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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral contribuir substancialmente com a área dos 
estudos da comunicação e da teoria da mídia através de reflexões teóricas acerca da 
comunicação humana como um processo lúdico: jogo. Para tanto, lançamos a tese de 
que, para o pensador tcheco-brasileiro Vilém Flusser (1920-1991), a questão central 
para o entendimento sobre a nossa comunicação só é possível se levada em conta a 
fundamental importância do conceito de jogo, especialmente em sua proposta de 
formulação de uma filosofia sobre a política da diversão em universo programado. Esta 
que, por sua vez, representa teoricamente a oportunidade de examinar os processos de 
comunicação como uma atividade divertida, dividida: diabólica. Em seu contexto 
específico procuramos realizar uma arqueologia do conceito de jogo, passando por 
argumentos filosóficos e antropológicos, para então, fazermos as relações necessárias 
com a teoria da comunicação de Flusser. A partir deste ponto os esforços se concentram 
na investigação do que, para o pensador em questão, vem a ser o jogo, em suas várias 
dimensões, a saber: antropológica, filosófica, existencial, política, estética e 
comunicológica. Com sua teoria da comunicação vinculada ao conceito de jogo, Flusser 
quer nos advertir do profundo aspecto de construção artificial de uma realidade pré-
programada presente em todas as estruturas comunicacionais. Um aspecto de construção 
que se revela justamente a partir da relação de insignificância e de falta de sentido 
estabelecida entre homem e natureza, isto é, entre sujeito e objeto. Diante desse cenário 
sem valor, começamos, para suportar o peso de uma existência absurda e fadada à 
solidão, a construir objetos de valor. Iniciamos um processo e, destarte, nunca mais 
pudemos escapar: jogo. Na visão antropológica de Flusser, fomos jogados para dentro 
de ambiente limitado por possibilidades pré-escritas em programa fechado por 
parâmetros codificados; no chão caímos e passamos a nos jogar contra a natureza – 
olhando para baixo, para o chão – para que dela pudéssemos arrancar (abstrair, subtrair) 
algo que significasse, que pudesse dar sentido. Demos inicio, então, ao projeto. Projeto 
de objetos que se posicionam como rede sob nossos pés, com o sentido de nos proteger 
do abismo da ausência de fundamento que caracteriza a nossa situação existencial desde 
sua gênese. Este é o sentido da política da diversão que defendemos nesta tese e 
pretendemos, com isso, evidenciar a natureza fundamentalmente dialógica e limitada de 
toda comunicação humana, isto é, o caráter divertido presente em toda relação 
intencional do sujeito na direção do objeto dentro de universo programado. 

Palavras-chave: comunicação; jogo; política da diversão; programa; aparelho; Vilém 
Flusser. 



      

 

ABSTRACT 

 
In general ways, the present research aims to contribute to the area of communication 
studies and the media theory, through theoretical reflections about the human 
communication as a ludic method: game. To this end, we released the thesis that for the 
Czech-Brazilian philosopher Vilém Flusser (1920-1991), the center issue for 
understanding our communication is only possible if we take into account the 
fundamental importance of the concept of the game, especially in your proposal to 
formulate a philosophical thought about the politics of fun in a programmed universe. 
This one, by its turn, represents theoretically the opportunity to examine the process of 
communication as an activity of fun, divided: diabolical. In the specific context we seek 
to realize an archeology of the game concept, starting with anthropological and 
philosophical arguments and then making the necessary links with the theory of 
communication from Flusser. From this point the efforts get focus on research, witch for 
the thinker in question happens to be the game in its several dimensions, such as: 
anthropological, philosophical, existential, political esthetic and communicational. His 
theory of communication attached to the concept of game, Flusser wants to warn us of 
the deep aspect of the artificial construction from a reality preprogrammed present in all 
communication structures. An aspect of construction that revels the insignificance and 
lack of meaning established between man and nature, i.e., between subject and object. 
Given this worthless scenario we began to build valuable objects  to support the weight 
of an existence absurd and doomed to solitude. We initiated a process we were never 
able to escape: game. An anthropological view of Flusser, we were thrown into an 
atmosphere limited by possibilities, pre-written in a closed program with encoded 
parameters; we fall on the floor and began to play against the nature – looking down, to 
the floor - para que dela pudéssemos arrancar (abstract, subtract) something with 
meaning,  that might make sense. Then we started the project. Design objects who 
position themselves as a grid under our feet, with the meaning of protecting us from the 
abyss of of  ausência de fundamento that characterizes our existential situation since its 
origin. This is the meaning of the politics of fun that we stand for on this thesis. We 
intend to emphasize the limited and fundamentally dialogical nature of all human 
communication, isto é, the funny character present in every intentional relation of 
subject toward the object into the programmed universe. 
 
Key-words: communication; game; politics of diversion; program; apparatus; Vilém 
Flusser 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Todo poder que é incapaz de estabelecer a 

razão de si mesmo e que constitui um fardo 

sobre as liberdades sem lhes oferecer 

garantias, não passa de um poder cego e 

temporário; a autoridade verdadeira e 

durável é aquela cujo suporte é a liberdade 

e que dá a esta, ao mesmo tempo, uma 

regra e um freio, que é o que em política 

expressa o absoluto. 

(ELIPHAS LÉVY) 
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É DADA A LARGADA: DA TESE (OU DO JOGO?) 

 

.\ > 

A largada deste jogo é dada junto às preliminares desta tese, em que se 

busca caminhar pelo trajeto que o pensador tcheco-brasileiro1 Vilém Flusser 

esquadrinhou para obter sustentação na formulação de seus conceitos, tão importantes 

para o avanço epistemológico do tema central que tomamos como objeto desta 

investigação: a comunicação como jogo. 

