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Resumo 

 

O artigo é um ensaio parte do projeto de pós-doutorado desenvolvido no Programa de Pós 

Graduação: Estudos da Mídia na UFRN Natal, sob a supervisão do Prof. Dr. Michael 

Hanke. O presente trabalho visa recuperar a memoria das marcas que Vilém Flusser e a 

Intercom - que o apresentou como palestrante do VI Ciclo de Estudos em Bertioga (SP) -, 

deixaram na percepçao da autora sobre a comunicação. O estudo é parte da pesquisa sobre a 

obra de Vilém Flusser que vem sendo desenvolvida, a partir do interesse pelo seu 

pensamento, vista a densidade da sua elaboração sobre os temas que tem sido motivo de 

estudo e reflexão durante a vida pessoal, profissional e acadêmica da autora. No texto 

busca-se registrar as „pegadas‟ deixadas pela sua obra, evidencia simbólica do diálogo 

estabelecido entre a obra de  Flusser e o próprio repertório sobre linguagem e comunicação. 

 

Palavras-chave: Vilém Flusser; teoria da comunicação; semiótica; pensamento da 

comunicação, memória.  

 

 

Introdução  

Os textos de Vilém Flusser registram a caminhada da humanidade na construção da 

condição humana, e, colocam em evidencia a perplexidade frente a escolha da “automação 

do trabalho” e as mutações dela decorrentes, em particular da ameaça que domina a cena, 

nas suas palavras  “... o terror que os aparelhos automáticos e autônomos de intervenções 

humanas resultem acidentalmente em determinada combinação catastrófica das 

virtualidades contidas em seus programas.”(FLUSSER, 1984.p.43) 

Em seus textos autobiográficos fica explicita a tentativa do pensador de contribuir para que 

seus leitores possam lidar com “... a sensação de estarmos (...) boiando sobre abismo no 

qual os conceitos „verdadeiro‟ e „falso‟ não se aplicam.”(FLUSSER, 2007a.p.20) 

Consciente de viver numa „época de ruptura‟ na qual a „falta de fundamento se torna 

pública‟, entende que se a “falta de fundamento não pode ser precipitada em literatura, 

filosofia e arte sem ser falsificada” é possível dar testemunho dela de maneira direta, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT8 - GP Teorias da Comunicação do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Docente da UFPR Setor Litoral, no Curso de Linguagem e Comunicação, e na Licenciatura em Artes. Doutora em 

Comunicação; pós-doutoranda na UFRN no Programa de Pós-Graduação: Estudos de Mídia. email: 

gracielapresas@hotmail.com. 
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autobiográfica esperando que possa ser um “... espelho para outros. A própria vida pode 

tornar-se laboratório para os outros. É este (e não, assim espero, vaidade ou vontade de 

afirmação) o motivo do presente livro.” (FLUSSER,2007a.p.21)  

O filósofo deixa nestas primeiras páginas de Bondelos (2007a) uma reflexão que convida 

ao leitor a partilhar do laboratório da sua vida plasmado na sua obra, que evidenciará a 

busca incessante de um <lugar> desde o qual poder escrever; ele encontra no ensaio seu 

lugar predileto de fala, se entende-se bem seu pensamento, se acredita que esta escolha 

deva-se a que ele acredita que o diálogo é o lugar da produção intelectual por excelência, 

que é no dialogo que se constroem as respostas na vida social, nas suas palavras: “Um 

ensaio é uma tentativa de incitar os outros a refletirem, de levá-los a escrever 

complementos. (...) ele deve fazer rolar uma bola de neve, na qual os complementos 

encubram cada vez mais a exposição original.”
3
 (FLUSSER: 2010. p.247) 

Este texto aceita o convite do filósofo para partilhar o laboratório da sua vida plasmado na 

sua obra num ensaio que, a modo de „complemento‟, busca evidenciar algumas das marcas 

deixadas pelo diálogo estabelecido entre sua obra e a produção e o repertório da autora. 

 

 

Flusser e o „Pós-Analfabetismo: A Contra revolução de Imagens contra textos.  

A autora teve a oportunidade de entrar em contato com seu pensamento no VI Ciclo de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação realizado pela Intercom cujo tema foi: Novas 

Tecnologias da Comunicação: Implicações Políticas, Impacto Socioeconômico, no SESC 

de Bertioga (SP), de 3 a 7 de setembro de 1983
4
; ele tinha sido convidado pelo Dr. Luiz 

Fernando Santoro
5
, um dos membros da Comissão Organizadora do evento naquele ano. O 

filósofo tcheco-brasileiro apresentou um trabalho titulado Pós-História e Cultura
6
, no qual 

afirmava: “O aparecimento de objetos não humanamente intencionados exige que 

repensemos [o conceito] de cultura.” (FLUSSER, 1984.p.39) Definiria a Pós-historia como: 

“o eterno retorno do esforço do homem para superar os engenhos que ele próprio provocou, 

                                                 
3 Optou-se por reproduzir a citação direta, do mesmo jeito que Murilo Jardelino da Costa (FLUSSER: 2010.p.16) o faz no 

comentário sobre sua tradução no inicio do livro.  
4 INTERCOM, São Paulo, Boletim No. 38, Ano V, Julio/Agosto 1982; p. 63. 
5 Luiz Fernando Santoro informou que foi ele que o convidara, como pode-se ler no seu e-mail: “O Flusser esteve aqui a 

meu convite, pois não sei se você sabe, mas o filho dele, Victor Flusser é meu melhor amigo e juntos trabalhamos até hoje 

num projeto de formação de músicos para atuarem em hospitais. Já realizei dezenas de documentários sobre o tema. Na 

época, eu havia voltado da Europa onde convivi com a família, pois estudei em Aix en Provence, perto da residência deles. 

