mais recentes apresentados pelo site da ANER. 

5
  Link para o Mídia Kit da revista no site da Luminosidade, ver Referência.. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

 

 4 

detalhes de posicionamento em reação ao seu público, conteúdo e venda de espaços 

publicitários.  

Desta forma a revista apresenta as seguintes características: é temática, 

editorialmente independente e trimestral
6
; se defini como uma revista que está além das 

tendências do mercado, que por meio de suas edições temáticas busca ampliar suas 

perspectivas editoriais, comunicando-se ao mundo como uma plataforma de idéias e novos 

comportamentos, o que a classifica como uma publicação conceitual (foco na transmissão 

de ideias). 

Delineia ainda os seus objetivos com o intuito de interpretar um mundo de várias 

facetas, para além das nações e fronteiras, onde cada peça está conectada em uma estrutura, 

que podemos chamar de rede, cada vez mais coesa e descentralizada. A revista mantem o 

foco de seu conteúdo, além da área da moda, em artes, diversidades culturais, urbanidades, 

política, comportamento, meio ambiente e outros temas que julga ser relevantes para a 

compreensão da atualidade. 

A distribuição nacional da ffw>>mag! se dá por meio do mailing list (banco de 

dados) do SPFW, que é composto por profissionais afins da área, como estilistas, modelos, 

grifes, e também pelos considerados formadores de opinião, segundo a revista, como os 

fashionistas, jornalistas e na realidade atual blogueiros. Cada edição conta com uma 

tiragem de 40 mil exemplares, no formato: página simples 23 por 30 centímetros, e em 

página dupla (aberta) 46 por 30 centímetros. 

 

O dispositivo da cor: considerações flusserianas 

 

Maurice Mouillaud (2002) situa as publicações jornalísticas no tempo e no espaço 

por meio de seus dispositivos materiais, afirmando assim que os mesmo influenciam na 

produção de sentido por parte dos leitores. O mesmo ainda trata de salientar que os estudos 

atuais separam em dicotomias os chamados de suporte e conteúdo, resgatando assim a 

metáfora de que o tema tratado por uma publicação, seu conteúdo, está “contido” dentro de 

um suporte.  

O autor ainda observa que ao tratarmos o suporte como uma embalagem, temos 

claro o limite material onde podemos separar as partes sem que o objeto perca a sua 

identidade, entretanto o limite simbólico vai mais longe, nos produtos midiáticos, livro, 
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jornal e revista, seus suportes caracterizam a sua utilidade e função. Aproximando a essa 

relação não teríamos o jornal embalado em papel, um romance em um volume e a ffw 

>>mag! em uma edição? 

Para Mouillaud (2002) o dispositivo prepara para o sentido. Sendo a materialidade 

da revista ffw>>mag! uma das formas de captação da atenção do público alvo e da 

manutenção do leitores a revista, que utiliza seus atrativos matérias dentre outros quesitos 

para se diferenciar das distantes publicações e assim fidelizar o seu leitor.  

Os pontos que compõem a materialidade da revista podem ser elencados como: 

matéria prima da capa e das páginas internas (tipos de papel, tipos de gramatura, tipos de 

tintas e efeitos, como verniz e texturas), o formato (tamanho da revista aberta e fechada, 

peso, tipo de lombada e consequente tipo de encadernação), a logomarca flutuante (cores e 

imagens de preenchimentos) e a diagramação externa (disposição dos elementos na capa - 

logomarca, chamadas e imagens, além de elementos como selos e códigos de barra - uso 

das cores e tipologia flutuante). 

Quanto ao uso das cores na revista ffw>>mag! observamos que pelo seu caráter 

editorialmente independente, veiculando edições temáticas, as cores variam de acordo com 

o tema e edição, onde preenchimento da logomarca também varia, tanto em cores sólidas 

quanto em imagens de preenchimento, de forma as integrar a identidade visual de cada 

edição.  

Utilização das cores nas capas variam da aplicação de cores quentes, as de cores 

frias, passando por capas em preto e branco, a percepção das cores é acentuada pela 

aplicação de verniz reserva (em áreas específicas da capa), assim como a adoção esporádica 

da chamada quinta cor ou cor especial (tons metálicos entre prata, dourado e cobre), além 

do uso de texturas rusticas e foscas. 

No ensaio O Mundo Codificado (2007), o autor Vilém Flusser aborda como tese 

principal do texto que por meio da revolução da comunicação, o significado do mundo e da 

vida mudaram, mantendo o foco da discussão nos códigos; passando pela explicação de 

crises referentes a forma de codificação das informações. O termo crise é usado para 

demarcar momentos de transição entre condutas e formas de leitura do mundo.  