A ideia de uma análise do jogo, à luz do pensamento de Flusser como 

elemento motriz do presente estudo, surgiu com a descoberta e a crescente admiração de 

tais reflexões por parte do autor desta tese, durante o percurso de estudos anteriores 

A largada deste jogo é dada junto às preliminares desta tese, em que se busca 
caminhar pelo trajeto que o pensador. Em mundo de imagens – campo de jogo 
circular – vivemos perdidos, como fantasmagorias, vivemos rodando e nossas 
jogadas rebatem sem meta. Nos tornamos seres divertidamente diabólicos. Nesse 
sentido, acreditamos que jogo em camada de imagens é um vale nada. Pois de nada 
as jogadas valem. Não têm valor. Em plano da superficialidade técnica não há juízo. 
Não há juiz, pois as regras não são claras. Não há valores para serem julgados. Em 
campo de jogo diabólico, somos enganados e levados a achar que jogadas são 
sempre projetos rumo à salvação. Rumo à meta; rumo à linha; rumo à Lei. Contudo, 
campo de jogo diabólico é abismo negro sem chão, sem teto. Dentro do qual 
superfícies são criadas para fornecer alguma possibilidade de ascensão. Nelas 
enfiamos pés e mãos e nos prendemos com medo mortal. Nos agarramos à rede e 
escalamos com unhas e dentes. Em mundo de imagens – campo de jogo circular – 
vivemos perdidos, como fantasmagorias, vivemos rodando e nossas jogadas rebatem 
sem meta. Nos tornamos seres divertidamente diabólicos. Nesse sentido, acreditamos 
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diabólico, somos enganados e levados a achar que jogadas são sempre projetos rumo 
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sobre o tema, que se consolidaram no trabalho de mestrado2, hoje, alicerce desta 

pesquisa de doutoramento. Neste momento, buscaremos, além de um mergulho nas 

profundezas etimológicas e epistemológicas do conceito de jogo, uma relação com a 

teoria da comunicação de Vilém Flusser – comunicologia –, em que a comunicação 

humana é considerada sobretudo a partir de um ponto de vista existencial; como um 

comunicar não tanto para trocar informações entre um receptor e um emissor ligados 

por um canal, mas, antes, para criar entre uns e outros uma razão para viver: um 

significado, um sentido para existir. 

Tomamos como princípio a analogia aventada pelo pensador em questão, na 

qual o sujeito pode ser entendido como um ser jogado: um projeto; isto é, como um 

conjunto de articulações que compreende determinada estrutura em constante 

movimento. Nessa alusão, supomos que o sujeito (o ser) é um atirador que está jogando 

tiro ao alvo, assim, o ser é a fonte do tiro; o alvo é o objeto a ser atingido; o trajeto, o 

percurso, o processo percorrido entre o sujeito e o objeto é a estrutura da articulação: o 

projeto. O projétil, por sua vez, é aquilo que se expele, que se articula. (FLUSSER, Do 

projeto, p. 2). Nossos esforços, ao longo desta tese, se concentrarão na compreensão 

disso: projeto. Isto é, a comunicação como jogo, o jogo como processo. 

Constrói-se, assim a ideia do homem enquanto jogador. No entanto, ao 

considerá-lo sob a influência da natureza3, (como sentido, experiência e dáimons4); da 

                                                                                                                                          
2 Nossa dissertação de mestrado consistiu no exame das categorias estéticas implicadas da experiência de 
liberdade possibilitada pela atividade lúdica do jogo. Realizamos, portanto, um levantamento 
historiográfico à respeito do conceito e da noção de jogo. Chegamos, por fim, na obra de Vilém Flusser e 
notamos, como conclusão daquele trabalho, que algumas problematizações levantadas pelo pensador 
tcheco-brasileiro podiam ser observadas sob duas perspectivas: 1- como fruto das leituras de pensadores, 
alquimistas e místicos medievais; também como produto dialógico das análises feitas a partir do projeto 
estético de Schiller e Goethe. 2- sob a perspectiva da elaboração de relações teóricas inéditas na história 
da epistemologia da comunicação. Isto é: o jogo como categoria filosófica – como estratégia teórica – 
para a compreensão dos nossos processos de comunicação. Como posicionamento metodológico, 
trouxemos esta segunda perspectiva para investigação aprofundada neste trabalho de doutoramento. 
tcheco-brasileiro podiam ser observadas sob duas perspectivas: 1- como fruto das leituras de pensadores, 
alquimistas e místicos medievais; também como produto dialógico das análises feitas a partir do projeto 
estético de Schiller e Goethe. 2- sob a perspectiva da elaboração de relações teóricas inéditas na história 
da epistemologia da comunicação. Isto é: o jogo como categoria filosófica – como estratégia teórica – 
para a compreensão dos nossos processos de comunicação. Como posicionamento metodológico, 
trouxemos esta segunda perspectiva para investigação aprofundada neste trabalho de doutoramento. 
3 Na presente investigação abordamos o termo natureza sob, no mínimo, dois aspectos conceituais, não 
necessariamente dependentes entre si: (1º) no sentido de mundo físico (regido por leis naturais em 
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razão, que envolve a técnica e o entendimento; e da Natureza enquanto força elementar 

que imprime no ser a sua condição biológica e que o classifica como integrante do reino 

animal; é possível observar que os papéis se invertem. O homem deixa de ser o atirador 

– o sujeito –, e passa a ser o alvo – o objeto a ser atingido. 