Dai vem o meu contato pessoal com o Vilém.”(SANTORO: 2014) 
6 INTERCOM, São Paulo, Boletim No. 48, Ano VII, Maio/Junho 1984; pp. 38-43. 
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mas os quais ameaçam a engolí-lo sob forma de um totalitarismo programado.” (sic) 

(FLUSSER,  1984.p.43) 

Na época a originalidade destas idéias despertaram o interesse da autora, quem, ao saber 

que ele oferecia um seminário na ECA/USP, optou por ficar em SP para assisti-lo. Foi 

difícil encontrar o local na ECA, quando quase que por acaso conseguiu chegar à sala onde 

seria oferecido o seminário, percebeu que eram poucas pessoas a escutá-lo
7
. A sua reflexão 

versava sobre o que ele titulou de: Pós-Analfabetismo. Até hoje se guardam as notas que 

se conseguiu transcrever da sua fala, nunca se esqueceu: do ponto de vista pessoal sua 

apresentação como „apátrida‟, nunca tinha conhecido alguém se identificar desta forma, 

talvez pelo fato de ser estrangeira criasse empatia imediata; do ponto de vista profissional, 

foi sua reflexão sobre a linearidade da escrita, seus efeitos na construção do pensamento, e 

o impacto que as tecnologias digitais iriam produzir na construção do pensamento humano 

no futuro.  

Acabava de lançar em São Paulo seu livro Pós-historia (1983), ao qual só se teve acesso há 

pouco tempo, no artigo do livro titulado: “Nossas Imagens” ele irá esboçar a reflexão que 

desenvolvera no seminário acima citado, FLUSSER, (1983, pp.97-98) propõe: 

 

 

São superfícies e não mais as linhas textuais, que codificam preferencialmente o 

nosso mundo. No passado recente o mundo codificado era dominado pelos códigos 

lineares dos textos, e atualmente o é pelo código bidimensional das superfícies. 

Planos como fotografias, telas de cinema e TV, vidros das vitrines, tornaram-se os 

portadores das informações que nos programam. São as imagens, e não mais os 

textos, que são os media dominantes. Poderosa contra-revolução de imagens 

contra-textos está se processando. No entanto: em tal contra-revolução é preciso 

discernir que se trata de um tipo de imagem inteiramente novo, e jamais doravante 

existente. As imagens que nos programam são pós-alfabéticas, não pré-alfabéticas, 

como as imagens do passado. 

A escrita linear (por exemplo o alfabeto latino ou as cifras árabes), surgiu como 

revolução contra as imagens. (sic)  

 

 

Certamente não foi por acaso que estas questões chamaram sua atenção; cabe lembrar que 

para Flusser os limites da percepção ficam determinados a priori pelo “universo 

significativo” do repertório, ou seja, da soma dos códigos aos que o sujeito tem acesso; (só 

reconhecemos aquilo que de alguma forma já está registrado) o filosofo define códigos: 

 

 

                                                 
7 Ao respeito, cabe pensar que, se aquele seminário na USP fosse realizado hoje, em lugar de encontrar algumas poucas 

pessoas numa sala de aula, não se acharia lugar para sentar num grande Auditório 
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Códigos são sistemas simbólicos, isto é: sistemas que consistem de elementos que 

representam (substituem,) algo. Tais elementos são chamados “símbolos” e o algo 

que representam é chamado de “significado”. Os códigos são sistemas simbólicos, 

isto é: os símbolos que os perfazem são sistematizados. A soma de regras de um 

código é chamada a sua “estrutura”. A soma dos símbolos que perfazem um código 

é chamada o seu “repertorio. (sic) (FLUSSER 1986.p.2-3) 

 

 

Continua afirmando que o total de combinações de símbolos permitido por um código dado 

denomina-se “competência” do código, evidenciando seu “universo significativo”, ou seja, 

“tudo aquilo que um código pode significar”, com “o pensável”, ou o “espiritualmente 

palpável”; continua: “Ou ainda, deve poder distinguir com nitidez entre a competência dos 

códigos, (por exemplo: línguas, códigos de sonhos, códigos científicos, artísticos, 

“herméticos”, ideológicos, lúdicos, pragmáticos, e assim em diante.)” Na esteira desta 

reflexão afirma poder-se formular como tese que uma análise dos códigos, ou seja, a teoria 

da comunicação cultural; poderá ser no futuro uma poderosa arma das ciências humanas e 

sociais
8
. (FLUSSER, 1986.p.3) Esta reflexão do escritor 

9
 condiz com a fenomenologia que 

Peirce elabora (a leitura de cuja obra não consta entre seus registros bibliográficos) como se 

pode observar nesta exposição da estudiosa Lucia SANTAELLA (2004.p.6)  

 

 