De acordo com o ensaio, antes do desenvolvimento da escrita, período que se 

estende até a invenção da imprensa; observávamos um predomínio das imagens como 

forma de comunicação. Com o passar do tempo, as imagens que compunham cenas, foram 

sendo relatadas em linhas, nos moldes da escrita, culminando nas narrativas. Marcando 
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assim o fim da pré-história e iniciando a história, muito mais pelo desenrolar das imagens 

em linhas que pelo próprio código alfabético. 

Percebemos que o homem para Flusser (2007) é um animal alienado, uma vez que a 

comunicação seria uma substituição, da vivência pelo a que ela se refere. Desta forma os 

homens têm de se comunicar por meio de código criado e organizados, que perderam o 

contato direto com o significado dos símbolos. Esse homem precisa mediar as suas 

vivências por meio das imagens (técnicas ou não) e das narrativas para dar sentido ao 

mundo.  

O autor ainda apresenta as diferentes formas de leitura em linha e em superfície, 

respectivamente para os textos e as imagens. A leitura em superfície se dá em um primeiro 

momento em um único lance de olhar, onde assimilamos a cena, diacronizamos a imagem, 

em um segundo momento devemos percorrer a imagem com mais cautela, analisando as 

partes, diacronizar; para desta forma garantir a efetividade de seu significado. Portanto nas 

leituras em superfície “devemos diacronizar a sincronicidade” (FLUSSER, 2007, p. 131). 

Nas leituras em linha, entretanto devemos fazer o inverso. A narrativa explica uma 

cena, enumerando cada símbolo de forma clara e ordenada. A cena em imagem se refere a 

uma circunstância concreta, já a linha em um texto não se refere a circunstancia, e sim a 

cena da imagem. Desta forma o processo de leitura acontece por meio de passos, da 

apreensão de cada símbolo em uma ordem dada, recebendo no final uma mensagem, que 

deve ser sintetizada. Os códigos lineares demandam uma sincronização de sua diacronia. 

Flusser (2007) ainda afirma que a relação entre superfície e linha por muito tempo 

foi considerada uma luta, mas aos poucos o texto incorporou as imagens. A escrita, 

entretanto representa um retorno as imagens, ao analisa-las. Vivemos assim em um tempo 

histórico, mas com clima de pós-história, uma vez que as imagens técnicas, caracterizadas 

por códigos eletrônicos, modelos que significam conceitos. Que são igualmente um 

regresso aos textos e mais um grau de distanciamento, agora não só as imagens, mas a 

narrativas são igualmente consideradas mediações, que é compreendido nesse conjunto 

como uma forma de dar sentido ao mundo por meio de símbolos. 

  Retornando a discussão ao foco temático da cor, percebemos que ela é a forma 

como as superfícies se apresentam a nós, seres humanos. O que podemos chamar de 

explosão das cores aconteceu no período após Segunda Guerra. Para Flusser (2007) somos 

programados por cores, como um dos aspectos do mundo codificado em que vivemos, 

somos envolvidos pelos seus significados.  
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 As superfícies se tornaram meios importantes na divulgação das mensagens que nos 

programam. Plástico, papel, vidro, alumínio, telas de plasma e etc., agora são tanto 

“conteúdo quanto continente”; as informações nos chegam em cores. Essa explosão das 

cores nas superfícies representa uma valorização dos códigos bidimensionais em detrimento 

ao unidimensional, o alfabeto. 

Vilém Flusser esteve envolvido no projeto inicial que hoje conhecemos como Casa 

Cor. Por sua inserção em reuniões em que se desenvolviam os conceitos norteadores do 

projeto, observamos vários textos de diversos temas que têm como ligação a Casa Cor. Um 

deles, de título Reflexões Sobre a Casa da Cor a Construir em S. Paulo (1988) será 

utilizado aqui por apresentar uma estreita ligação com ensaio O Mundo Codificado (2007).  

Logo no primeiro parágrafo notamos que o objetivo da Casa Cor, de permitir as 

camadas populares, vivenciar a experiência das cores em meio o cinza poluído de São 

Paulo, e sua função, de oferecer espaço para estudos e trabalhos que tenham a revolução das 

cores por tema; é um tanto diferente do que presenciamos hoje em dia. 