Sobre a concepção de natureza adotada nesta tese, os argumentos de Flusser 

fazem parte; fundamentalmente por apresentarem, por um viés antropológico, 

proposições que encaminham as discussões para uma nova e inédita teoria da 

comunicação, que parte de uma dialética mundo natural x mundo artificial para entender 

o sentido da nossa comunicação. Flusser propõe uma ontogênese da comunicação 

humana; uma reflexão fundamentada na imagem de uma escada, chamada por ele 

mesmo de “escalada”, através da qual descemos e subimos: jogamos. Vejamos o que o 

autor escreve à página 90 da tradução brasileira do texto, incluída em O mundo 

codificado: 

O caráter artificial da comunicação humana (...) nem sempre é 
totalmente consciente. Apos aprendermos um código, tendemos a 
esquecer sua artificialidade: depois que se aprende o código dos 
gestos, pode-se esquecer que o anuir com a cabeça significa apenas 
aquele “sim” que se serve desse código. (...) esse é, em ultima análise, 
o objetivo do mundo codificado que nos circunda: que esqueçamos 
que ele consiste num tecido artificial que esconde uma natureza sem 
significado, sem sentido, por ele representada. O objetivo da 
comunicação humana é nos fazer esquecer desse contexto 
insignificante em que nos encontramos – completamente sozinhos e 
“incomunicáveis” – ou seja, é nos fazer esquecer desse mundo em que 
ocupamos uma cela solitária e em que somos condenados à morte – o 
mundo da “natureza”.  

 

Com sua comunicologia, Flusser quer nos advertir do profundo aspecto de 

construção presente em todas as estruturas comunicativas. Um aspecto de construção 

                                                                                                                                          
oposição a leis morais ou políticas), que se apresenta como o conjuntos dos reinos animal, vegetal e 
mineral; e (2º) no sentido de “natureza do ser”, que diz respeito à essência do ser ou ao que é próprio do 
indivíduo. Tentaremos realizar uma espécie de ontogênese da comunicação. Para facilitar a leitura, 
grafamos com a primeira letra em maiúscula o (1º) conceito. 
4 O termo dáimon utilizado nesta tese refere-se ao conceito platônico de manifestação do divino que pode 
atuar sobre a ação do homem de forma benéfica ou não (COSTA, 2001, p. 105). Para Platão, (1999, p. 
529), os dáimons são responsáveis pela mediação entre os deuses e os seres humanos. 
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que se revela justamente a partir da relação de insignificância e de falta de sentido 

estabelecida entre homem e natureza, pós-queda5. Diante desse cenário sem valor, 

começamos, para suportar o peso de uma existência absurda e fadada à solidão, a 

construir objetos de valor. Iniciamos um processo do qual nunca mais pudemos escapar: 

jogo. Fomos jogados (para baixo – rebaixados); no chão caímos e passamos a nos jogar 

(atirar) contra a natureza – olhando para baixo, para o chão – para que dela pudéssemos 

arrancar (abstrair, subtrair) algo que significasse, que pudesse dar sentido. Demos inicio 

ao projeto. 

Projeto de objetos que se posicionam como rede sob nossos pés, com o 

sentido de nos proteger do abismo da ausência de fundamento que caracteriza a nossa 

situação desde sua gênese (ontogênese), de modo a nos conectar com nossos vizinhos, 

em praça pública. O ponto decisivo aqui, e também para a nossa tese, é a escolha 

deliberada de uma perspectiva especifica no sentido pretendido por Nietzsche6 quando 

nos diz: “a relação intencional do sujeito na direção do objeto”. Portanto, num projeto 

(do lat. projectu, ação de se lançar para frente, de se estender; lançado para adiante; 

lançado sobre7). 

É importante esclarecer que não há, neste trabalho, a pretensão de explicar a 

essência do homem, de fazer uma ontologia (do grego onta = ser), tampouco de 

conceituar a natureza do ser na sua forma complexa. Tais noções são, aqui, abordadas 

na justa medida em que explicam a condição do homem no jogo em sua dimensão 

política, em seus processos de projeção e comunicação, a qual nos propusemos a 

investigar. Pretendemos, portanto, realizar uma espécie de fenomenologia (do grego 

phainomenon = observável; aquele ou aquilo que está) e também uma ontogênese da 

comunicação. Da comunicação! Estamos interessados, não na natureza do ser em si, 

mas na natureza dos processos de existência do ser: no jogo. De modo que, discutir se a 

gênese humana pode ser explicada por meios míticos, filosóficos, teológicos ou 

científicos não faz parte dos objetivos deste trabalho. O que nos interessa, portanto, é a 

nossa comunicação, o nosso jogo; em suas diversas dimensões, ou camadas, sobretudo 
                                                
5  Falaremos a respeito do tema “a queda” ao longo do trabalho, a partir do segundo capítulo. 
6 A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
7  Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, Antenor Nascentes. Rio de Janeiro, 1932. 
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as dimensões da política e da teoria. 

Na busca por definição, e em alguns momentos por certa indefinição, 

ziguezaguearemos entre os diversos autores, sabendo que alguns8, conforme Flusser 

(Do projeto, p. 4), tomam por objeto o conceito dos termos, e o mesmo o conceito é, 

também, o projétil articulado, o que significa dizer que, para esses autores, o tiro é o 

conceito, e o alvo a que se quer atingir também é o conceito9. Esse jogo assim se 

estabelece por falta da concepção mística. A falta de entendimento do místico – explica 

o autor –, restringe a filosofia ocidental, no entanto, sabendo-se restrita, ela se 

transcende. Na brecha do transcender-se, nosso estudo passa de um autor a outro e, por 

vezes, observa dribles de um sobre outro, de modo a distinguirmos as posições 

existenciais do homem em cada momento específico do jogo, que variam de joguete a 

jogador, de camada em camada. 