Sem conhecer a história de um sistema de signos e do contexto sociocultural em que 

ele se situa não se pode detectar as marcas que o contexto deixa na mensagem. Se o 

repertório de informações do receptor é muito baixo, a semiótica não pode realizar 

para esse receptor o milagre de fazê-lo produzir interpretantes que vão além do 

senso comum. (SANTAELLA, 2004, p. 6) 

 

 

Entende-se que esta não é uma questão menor no pensamento do filósofo tcheco-brasileiro, 

percebe-se que acessa a comunicação pela via da linguagem, ou seja, que, a semiótica “tem 

um lugar central no pensamento de Flusser”. (HANKE, 2013.p.721)  

Ao referir-se ao surgimento do seu interesse pela Teoria da Comunicação FLUSSER 

(1976.p.503) afirma: “Abriu toda uma nova avenida de acesso o problema da língua.” 

Parafraseando-o, pode-se afirmar que para a autora deste ensaio escutá-lo naquela 

oportunidade, abriu toda uma via de acesso ao problema da comunicação e da linguagem. 

A preocupação com os efeitos das novas tecnologias da comunicação no social, e em 

particular, o poder da palavra e da imagem, a tem acompanhado desde então, como se pode 

                                                 
8 Neste inicio do texto Flusser utilizará “ciência do espírito”mas ao longo do mesmo vai deixando o termo e fazendo 

referencia as”humanidades”e ao papel social desta analise, apontando o papel dês-ideologizante desta análise. Visto o 

texto ter limitações de formato e não ser  esta a questão que está em decisão se optou por sintetizar o pensamento exposto 

ao longo do texto de referencia. 
9 Flusser fará referencia na sua autobiografia em 69 afirma ter lido a obra de Saussure, mas dela afirma: “não me marcou” 
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observar nestes dois momentos da sua produção teórica: 1º) dez anos depois do VI Ciclo da 

Intercom, defenderia a dissertação de Mestrado titulada: O Impacto das Novas 

Tecnologias na Audiência de Televisão na ECA/USP; sob a orientação do Prof. Dr. 

Francisco de Assis Fernandez contato por indicação do Prof. Marques de Melo. Na 

distancia percebe-se que a dissertação foi ainda um trabalho, próprio da „funcionária‟ (no 

dizer de Flusser) que a autora era na época, publicitária, profissional de planejamento e 

pesquisa de mídia preocupada com os dados, cuja visão da mídia e da comunicação era 

predominantemente instrumental. 2º) trinta anos depois, acaba de ser publicado o livro: 

“Integração das Tecnologias da Comunicação e da Cultura Digital na Educação: 

Múltiplos Olhares”; que co-organizara, sendo que o capitulo da sua autoria é: „A 

integração que desintegra?: Reflexões sobre as tecnologias da comunicação na educação‟; 

trabalho no qual pode-se observar a evolução da sua reflexão para uma leitura crítica dos 

efeitos dos meios na educação e nas relações humanas e sociais a partir do tripê, 

comunicação, educação e tecnologia numa perspectiva que considera as mudanças que as 

mediações tecnologicas vêm produzindo nas relações sociais e na construção da cidadania; 

trabalho este que teve na obra do filósofo uma fonte privilegiada. 

Teve-se novamente acesso a obra de Flusser, achando numa livraria A Duvida (1999) há 

uma década, e, definitivamente quatro anos atrás ao acompanhar a monografia do fim do 

curso de Pós Graduação da Escola de Artes do Paraná, de Guadalupe F. Presas
10

 sobre 

fotografia. Na oportunidade teve acesso aos seus livros: Filosofia da caixa preta (2009) e 

O Universo das Imagens Técnicas (2008); no qual, logo no inicio, recupera aquela idéia 

do seminário, formando parte de uma construção mais acabada e complexa, formula: 

 

 
Dezenas de milênios se passaram até que tivéssemos aprendido a rasgar o tecido do 

contexto imaginado e a enfiar os elementos sobre as linhas, a tornar as cenas 

“contáveis” (nos dois sentidos do termo), a desenrolar e desenvolver as cenas em 

processos vale dizer, a escrever textos e a “conceber o imaginado”. 

Conseqüentemente, a conceituação é o terceiro gesto abstraidor (abstrai a largura da 

superfície): graças a ele o homem transforma a si próprio em homem histórico, em 

ator que concebe o imaginado. 

Textos são séries de conceitos, ábacos, colares. (...) O universo mediado pelos 

textos, tal universo contável, é ordenado conforme os fios do texto. E mais de três 

mil anos se passaram até que tivéssemos “descoberto” este fato, até que tivéssemos 

aprendido que a ordem “descoberta” no universo pelas ciências da natureza é 

projeção da linearidade lógico-matemática dos seus textos, e que o pensamento 

                                                 
10 Formada em Jornalismo pela PUCPR, e em Historia pela UFPR. Fez pós-graduação em Fotografia no SENAC, em São 

Paulo. Criou com Humberto Michalchuk o Estúdio Prata & Gelatina no qual trabalham desde 2006 com fotografia 

artística, jornalística e publicitária. A Pós Graduação citada, foi sobre Historia da Arte, e o titulo do trabalho apresentado é 