 Neste texto a cor deve ser entendida como um objeto de estudo da cultura e não das 

ciências naturais como a biologia. O autor ainda segue coerente em suas discussões sobre a 

explosão de cores nas superfícies e igualmente na arquitetura. Essa “revolução” marca a 

transição entre a história e a pós-história, chamada por ele neste texto como cultura 

industrial e cultura telemática, respectivamente.  

No momento em que o texto foi escrito, para Flusser (1988), não dispúnhamos de 

uma teoria cultural da cor, isto por ela oscilar entre períodos de vasta coloração e período de 

monocromia. Aparentemente as oscilações não estão ligadas de forma direta as ideologias 

vigentes em cada época, sendo este um dos pontos de complexidade, para tratar o tema por 

meio de uma teoria propriamente cultural. Mesmo atualmente em meio a explosão de cores, 

não observamos ligação com o pensamento calculador, computador, cibernético, atualmente 

dominante.  

A explosão das cores não acontece de modo uniforme e universal, podemos notar 

dois pólos com características divergentes, sendo eles, segundo Flusser em 1988: 

capitalismo e socialismo. Para o autor no meio cinzento dos países socialistas, as cores 

aparecem como uma forma de informação, desmilitarizante e desuniformizante. Entretanto, 

observamos uma uniformização de segunda ordem, quando as cores aparecem em profusão 

dentro dos blocos capitalistas, desinformando, pela sua ação redundante. A exemplo disto 

temos os painéis publicitários da Times Square em Nova York. As cores gritam de todas as 
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superfícies, paredes, embalagens, roupas, alimentos, dentre outros. Por efeito desta 

“gritaria” estamos ficando surdos, em suma o aglomerado de cores uniformizam tanto 

quanto o de cinza constante.  

Mesmo sem uma teoria cultural das cores, o autor opta por utilizar o segundo 

princípio da termodinâmica em seu texto, onde todo sistema fechado tende a distribuição 

dos seus elementos de mais em mais uniformes, sendo isto provável de que se aconteça. 

Dentro do macro sistema podem surgir ilhas de distribuição improvável (subsistemas em 

desordem). 

Sempre do ponto de vista da cor, o autor, considerar a sociedade industrial 

(histórica) como um sistema mais ou menos fechado, com tendência e distribuição da cor de 

mais em mais provável, descentralizadora. Os grupos socialistas, por tenderem mais ao 

cinza, representam assim, o estágio mais avançado, mais provável e mais uniforme dentro 

do macro sistema. 

Os grupos pós-históricos, neo capitalista, seriam ilhas de desordem, de entropia, 

pela sua explosão de cores, gerando assim uma distribuição injusta de informação. Todavia, 

as informações tendem a uniformização, ou seja, à desinformarem. E a redundância atual 

das cores representa para o autor um sintoma pós-histórico, onde o sistema tende de mais 

em mais provável e de menos em menos informativo. 

Como conclusão parcial, notamos no texto, que a mudança do cinza industrial para a 

profusão de cores transformou mais que o clima social e cultural, alterou a forma de 

programação do homem, seus valores, conhecimentos e atos. Isso seria efeito do abandono 

do uso do carvão como fonte de energia e causas de efeito futuro, como o abandono do 

código alfanumérico, da escrita em preto e branco, em prol dos códigos coloridos. Os 

efeitos são imprevisíveis para o autor, no momento da análise em que se encontrava. 

Na terceira parte do texto, Flusser (1988) delimita o universo da cor entre o branco e 

o preto, entendidos como a presença e ausência total de luz, e nos outros extremos o 

ultravioleta e o infravermelho. Quanto mais perto do branco ou do preto a cor morre, se 

transformando em presença ou ausência de luz. Esta percepção do mundo das cores convida 

a reflexão metafórica. Para o autor uma metáfora deve contemplar três pontos: como 

primeiro, boas metáforas se apoiam sobre fatos; em segundo, todo pensamento é metafórico 

e o pensamento cultural é deliberado (direcionado); e por fim, as metáforas são armas 

poderosas da criatividade. 
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Desta forma os termos “luz” e “trevas” aparecem de modo recorrente em metáforas. 

Na própria metáfora de Vilém Flusser (1988) observamos a presença deles, onde caracteriza 

a cena atual da explosão das cores como um fenômeno que se diferenciaria da época das 

trevas, século 6 d.C. submerso em misticismo; e da época das luzes, século 18 d.C. com 

suas explicações e racionalidades. Lembrando que as luzes e as trevas matam a cor. Uma 

vez, que segundo Flusser (1988, p. 5), “a luz da razão torna a vida tão incolor e insipida 

quanto o fazem as trevas do misticismo”.  