Para tanto, observamos vários contextos onde o ser humano atua, ora como 

jogador, ora como joguete, construindo a sua própria história. E a história, por ele 

construída, não passa de um jogo, como afirma Flusser (Jogos, p. 6). 

Buscamos, com isso, compreender o conceito, a natureza e o significado do 

jogo nessas conjunturas em que o homem se manifesta e se diferencia das outras 

espécies animais, bem como dos aparelhos10 que ele mesmo cria no curso dos seus 

jogos, como as máquinas ou os computadores, para uma simples exemplificação inicial. 

Essa espécie de processo de diferenciação, Flusser chama de hominização. Essa 

hominização, segundo o autor “pode dar-se em três níveis, o ‘econômico’, o ‘político’ e 

                                                
8 Flusser (Do projeto, p. 1) situa autores como Kierkegaard, Nietzsche, Kafka, em contraste com 
pensadores como Heidegger, Sartre, Camus, na compreensão do misticismo, elemento este que acredita 
ser necessário para a articulação de uma filosofia consciente. 
9 O filósofo tcheco-brasileiro, discrimina a filosofia ocidental do o existencialismo místico oriental, 
afirmando que para o existencialismo, “é na vivência, e não na especulação, que o tiro é apreendido e 
compreendido [...] o atirador se funde, no tiro, com o arco, a flecha e o alvo formando um projeto único e 
não analisável. Essa união do sujeito e o objeto […] é conhecida pelo nome 'união mística'” (FLUSSER, 
Do projeto, p. 1). 
10 Aparelhos são extensões do sistema nervoso central. São explosões que objetivam a decisão, contudo 
explodem, quebram, separam e distinguem tudo aquilo contra o qual apontam e colidem. Aparelhos são 
absurdos por serem frutos de gesto desesperado. Desespero diante da divisão matéria-pensamento que 
ameaça a nossa civilização, desde a queda, com o mergulho no abismo do tédio. Trataremos 
cuidadosamente deste conceito a partir da página 96 do presente trabalho. 
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o da ‘teoria’”. E complementa nos dizendo que “esta tríplice dimensão é consequência 

do ser do homem” (FLUSSER, Da politização, p.1). O homem aqui apresentado é um 

ser ambivalente (divertido); participa do reino da natureza e também, em certo sentido, 

do reino dos valores. 

A partir deste tríplice dimensionamento do homem, propomos o recorte: a 

dimensão política (de polis: comuna); para relacionarmos a estreita intimidade de toda a 

teoria do jogo, em seus sentidos etimológico, filosófico e sobretudo antropológico, com 

a vida política do homem; isto é, uma vida na qual o homem aplica valores na natureza. 

Lança um valor, uma ideia, um modelo, sobre a natureza para realizá-lo. Projeta-se 

sobre o natural, afim de molda-lo. Um exemplo de uma existência dimensionada a partir 

da política é a de um sapateiro, antes da Revolução Industrial. O sapateiro projeta-se e 

realiza um valor11 – objeto de preferência ou escolha –, o modelo “sapato”, na natureza, 

no “couro”. O sapateiro trabalha, e o resultado do trabalho é uma obra. O lugar do 

sapateiro não é a família, a vida econômica (de oiké: família), mas a feira. É na feira que 

o sapateiro troca sapatos por outras obras. Nessa troca verifica o valor dos sapatos que 

produziu. Verifica, na troca, que a sua vida foi uma projeção de valores sobre a 

natureza: jogo. Ou seja: verifica que sua vida foi projeção de decisões sobre sua posição 

como sujeito, separado da natureza (objeto). Essa verificação é em comum, pública e 

comunicável. A comunicabilidade do trabalho caracteriza o sapateiro. O sapateiro é 

cidadão da res publica, e não, como é a dona de casa, da res privata.12 A estrutura da 

dimensão política, da vida na feira, é a flecha13. A vida em sua dimensão politica tem 

meta. Sua meta é a realização de valores. Talvez por isso pode ser analisada como uma 

vida que alterna entre trabalho e jogo, empenho e gozo, força e gracejo: divisão, 

diversão. 

Seguimos o caminho da vivência lúdica do homem e da sua relação em 

meio a elementos que integram a sua existência, tomando o lúdico como possibilidade 

de categorização humana e vasculhando, no homem, a noção de si mesmo: consciência. 

Procuramos evidenciar a vida política enquanto tecido ou véu feito de jogos, a 
                                                
11 O gesto da valorização implica escolha: decisão. Um valor é um objeto de uma escolha. 
12  Ver FLUSSER, Da hominização. 
13  Ou “projétil” como falávamos alguns parágrafos acima. 
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substância de que o jogador é feita, as regras a que ele se submete e o seu 

comportamento frente a elas, abordando, também, o aspecto transcendental do duo 

sujeito/objeto e o que há entre eles: projeto. 