A Fotografia além do espelho: o espelho além da fotografia.(2010) 
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científico concebe conforme a estrutura dos seus textos assim como o pensamento 

pré-histórico imaginava conforme a estrutura das imagens.” (sic) (FLUSSER, 

2008.p.17-18)  

 

Seguir sua obra motivou procurar outros textos publicados, se teve contato com a re-edição 

de Língua e Realidade (2007), e, em 2012 a leitura de A Escrita fortaleceu o interesse 

pela obra do pensador, vista a aproximação do tema com os seminários “O Corpo e a 

Escrita” e “O Corpo e a letra” dos que a autora participara nos últimos anos; neles a 

reflexão versava sobre as novas patologias observáveis na clínica psicanalítica na 

contemporaneidade a partir da obra freudiano-lacaniana. Chama à atenção a proximidade 

entre a particular forma de desenvolver o pensamento de Vilém Flusser e o de Jacques 

Lacan. Em ambos pode-se observar preocupação metodológica semelhante na suas buscas 

intelectuais; ainda que seguindo caminhos diferentes, ambos lutam contra as tendências 

cientificistas que alienam o sujeito FLUSSER (2007a.p.289) escreverá: 

 

 

Lutar, de um lado, contra as tendências cientifizantes e tecnocratizantes 

(fascistóides) ao procurar desmistificar a ciência e sua função alienadora. E manter, 

de outro lado, aberto o espanto perante o mistério que torna possível ciência e toda 

comunicação humana. (sic) 

 

 

Outra questão que os aproxima, é que ambos terão (assim como Freud), uma permanente 

fonte de inspiração e desafio na arte, e particularmente na literatura; o trabalho realizado 

por Lacan sobre a obra de Joyce vai-lhe permitir, no final da sua vida, a elaboração do 

“santhome” para além do „sintoma‟ e dedicará a ele o Seminário N
o
 23.  

Porque se lembrar do “sinthoma” lacaniano (como foi traduzido ao português) ao falar da 

questão artística, em particular da literatura em Flusser?  

Observa-se na autobiografia de Flusser escrita no final dos anos sessenta que o pensador 

tcheco declara que o Brasil se abrirá para ele por meio de “duas janelas colossais: 

Guimarães Rosa e Vicente Ferreira da Silva. Meus dois grandes mestres brasileiros”. Em 

seguida ele relata o efeito que a obra do escritor teria na sua vida e no seu pensamento, 

escutemos a FLUSSER (1976,p.501): 

 

 

No entanto, não pode ser mera coincidência o fato de eu reconhecer em 

GUIMARAES ROSA todo o engajamento lingüístico em nível grandioso. 

Saragama e Corpo de Baile e, mais especialmente, Grande Sertão: Veredas são 

como que demonstrações in fieri das minhas teses em Língua e Realidade. O 

diálogo intermitente que mantive com GUIMARAES ROSA até a sua morte dava-
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se como que em terreno de sonho. Era preciso beliscar-me para saber que 

Guimarães Rosa não era ficção da minha fantasia e que ele existia em realidade 

diferente da de Riobaldo. A religiosidade lingüística roseana, seu fanatismo do falar 

e do escrever, sua atitude lúdica  no manejo das vogais, sua ironia e seu humor (...) 

aliados à sua disciplina férrea, são, em seu conjunto, a imagem que me fazia do 

Verdadeiro Poeta. Entretanto, Guimarães Rosa existia em carne e osso! Nada mais 

direi a seu respeito, a não ser que, para mim, passou de revelação a imperativo. 

(sic) 

Ao grande escritor mineiro, Flusser irá dedicar um artigo do texto autobiográfico: 

Bondelos
11

. Neste livro póstumo Gustavo Bernardo (apud FLUSSER, 2007.p.16) termina o 

Prefácio rendindo uma homenagem a ambos, como pode se observar a seguir: 

 

 

O livro precioso que esse leitor tem em mãos é, portanto a autobiografia filosófica 

de um pensador-poeta chamado Vilém Flusser, seu sobrenome mesmo sugerindo o 

fluir de um rio (Fluss, em alemão) de ideias à la Guimarães Rosa: ideias que não 

param, que não param, nas suas longas beiras: “rio abaixo, rio a fora, rio a dentro - o 

rio”. 

 

 

Para confirmar a percepção desta aproximação achei relevante trazer um trecho do texto de 

SEBASTIÃO (2013) sobre o “sinthoma” lacaniano:  

 

 

Minha hipótese é a de que há entre sintoma e sinthoma uma convivência de 

proximidade e lonjura. Uma lonjura que está logo ali, “pertin” da gente. Uma 

lonjura que nos remete a Guimarães Rosa, à literatura, à arte, àquilo que não se pode 

demonstrar, mas que se tenta mostrar e, no caso da psicanálise, transmitir.  

 

 

A questão da arte, comum a ambos pensadores, os implica na medida em que <“mostra” 

aquilo que não se pode demonstrar>, como dirá o autor na citação, sabe-se que para a 

psicanálise, no “santhome” se trata do „saber fazer‟ com o „não sabido‟. A respeito da 

questão da arte FLUSSER (1976.p.504) no texto autobiográfico escrito em 1969 dirá:  

 

 

A teoria da Comunicação implica na teoria da decisão e dos jogos. Esta implica na 

arte, num sentido novo. Descobrindo isso como que rompi barreiras.Repetidamente 

vi todo um novo campo de ação estendendo-se diante de mim, a perder-se de vista. 