A metáfora que situa a nossa situação cultura atual em relação a explosão de cores 

como sendo o centro do universo cromático, dá margem a captação do impacto dos novos 

códigos coloridos, das imagens técnicas, sobre a futura maneira de conhecer, vivenciar e 

valorar o mundo. Esses códigos vão substituindo os códigos alfanuméricos ao qual se 

dedicou a cultura moderna. Retorno a abordagem do pensamento linear e o 

desenvolvimento da história em contra partida aos códigos coloridos, que imaginam 

fenômenos e os simulam sobre planos, transcodificando fenômenos em cenas coloridas. 

Programar tais imagens e decifrá-las atua na consciência humana como pós-história. 

Diferentemente das imagens pré-históricas, produzidas por artistas através de 

símbolos imagéticos (cores, formas, contornos), as imagens técnicas são retratadas por 

códigos digitais compostos por pontos.  Para Flusser (1988), essa segunda categoria de 

imagens é resultado de um cálculo prévio, e as cores são a escolha deliberada a partir de 

paletas que fogem ao alcance do olho humano.  

Por fim, temos a recorrente preocupação do autor com a futura divisão entre a elite 

de letrados, programadores, e a massa de iletrados, programados. De tal modo a função da 

Casa Cor seria servir como um lugar de ensinamento e aprendizagens dos novos códigos 

coloridos, conta o totalitarismo programador da sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Atualizando os conceitos e discussões levantadas por Vilém Flusser para o momento 

atual da sociedade, cultura e mídia, observamos o universo das cores como uma parcela 

fundamental para o desvendar do código material da revista ffw>>mag!. 

Concordamos que a forma de leitura de uma superfície coberta de imagens ou cores 

é diferente da leitura de uma narrativa linear, mais ainda hoje em dia, com o avanço da 

publicidade onde tudo se transforma em uma oportunidade de comunicação e contato com o 
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público consumidor. Desta forma, as superfícies se transformam em meios de comunicação 

efetivos, e é onde os suportes materiais ganham uma importância própria, em paralelo ao 

seu conteúdo. 

Hoje a materialidade de um produto midiático com a revista ffw>>mag!  comunica 

tanto quanto as suas páginas internas, as cores em sua superfície emanam decisões 

calculadas, tanto de caráter técnico quanto estratégico, na intencionalidade de se produzir 

sentidos coerentes com os objetivos de venda e compreensão da revista. 

Não compartilhamos do pensamento do autor sobre a impossibilidade de 

desenvolvimento de uma teoria cultural da cor. Concebemos que a mesma possa vir a 

existir uma vez que as partes desse complexo fenômeno podem sim ser estudadas, isolando 

suas partes por tempo e espaço geográfico, e desta forma, aplicando considerações 

culturais. Levando em consideração os padrões de cada época, resultando assim, na 

identificação de modelos e igualmente desvendando os sentidos culturais que afloraram em 

cada período de tempo específico, por meio da adoção das cores ou da monocromia. 

Quanto as capas da revista ffw>>mag!, ressaltamos que a escolha está diretamente 

ligada ao tema de cada revista e, desta forma, a sua ideologia, tanto do tema de cada edição 

quanto do conceito macro projetado pelos seus editores, ao longo da história dessa 

publicação. 

Assim, mesmo em face da entropia do subsistema, tanto do capitalismo como em 

seu caráter mais minimalista, do mercado de revistas, percebemos que dentro de um 

ambiente de venda, onde todas as capas “brigam” através de suas cores e imagens, 

desinformando os consumidores, temos que o público alvo se direciona em favor de uma 

seleção prévia por temas, moda por exemplo. E por fim, vemos aflorar a capacidade 

informativa de cada obra ao perceber a sua escolha em detrimento de outras, já no ponto de 

venda, dentro da desordem entrópica os códigos visuais das cores já começam a produzir 

sentidos ao transmitir informações.  

As cores como códigos e seu pleno emprego na comunicação atual, aponta para o 

desenvolvimento do design. E o uso intencional de cores nos projetos, demonstra que já 

temos a capacidade de desvendar os seus sentidos e a sua produção é consciente dos efeitos 

que podem e/ou devem ser provocados nos consumidores. Assim, já estaríamos 

vivenciando a pós-história apontada por Flusser, e mesmo sem sermos programadores, no 

seu sentido mais prático, não nos deixamos levar pela idolatria das imagens, as 

incorporamos em nosso cotidiano em função de nossa vivência urbana.   
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