Para tentarmos alcançar uma visão monista da dimensão humana – ou ao 

menos verificar se tal visão é possível – passamos por um estudo de caráter holístico, 

evidenciando o dualismo e o jogo das antíteses teóricas e empíricas; o que é de domínio 

do intelecto do que é de domínio da natureza, buscando o sujeito (o jogador) em sua 

totalidade comunicacional. Tal estudo tem por objetivo a compreensão da trajetória do 

conceito e da noção de jogo ao longo da história da filosofia e ciência ocidentais. Além 

de tentar rastrear quais foram as bases para toda a argumentação de Flusser a respeito do 

tema. De então, partimos para a reflexão a respeito dos tipos e da estrutura dos jogos, 

das relações ocultas individuais e coletivas entre o homem e o jogo, da presença do juiz 

(o místico, a natureza, a razão), das sequências de jogadores e do jogo, e da partida. A 

propósito, vale adiantar o seguinte: partida, vem de partir, separar, dividir. Toda partida 

é, em sua estrutura, partida. O caráter bipartido – dividido, divertido – de toda partida é 

um dos pontos que tentaremos defender no presente trabalho. Buscaremos mostrar, 

ainda neste primeiro capítulo, que, ao longo da edificação da filosofia e da ciência 

ocidentais, a grande empresa foi – e ainda é – a decisão, isto é, o encerramento da 

divisão ou do caráter partido da nossa existência em relação à natureza. Abordaremos 

também o tema em questão nos âmbitos da cultura, direito e jogos bélicos, 

desembocando na relação do sujeito contemporâneo com o jogo. Por fim, 

encaminharemos as discussões tendo por meta localizá-las dentro da epistemologia 

flusseriana, bem como situá-la dentro de um panorama da história da noção de jogo. 

No entanto, a despeito da complexidade destes problemas de decisão, 

poderemos analisar, ao longo do segundo capítulo, que a teoria subjacente a tal 

argumento é, de certo modo, aceitável pelo senso comum – doxa. Vilém Flusser, 

matéria das nossas atenções deste capítulo em diante, quer preservar o rigor dos 

conceitos construídos pela epistemologia – epistêmê, da flutuação das opiniões de 

aventureiros. Para tal, começa por sistematicamente refutar as tentativas de definição 
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conceitual baseadas nas argumentações de seus interlocutores14, para, depois, restringir 

a tarefa de definição dos conceitos ao exercício diário da datilografia de ensaios curtos e 

cartas. Confronta-se, portanto, com duas ordens de problemas. A primeira tem a ver 

com a proposta de uma teoria que permita o trânsito entre os planos opostos da 

realidade, tal como Platão enxergava: inteligível e sensível; epistêmê e doxa; essência e 

aparência; saber e opinião; a segunda, com a fixação das estruturas básicas da língua, 

com vista à regulamentação tanto do campo de jogo como da prática filosófica 

conforme um jogo investigativo. Acreditamos que talvez daí tenha surgido o interesse 

de Flusser pela questão do jogo. Enxergando-o como um método capaz de realizar o 

trânsito entre os lados de um campo de jogo dividido, divertido.  

Tais problematizações ocorrem em contexto no qual termos e conceitos são 

definidos a partir da relação entre as especulações e ficções filosóficas de Flusser e a 

antropologia política de Platão. As primeiras, estudamos através do acesso aos textos 

datilografados por Flusser, hoje armazenados no Vilém Flusser Archive (Arquivo Vilém 

Flusser) sediado na Universität der Künste Berlin (Universidade das Artes de Berlim) e 

mantido pelo Professor de Teoria da Mídia Siegfried Zielinsky. Em viagem realizada no 

mês de julho de 2011, no decorrer de 30 dias, pudemos investigar, ler e discutir com 

colegas pesquisadores, alguns dos pontos teóricos nunca publicados ou simplesmente 

desconhecidos pelos apreciadores da obra de Flusser. Para a redação do presente texto, 

foram lidos e relidos 124 cartas e artigos datilografados nunca publicados; toda a 

coleção de livros publicados em português, desde A história do Diabo, lançado em abril 

de 1965 pela editora da Livraria Martins, à Vampyroteuthis Infernalis, de novembro de 

2011; artigos publicados em revistas brasileiras como por exemplo: Revista Brasileira 

de Filosofia; ITA Humanidades; Cavalo Azul; Cadernos Brasileiros; Comentário; Arte 

em São Paulo; Resgate; Convivium; Pau Brasil; Shalom; Revista Brasileira de 

Psicanálise; todas elas encontradas em sebos espalhados por todo o território nacional. 

Além de inúmeros textos e livros de alguns dos mais importantes comentadores da obra 

flusseriana, Brasil a fora, a saber: Norval Baitello junior, Gustavo Bernardo, Ricardo 

Mendes, Rainer Guldin, Eva Batlickova. Vale aqui dizer ao leitor o seguinte: não 

                                                
14 Esta posição fica evidente no último trecho do livro/DVD We shall survive in the memory of others. 
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conhecemos a língua alemã. Isto significa que os livros publicados na Alemanha e que 

levam à público os escritos principalmente da última fase do pensamento flusseriano 

não foram estudados para a redação da presente tese. Contudo, com consciência dessa 

nossa limitação, nos lançamos na busca deste material por meio de publicações em 

italiano e inglês, bem como através de artigos e especialmente das cartas disponíveis no 

Arquivo Vilém Flusser, em Berlim, sobretudo as trocadas com Milton Vargas durante 

anos, até poucos meses antes de sua morte, em 27 de novembro de 1991. Além do 

livro/DVD intitulado We shall survive in the memory of others, item de alta 

preciosidade para os interessados na última etapa das especulações de Flusser acerca da 

nossa comunicação. 

Sobre o aspecto muitas vezes velado e nebuloso da obra de Vilém Flusser, 

sobre tudo o que diz respeito às suas fontes de leitura e investigação, realizamos uma 

espécie de hermenêutica filosófica, levando para nossas análises, o método moderno da 

arte – ou do jogo – de interpretar a linguagem (verbal e não-verbal) proposto por Hans-

Georg Gadamer. Este método, como jogo, é discutido no primeiro capítulo desta tese. 