O campo da crítica como tradução dos jogos. O campo da liberdade. Com efeito 

crítica como transcendência de jogos, portanto, como meta-lingua. (grifo da autora) 

 

 

Na continuidade da sua reflexão, afirma que passa a “compreender e vivenciar” sua 

circunstancia como: 

                                                 
11 Cuja leitura se sugere, é uma verdadeira e singular aula sobre a obra roseana. 
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... conjunto de jogos - convencionados e gratuitos, porém ainda veladores e não-

reveladores do não-convencional e não-jogável. Como canais que se cruzam e 

recruzam, (...) como sistemas que apontam não apenas uns aos outros, senão 

também para fora. Em suma, como línguas que não só falam, mas também dizem - 

o que o Eco chama de “estrutura ausente”. (sic)  

Ver a circunstancia como conjunto de jogos e enxergar se como jogador que se sabe 

tal, é ver esteticamente. Mas é um estético não kierkegardiano, já que revela tanto o 

gratuito e o absurdo quanto O significante. E não basta vê-lo, é preciso vivê-lo. 

Viver, que arte é melhor que verdade. Viver, que a teoria da tradução é 

Epistemologia. Viver que – como Camus sabia – o ator, por ser tradutor é aquele 

que sabe. Viver, em outras palavras que tudo é arte, é língua, inclusive no jogo 

supremo: ars morendi. E viver o Maximo, isto é: traduzir por entre jogos, inclusive 

o jogo da morte. (...) 

Lancei-me, como é obvio, nos jogos da artes plásticas ,por serem mais 

declaradamente jogos do que ciência, ideologias ou artes diacrônicas do tipo da 

Música ou da Literatura. (sic) (FLUSSER, 1976.pp.504-5) 

 

 

Esta leitura do papel das artes, e da manutenção do campo simbólico, como saída para o ser 

humano, como via de acesso a liberdade de pensamento, haverá de acompanhar o filósofo 

durante toda sua vida, testemunho disto serão as inúmeras amizades construídas com 

artistas e pensadores das artes e da estética, tal o exemplo da sua participação na Mesa 

Redonda em Paris intitulada: Tecnologia e Imaginário, a convite do seu amigo Abraham 

Moles, em maio do ano em que mudou para França; como pode-se observar nestes trechos 

extraídos do longo debate:  

 

V. Flusser: ... tradicionalmente havia dois domínios da condição humana, o 

domínio da natureza e o domínio da cultura. O homem estava dominado pela 

natureza e se liberta da natureza em função da cultura. Hoje a situação e totalmente 

diferente, eu sou dominado pelas coisas da cultura. A natureza desapareceu do 

horizonte da minha situação. Eu esqueço que as coisas da cultura que me dominam 

não são dados como as coisas da natureza, mais elas são manipuladas por qualquer 

um para me dominar. Esta é minha nova situação.”
12

 (INSTITUT DE 

L‟ENVIRONMENT, 1975.p.36-37)  

 

 

Na seqüência responde a uma intervenção de Abraham Moles:  
 

 

V. Flusser: Você pode distinguir três situações durante a historia. No começo havia 

uma situação onde tudo era social: a árvore ou a pedra eram meus parceiros sociais. 

Havia uma deusa da árvore e da pedra. Eu estava oprimido pela sociedade cósmica, 

posteriormente eu estive oprimido pela natureza, e agora eu estou oprimido pelas 

coisas da cultura. Portanto nosso compromisso de liberdade é o compromisso de 

                                                 
12 Tradução da autora. 
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compreender e dominar aquilo que nos domina, portanto de compreender e dominar 

a tecnologia.”
13

 (INSTITUT DE L‟ENVIRONMENT, 1975.p.38-39)  

 

 

Podem ser observar nestas manifestações, (como em outras ao longo do debate), o esboço 

das matrizes do que seriam os primeiros ensaios do filósofo sobre os problemas da 

comunicação face às tecnologias, é o caso do modelo fenomenológico da historia da 

cultura, que dará origem a escalada da abstração, um dos pontos culminantes da sua teoria. 

Seguindo o relato de Andreas STRÖHL (2002.p.XXIV) ele deixa o Brasil, em função do 

seu desapontamento com a situação brasileira à época, seguindo o conselho de A. Moles 

quem o convenceu que um intelectual tem necessidade de ter uma atitude “desengaged” 

(desprendida/desimpedida), e, portanto deveria se afastar da historia contemporânea. 

Impulsionado pelo cientista e artista Louis Bec (cuja proximidade procurara, ao escolher 

Robion para morar) “Flusser passa a se interessar nas numerosas possibilidades e perigos 

ocultos nas tecnologias da comunicação tais como o vídeo e o computador.” (STRÖHL, 

2002.p.xxiv) Fruto desta aproximação entre ambos será o livro deles publicado em 

Göttingen, em 1987: Vampyroteutis infernalis.  

Naquelas reflexões, “a desconfiança instintiva de Flusser pelas novas tecnologias evoluem 

para o que pode ser chamado de <euforia cética>. Novos meios e tecnologias da 

comunicação, que estavam recém aparecendo, prometiam libertar as pessoas das obrigações 

do mundo.” (STRÖHL, 2002.p.xxiv) Segundo o pesquisador alemão, será a partir deste 

momento que a obra do filósofo passará a ter eco no mundo de fala germânica. Inicialmente 

Flusser verá numa filosofia da fotografia a possibilidade de liberdade num mundo 

dominado pelos aparelhos. Esta reflexão resultará no seu celebrado livro: Towards a 

Philosophy of Photography, traduzido ao português como: Filosofia da Caixa Preta.  

Esta leitura da liberação como efeito da automação do trabalho, e da apropriação artística 

dos recursos tecnológicos a partir da fotografia, trás consigo a possibilidade de nova ação 

revolucionária na sociedade, no Universo das Imagens Técnicas o filósofo vislumbra: 

 

 

Os novos revolucionários são fotógrafos, filmadores, gente do vídeo, gente do 

software, e técnicos programadores, críticos, teóricos e outros que colaboram com 

os produtores de imagens. Toda esta gente procura injetar valores, “politizar” as 

imagens, a fim de criar sociedade digna de homens. 

A sociedade contra a qual estão engajados é estruturada por feixes irradiados em 

cujos terminais assenta-se a humanidade solitária e dispersa. Os feixes visam 

                                                 
13 Tradução da autora 
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sociedade estruturada em grupos por enquanto carentes de nomes, grupos 

compostos por pessoas ligadas entre si por imagens que servem como mediações 

intra-humanas. Tal reformulação revolucionaria da sociedade informática, na qual 

as imagens deixaram de ser imperativas e passara ser dialógicas, seria ainda 

sociedade „informática‟, mas com um significado novo para o termo. (...) 

“Cultura democrática” em vez de “cultura de massa”.(sic) (FLUSSER, 2008.p.95) 

 

Vilém Flusser e a comunicação na “cultura midiatizada” 

A questão da midiatização cultural será o tema do “I Simpósio Internacional de Estudos 

sobre Cultura Midiática - Do conceito à imagem: a cultura da mídia pós-Vilém Flusser”, 

evento realizado pela Pós-Graduação em Estudos da Mídia na UFRN de 5 a 7 de dezembro 

de 2012, em Natal, Rio Grande do Norte, coordenado pelo Prof. Michael Hanke. 

O encontro partiu da seguinte reflexão sobre o pensamento de Flusser e a Cultura da Mídia: 

 

 

Nossa comunicação e, conseqüentemente, nosso mundo estão submetidos 

constantemente a mudanças fundamentais. A aceleração das novas tecnologias 

contribui para transformações radicais.(...)Aparelhos técnicos e memórias 

eletrônicas expandem as fronteiras da nossa vida real até o espaço virtual. Em 

conseqüência o significado de nós mesmos e da realidade se altera substancialmente 

Um dos primeiros pensadores a refletir filosoficamente sobre essas mudanças foi 

Vilém Flusser. Ele chega a constatá-las utilizando a análise dos termos 

“comunicação”, “sociedade de informação”, “cultura midiatizada” e “crise da 

linearidade”. O código linear e conceitual, presente na escrita, no texto e no livro 

está sendo substituído por um código estruturado por imagens, que se manifesta em 

imagens em movimento e nas superfícies dos aparelhos técnico-digitais. 

(http://flusser2012.blogspot.om.br) 

 

 

Esta aproximação com sua obra fortaleceria o desejo de estudá-lo vistas a densidade da sua 

reflexão sobre os temas que tem sido motivo de questionamento e estudo durante toda a 

vida profissional e acadêmica da autora deste trabalho. Ler o filósofo não é uma tarefa fácil, 

parece que foge o tempo todo a qualquer tentativa de apreensão, sua escrita evidencia o 

processo de elaboração desenvolvido na construção do pensamento; é praticamente uma 

aula de epistemologia. O rigor com que trabalha e sua condição de questionamento fazem 

com que seguir seus passos seja uma tarefa complexa e exija do leitor repertório suficiente 

para poder acompanhá-lo, como a obra lacaniana, Flusser „põe o leitor a trabalho‟.  

Nos primeiros ensaios em que o filósofo tcheco-brasileiro começa a centrar as questões 

levantadas pelas teorias da comunicação existentes, percebe-se uma tentativa de sair da 

clássica oposição: natureza vs cultura, o que,  coloca em evidencia a dicotomia nos estudos 

da área fruto do enfrentamento entre as teorias dominantes à época por um lado, a Teoria 

Crítica da Escola de Frankfurt e por outro as Teorias da Informação oriundas da cibernética. 

http://flusser2012.blogspot.om.br/
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Pode-se observar ao longo da leitura dos textos de Flusser, e do relato do seu pensamento, 

que ele se encontra dividido, si por um lado sustenta uma posição crítica, oriunda na sua 

formação filosófica, profundamente comprometida com o social e com o ser humano, 

iniciada na Escola de Praga (e no Circulo de Viena), e na sua atração pelo estruturalismo, e, 

por outro lado, entanto como foi visto, enxerga nos „sistemas cibernéticos‟, respostas 

“revolucionárias” que precisam ser estudadas de forma mais cuidadosa, evitando os juízos 

de valor decorrentes de posições ideológicas preconceituosas, que impediriam uma análise 

isenta desde a qual talvez, possam se enxergar variáveis ainda não observadas. 