Em paralelo à hermenêutica – ou o jogo da livre interpretação dos textos flusserianos –, 

a visita ao Arquivo Vilém Flusser fez-se decisiva pelo fato de lá estar mantida, disposta 

aos pesquisadores, a biblioteca particular de Flusser; de modo que pudemos conferir 

quais eram os autores, pensadores e temas de seu particular interesse. 

No que concerne às relações teóricas entre Vilém Flusser e Platão, a 

pesquisa foi realizada mediante dois métodos: (1) leitura de fontes primárias, isto é, 

textos de Platão em língua portuguesa, com ênfase especial para A República; (2) 

apreciação e exame de alguns livros de um dos mais importantes estudiosos da obra de 

Platão: Giovanni Reale. Reale se tornou referencia para muitos e também para nós, por 

ter observado em Platão a primeira e mais poderosa justificativa racional da religião. 

Objeto de interesse específico para a nossa tese, já que tal justificativa faz-se presente 

também no conjunto da obra flusseriana, tomando o conceito de religião ou 

religiosidade de maneira lógica e também etimológica, isto é: religião como religação, 

comunhão, recomunicação. Religiosidade como gesto ou impulso motriz para a escalada 

ascendente rumo à existência pré-queda, se assim podemos dizer. Giovanni Reale 
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propôs uma nova interpretação de Platão; como consequência, tornou-se um marco da 

leitura moderna da obra platônica. Em paralelo aos textos de Reale, analisamos as 

coletâneas das Edições Loyola, material determinante para a construção das associações 

entre o tema do jogo, a dialética platônica e a comunicologia de Flusser. Todo o 

material bibliográfico supracitado, usado direta ou indiretamente pode ser localizado 

nas referências, a partir da página 141. 

O terceiro e último capítulo consiste na tentativa de compreensão do que é a 

diversão. Ou seja, do caráter divertido do jogo. O caráter que configura a dimensão 

política da nossa comunicação. Nessa tentativa, abordamos o tema do Diabo e a questão 

da escalada da abstração, ambos de importância basilar na comunicologia de Flusser. O 

tema da escalada da abstração, a elaboração da imagem da escada através do sonho de 

Jacó e posteriormente a imagem da espiral constituem o mote da nossa última jogada. 

Aqui ganham sentido os estudos preliminares sobre os conceitos de jogo, programa e 

aparelho, pois encontram significado a partir de suas relações com a noção flusseriana 

de imagem técnica, (ou imagem sintética ou projeto), primordial para o entendimento do 

ponto de vista político da nossa tese. 

Buscamos, portanto, uma redação, em partes, autoral. Lançando frases e 

pensamentos, ora ao gosto do impulso da manhã, ora pelo rigor do esmagamento 

analítico de conceitos e teorias. Nosso plano metodológico é o próprio jogo. Todas estas 

nossas jogadas ganham sentido na medida em que lançamos a hipótese de que na obra 

de Vilém Flusser, a questão central para o entendimento acerca da comunicação humana 

só é possível se levado em conta a fundamental importância do conceito de jogo, 

especialmente em sua proposta de política da diversão. Esta que, por sua vez, representa 

teoricamente a oportunidade de examinar os processos de comunicação como uma 

atividade programaticamente divertida, dividida: diabólica. 
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DO JOGO 

 

Todas las cosas tienen su tempo: deja que 

ahora el alma trabaje para sí, ò por decir 

mejor, trabaja tú con ella, pues si con ella 

padecieres, con ella reinarás. 

(SAN BERNARDO) 

 

1.1 O jogo 

 

Goethe indica, como o liame que une Natureza e homem, uma relação 

constituída de jogos, na qual todos os seres humanos integram a Natureza, e ela, que por 

sua vez está em todos, “trava jogos amigavelmente com todos, e torna-se cada vez mais 

feliz, quando dela se ganha. A Natureza joga com muitos tão em segredo, que dá cabo 

ao jogo antes mesmo que se perceba”15. 

Desses jogos, os animais também participam, e por sua própria vontade, 

comenta Campbell (1990, p. 78-79). Cada jogador se utiliza de seus poderes. E o animal 

é poderoso, ele ensina16, ele traz dádivas ao homem e à Natureza. “Em toda parte, entre 

povos caçadores, existe uma relação muito íntima, compreensiva, com o principal 

animal fornecedor de alimento”. No lugar de agradecer a Deus pelas refeições, 

agradecia-se aos animais; era como se agradecessem a um amigo por cooperar em uma 

                                                
15 Conforme a tradução de Erthal (2011, p. 70) de trecho do ensaio Die natur, publicado no Tiefurter 
Journal, em 1783: “Die Menschen sind all in ihr und sie in allen. Mit allen treibt sie ein freundliches 
Spiel, und freut sich, je mehr man ihr abgewinnt. Sie treibts mit vielen so im verborgenen, dass sies zu 
Ende spielt, ehe sies merken”. 
16 Espécies de animais, muitas vezes, servem de exemplo ao homem. Em muitas culturas, pedia-se 
conselho aos animais por meio de rituais. Entre os caçadores, “quando o homem queria adquirir poder e 
conhecimento, dirigia-se à floresta, jejuava e orava, e um animal vinha ensiná-lo” (CAMPBELL, 1990, p. 
108), 
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relação comum. Se não há o agradecimento, o animal se ofende17. Trata-se de um 

acordo entre o caçador e a caça, no qual se evidencia a essência da vida, o círculo 

místico atemporal de morte, sepultamento e ressurreição18. 