Nessa tentativa para desenvolver um método de análise menos carregado de subjetividade, 

frente a um fenômeno tão <intersubjetivo> como a linguagem, Flusser irá tateando, 

buscando recursos teóricos, que lhe permitam formular uma teoria que possibilite certo 

distanciamento do processo da comunicação para estudá-lo mais objetivamente. Atua  

desde 1959 como professor universitário, na USP, na disciplina de Filosofia da Ciência, e 

de Teoria da Comunicação na FAAP desde 1963; é convidado a fundar o primeiro curso de 

Comunicação do Brasil em 1967, segundo relata no seu livro Bondelos:  

 
Projetei, junto com Miguel Reale, a estrutura para uma escola de “Studium 

Generale” (ou “ Cross Education”). Tal problema me tinha preocupado por anos e 

discuti sua viabilidade com Chomski, Quine e Santillana em Boston. Imaginávamos 

dois círculos de cadeiras, um cientifico e o ouro humanístico, com a cadeira de 

teoria de comunicação como ponto de cruzamento. (...) Tal posição da cadeira de 

teoria da comunicação (que reservei para mim) não apenas lhe conferia função 

específica, mas provocava determinada definição da própria teoria. Esta: “que teoria 

da comunicação seja metadiscurso de todas as comunicações humanas, de maneira 

que a estrutura de tais comunicações se torne evidente”. Tratava-se de definição de 

trabalho (“Working definition”) para a finalidade específica da A.A. Penteado. Tal 

definição provocou a estrutura da escola, e o programa do meu curso. (FLUSSER, 

2007a.p.61) 

 

 

Tudo indica que, foi no inicio dos anos „60 quando o pensador esteve em Boston visitando 

o MIT, na oportunidade provavelmente conheceu o desenvolvimento tecnológico em 

andamento nos EUA, (também poder-se-ia inferir que na oportunidade tenha tomado 

conhecimento das pesquisas que Marshall McLuhan desenvolvia no MIT à época); sobre 

cujas teorias ele tecera sérias críticas, como se pode observar no seu ensaio Códigos
14

, nele 

evidencia o desdém com que o filosofo refere-se às idéias do canadense, nas suas palavras:  

 
 

                                                 
14 Reprografia do manuscrito Códigos do Vilém Fluser - datilografado em 1986 -, obtido no Arquivo de Flusser na 

Alemanha pelo Dr Michael Hanke 
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O caráter físico dos símbolos influi decisivamente na estrutura dos códigos, de 

modo que devemos concluir desde já que, deste ponto de vista, a estrutura é 

convencionada muito mais sob o critério do próprio símbolo e muito menos sob o 

critério do seu significado. (A mensagem reflete, na sua estrutura, muito mais o 

caráter dos seus símbolos, e muito menos uma pretensa “realidade” que comunica.) 

Isto explica a famosa sentença, por certo exagerada, que “o canal é a mensagem” 

(FLUSSER, 1986.p.10) (grifo da autora) 

 

Como se pode observar na tradução ao inglês deste mesmo parágrafo editado por Andreas 

Ströhl no livro Writings, (FLUSSER, 2002.p.15) o editor suaviza esta diferença:  

 

 

“A propriedade física dos símbolos influencia decisivamente a estrutura dos 

códigos. Estes influenciam mais que o critério do sentido/significado. A estrutura de 

uma mensagem reflete mais o caráter físico de seus símbolos que a estrutura do 

universo que comunica. Isto explica a famosa frase <O Meio é a Mensagem>.” 
15

  

 

 

Isto porque, para o editor de Writtings, independente de o fato do filósofo ter sido 

comparado pelos teóricos com: “... Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Rolland Barthes, 

Pierre Bourdieu, e, Susan Sontag.” (STRÖHL apud FLUSSER, 2002.p.xxv) após o sucesso 

causado pela publicação da Filosofia da Caixa Preta na Alemanha
16

 - as analises dos 

teóricos da imagem e da fotografia não levam em conta que a teoria de Flusser começa com 

uma abordagem totalmente diferente; nas palavras de STRÖHL (apud FLUSSER, 

2002.p.xxv) para o filósofo tcheco “fotografia é a resultante da separação artificial de 

cultura em ciência, tecnologia e arte. (...) A teoria de Flusser considera a noção de calculo, 

de computação e de projeção, entanto que os teóricos da fotografia tradicionalmente tem se 

preocupado sobre o <realismo>...”
17

 O editor entende que o acento colocado por Flusser: 

 

 

 “... nas estruturas da comunicação - em lugar do conteúdo da comunicação, as 

também chamadas mensagens – vão ao encontro da diferenciação de Marshall 

McLuhan entre meios „quentes‟ e „frios‟. Flusser extrai um universo inteiro de 

fenômenos políticos, e culturais, fora de uma mão cheia de estruturas fundamentais 

da comunicação. O mais notável exemplo da habilidade de Flusser de reduzir o 

processo mais complexo a sua mais simples estrutura é seu delineamento histórico 

da evolução dos códigos pertencentes às técnicas culturais mais importantes.”
18

 

(STRÖHL, apud FLUSSER,2002.p.xxvi) 

 