  

O nascimento e a morte de seres humanos não são ocorrências simples 
e naturais, mas referem-se a um mundo ao qual vêm e do qual partem 
indivíduos únicos, entidades singulares, impermutáveis e irrepetíveis. 
O nascimento e a morte pressupõem um mundo que não está em 
constante movimento, mas cuja durabilidade e relativa permanência 
tornam possível o aparecimento e o desaparecimento; e essa 
durabilidade, essa relativa permanência já existiam antes que qualquer 
indivíduo nele aparecesse, e sobreviverão à sua eventual partida. Sem 
um mundo ao qual os homens vêm pelo nascimento e do qual se vão 
com a morte, nada existiria a não ser a recorrência imutável e eterna, a 
perenidade imortal da espécie humana como a de todas as outras 
espécies animais. Uma filosofia que não chegue, como Nietzsche 
chegou, à afirmação da “eterna recorrência” (Ewige Wiederkehr) 
como o mais alto princípio de toda a existência, simplesmente não 
sabe do que está falando (ARENDT, 2001, p. 13). 

 

Nessa constante recorrência existencial, o jogo e o sagrado se estabelecem 

por meio de relações íntimas e estreitas. O extermínio de búfalos, por exemplo, pelos 

desbravadores em terras das Américas recém-colonizadas, de que só se aproveitavam as 

peles para fins comerciais, abandonando-se os corpos dos animais à putrefação, 

significou a violação das regras do jogo da essência dos seres. Uma violação sacrílega 

(CAMPBELL, 1990, p. 82). 

Para distinguir a nossa espécie animal, Huizinga (2007, prefácio) sugere que 

se acrescente às expressões homo faber e homo sapiens, a designação homo ludens19, 

                                                
17 Algumas tribos indígenas chegavam a invocar, por meio de rituais, a compreensão dos animais no jogo 
divino do matar para obter o alimento. 
18 “A caça tornou-se um ritual de sacrifício, e os caçadores encenavam atos de expiação diante dos 
espíritos dos animais que partiam, esperando coagi-los a retornar, para serem sacrificados de novo” 
(CAMPBELL, 1990, p. XI). Por meio do ritual se atinge a dimensão que transcende a temporalidade. 
Essa é a dimensão de onde a vida provém e para a qual retorna. 
19 Hannah Arendt (2001, p. 45) entende que uma terceira espécie, após a classificação dos homo sapiens, 
seria a do animal laborans, pois, de todas as atividades humanas, “somente o labor, e não a ação nem o 
trabalho, é interminável, visto como acompanha automaticamente a própria vida, indiferente a decisões 
voluntárias ou finalidades humanamente importantes”. 
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pois, tão importante quanto o raciocínio e o fabrico de objetos na vida humana é essa 

terceira dimensão: o jogo. O autor chega a cogitar o fato de que “é no jogo e pelo jogo” 

que a civilização surge e se desenvolve. E a cultura dos povos surge na forma de jogo20. 

A tese central da obra Homo Ludens é a de que o jogo é uma realidade 

originária, corresponde a uma das noções mais primitivas e profundamente enraizadas 

em toda a realidade humana, sendo do jogo que nasce a cultura, sob a forma de ritual e 

de sagrado, de linguagem e poesia, permanecendo subjacente em todas as artes de 

expressão e competição, inclusive nas artes do pensamento e do discurso, bem como na 

do tribunal judicial, na acusação e na defesa polêmica, portanto, também na do combate 

e na das guerras em geral. 

O jogo e sua noção, segundo a contribuição antropológica de Huizinga, é 

mais primitivo do que a cultura, pois faz parte da relação intrínseca existente na partilha 

de coisas entre homens e animais. 

O jogo é de fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas 

definições mais rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas, os animais não 

esperaram que os homens os iniciassem na atividade lúdica. (Op.cit., p.3) 

Na consciência posta no estado atual das discussões, talvez seja mais 

facilmente reconhecido que o jogo exista como um fato relacionado com a cultura, 

interno a ela ou existente diante dela, sendo menos corrente afirmar o que nos é 

proposto pelo capítulo introdutório de Homo Ludens, ou seja, que o jogo pode dar-se 

fora da cultura, pois existe já antes da cultura humana, visto encontrar-se também entre 

os animais. Como nos lembra o autor: quem já não observou a brincadeira movimentada 

de um grupo de cachorrinhos sobre a relva de um jardim? 

Convidam-se uns aos outros para brincar mediante um certo ritual de 

                                                
20 Roger Caillois (1990, p. 23) afirma que a obra de Huizinga (2007), que aqui referimos, é contestável na 
maioria de suas afirmações e “não é um estudo dos jogos, mas uma pesquisa sobre a fecundidade do 
espírito de jogo no domínio da cultura”, mas trata-se de uma investigação notável em todos os aspectos, 
que “abriu vias extremamente fecundas para pesquisa e para a reflexão”. Concordando com a 
interpretação de Caillois, buscamos, no presente trabalho, caminhar sobre essas vias fecundas para 
fortalecer nossa reflexão. 
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atitudes e gestos. Respeitam a regra que os proíbe morder, ou pelo menos com 

violência, a orelha do próximo; fingem ficar zangados e, o que é mais importante, 

experimentam evidentemente imenso prazer e divertimento em tudo isso. ( Op.cit., p.3) 

Todavia, no jogo “há algo em jogo” que transcende sua finalidade biológica, 

seu sentido, que determina sua carga intensa e múltipla de significados. Em primeiro 

lugar, aparece o seu sentido como divertimento21. A palavra alemã Spitz, cujo 

significado se situa na linha do gracejo, próximo de Spatz, que tem a ver com o achar 

graça em algo, relaciona-se com o primeiro sentido de jogo. A rigor, o jogo pode ser 

sério, não é exatamente o riso, mas mantém muita afinidade com o sentido do humor e 

do gracejo. Spitz repercute no diapasão do humor, enquanto Spatz evolui seu significado 

mais pela direção do divertimento, do que dá prazer, e ambos estes sentidos se associam 

intimamente à noção de jogo. É como se estivesse subentendido que o prazer dá humor 

ao jogo, sendo que o prazer próprio do jogo acrescenta-lhe afinidade com o humor. 