  

                                                 
15 Tradução e grifo da autora do trabalho.  
16 Este livro foi traduzido para dez idiomas quando o autor ainda era vivo. 
17 Tradução da autora do trabalho 
18 Tradução da autora do trabalho 
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Flusser jogará mão dos códigos ao perceber que eles são quantificáveis e, portanto talvez 

venham a poder-se oferecer como instrumentos de análise metodologicamente mais 

aceitáveis do ponto de vista científico, mas sem excluir o ser humano na análise do 

processo comunicacional. Esta preocupação é outra aproximação entre o desenvolvimento 

dos pensamentos flusseriano e lacaniano. Ambos acreditam na necessidade de 

distanciamento daquilo que observam, e buscarão na condição de abstração da lógica e das 

matemáticas, recursos para extraí-los da interferência „inter-subjetiva‟ no dizer do filósofo 

tcheco brasileiro. No caso, Lacan criará os „matemas‟ e as figuras topológicas, Flusser 

vislumbra a necessidade de estudar a cibernética e a teoria da informação ao perceber que: 

 

 

É possível graças a teoria da informação calcular a quantidade de informação 

captada pelos receptores, desde que sejam conhecidos determinados dados. De 

modo que, neste caso, a observação intersubjetiva pode recorrer a critérios de 

verificabilidade muito semelhantes àqueles que prevalecem em certas observações 

objetivas. (sic) (FLUSSER, 1986.p.2) (grifo da autora) 

 

 

O filósofo realizará “... a análise de códigos [entanto] é um dos poucos métodos para 

estudar tais fenômenos sem cair em psicologismos, e portanto um dos métodos para abrir 

campo às “ciências do espírito” num sentido metodologicamente aceitável do termo.”(sic) 

(FLUSSER,1986.p.2) Este distanciamento é necessário já que na comunicação midiatizada: 

 

 

A manipulação se faz no sentido de injetar na informação um conteúdo ideológico, 

a saber: provocar nos receptores um comportamento de consumo dos bens materiais 

e ideais nos quais os detentores do poder estão interessados. (...) 

E na medida na qual os canais de massa tendem a sufocar os demais, tal tende a ser, 

em linhas gerais, a estrutura comunicológica da atualidade. É esta situação que 

explica, em grande parte, o surgir da teoria da comunicação como medida de defesa. 

(FLUSSER,1986.p.14) 

 

 

FLUSSER (1986, p.16) percebe que, não obstante “... a teoria da comunicação talvez possa 

alcançar, graças à teoria da informação, rigor comparável com o das ciências da natureza, 

nunca será, nem deve ser disciplina objetiva. É por sua problemática, e deve ser também em 

seus métodos, disciplina humana”(sic) ou seja a teoria da informação é apenas parte da 

teoria da comunicação. Alerta que, os homens esquecem que a comunicação se realiza por 

meio de artifícios, se tende a assumi-los como uma, “... segunda natureza, e o mundo 

codificado e cheio de significados nos quais vivemos (...) nos faz esquecer o mundo da 

„primeira natureza‟.” Resume: “A comunicação humana é um artifício cuja intenção é nos 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 14 

fazer esquecer a brutal falta de sentido de uma vida condenada a morte.” (FLUSSER, 

2007b.p.90) 

  

Considerações Finais 

É de se destacar a generosidade com que Vilém Flusser fez questão de permitir o acesso ao 

processo de construção do seu pensamento, a honestidade com que se oferece ao leitor nos 

textos, expondo suas dúvidas, suas contradições buscando enfrentar as questões propostas 

pelas suas circunstancias com liberdade; desmistificando o saber e o cientificismo.  

A liberdade com que se expressa, evidencia a coragem com que encara a „resistência‟ frente 

ao novo; mas em Flusser não se busca o novo pelo novo; próprio da sociedade que usa e 

joga fora mantendo a aceleração do processo produção/consumo; nele pode-se observar a 

busca de novos caminhos para evitar as armadilhas tendidas pela subjetividade, próprias da 

condição humana que, no geral, tende a rejeitar, no primeiro momento, todo conhecimento 

novo (observável desde o fechar dos olhos narrado na alegoria platônica).  

Vilém Flusser busca, com cuidado e rigor metodológicos, evitar preconceitos que impeçam 

sua isenção na análise sobre a comunicação e a linguagem, nesta busca estuda a cibernética 

e as tecnologias que transformam as relações sociais e estabelecem novos paradigmas, cuja 

negação velaria as potencialidades que os mesmo oferecem.  

Sua valiosa contribuição para o estudo da comunicação deriva desta preocupação em velar, 

re-velar, desvelar, um olhar mais complexo; o pensador exigira desse olhar, honestidade 

científica, interdisciplinaridade e rigor filosófico, privilegiando a condição humana, ou seja, 

a valorização do campo simbólico, e, a produção artística em todas suas manifestações.  

Para terminar reproduzimos o convite com que nos convoca no final de A Dúvida: 

”Continuemos a grande aventura que é o pensamento, mas sacrifiquemos a loucura 

orgulhosa de querer dominar o de tudo diferente com o nosso pensamento. (...) Em outras 

palavras, voltemos a ser seres pensantes – voltemos a ser homens.” (FLUSSER, 1.999.p.98) 
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