Eis um parágrafo importante para esta tese:  

 

reconhecer o jogo é, forçosamente, reconhecer o espírito, pois o jogo, 
seja qual for sua essência, não é material. Ultrapassa, mesmo no 
mundo animal, os limites da realidade física. (Op.cit.p.6) 

 

O autor nos leva a questionar se o jogo é sério; embora nos leve a rir, o jogo, 

contudo, pode possuir um aspecto de seriedade e não corresponde exatamente ao riso. 

De certo modo, pode ser visto como um tipo moderado de “loucura”. O cômico também 

pode ser entendido como uma espécie de “loucura” ou de diversão, porque nele se corta 

(se encerra) o nexo do comum, do tempo do cotidiano; mas tanto o cômico como o jogo 

e o lúdico não são apenas “loucura”, e podem estar muito bem situados entre as 

atividades regradas e corretas que participam da sensatez. 

Na língua alemã, como na grega, as palavras podem associar múltiplos 

                                                
21 Esquadrinharemos este termo no segundo e terceiro capítulos deste trabalho, afim de construir a tese de 
que há, na ontogênese do jogo um caráter de diversão, divisão. 
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significados. Spatz é divertimento, com prazer. Não é um divertimento qualquer. Spatz 

deve conter satisfação autêntica, espontânea. Spitz é mais do humor, do nível do 

entendimento que faz rir, que provoca o humor. A noção de jogo, pois, num primeiro 

nível, opõe-se à de seriedade, pois, pelo que se pode entender, é muitas vezes 

compreendida como oposta à noção mesma de trabalho. A seriedade procura excluir o 

jogo; porém, este pode muito bem incluir a seriedade: a diversão pode ser séria. 

Ora, a experiência da espontaneidade, que constitui parte do prazer lúdico, 

seduz e inclina o sujeito ao divertimento. Guardemos, porém, essa questão para, neste 

momento, nos atentarmos ao tema do jogo como atividade séria, que tem seu fim em si 

mesmo, pois “aquele que joga sabe por si mesmo que o jogo não é nada mais que um 

jogo e que se encontra num mundo determinado pela seriedade dos fins22”. Com essa 

passagem de Gadamer, daremos início à investigação acerca dos modos de ser do jogo. 

Uma espécie de tipologia do termo. Com esse raciocínio, podemos dizer que o jogar só 

cumpre finalidade que lhe é própria quando aquele que joga entra no jogo. Não é a 

referência que, a partir do jogo, de dentro pra fora, aponta para a seriedade,  

 

 

É só a seriedade que há no jogo que permite que o jogo seja 
inteiramente um jogo. Quem não leva a sério o jogo é um desmancha-
prazeres. O modo de ser do jogo não permite que quem joga se 
comporte em relação ao jogo como se fosse um objeto. Aquele que 
joga sabe muito bem o que é o jogo [...]23 

 

 

Assim, nossa pergunta pela natureza do próprio jogo não poderá encontrar 

nenhuma resposta; se é que a estamos esperando como fruto da reflexão subjetiva de 

quem joga o jogo desta tese. Ao invés, perguntamos pelo modo de ser do jogo como tal. 

O jogo tem natureza própria, independente da consciência daqueles que jogam ou 

                                                
22 Gadamer, 2007, p. 107 
23  Gadamer, 2007, p. 108 
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daqueles que o estudam. O jogo é realidade, exerce alteridade, e como tal, independe do 

que possamos achar ou da ciência que articulamos e desenvolvemos sobre ele. Assim, 

Gadamer esclarece esse ponto especifico nos dizendo que: “O jogo encontra-se também 

lá, sim, propriamente lá, onde nenhum ser-para-si da subjetividade limita o horizonte 

temático e onde não existem sujeitos que se comportam ludicamente24”. Pois o modo de 

ser do jogo é lúdico e livre, sem nada anterior a ele que possa determinar sua existência, 

independente do que possamos racionalizar sobre isso.  

A realidade do jogo encontra-se sempre num horizonte de futuro de 

possibilidades desejadas, temidas e, em todo caso, ainda não determinadas pelo jogador. 

Por isso, ela sempre desperta expectativas que se excluem umas às outras, as quais nem 

todas podem ser realizadas. É a indefinição e o aspecto de incerteza sobre o futuro que 

permitem um excesso de expectativas, de tal modo que a realidade das jogadas acaba 

ficando invariavelmente aquém de nossas expectativas. 

Ainda no propósito tipológico do termo, Caillois, em seu livro Os Jogos e os 

Homens: a máscara e a vertigem, propõe uma classificação do conceito de jogo em 

quatro categorias fundamentais; são elas: Agôn, Alea, Mimicry e Ilinx. Contudo, é 

importante colocar que, antes de realizar sua classificação, o autor recorda Homo 

Ludens de Huizinga e nos diz que “Esta obra, contestável na maioria das suas 

afirmações, não deixou de abrir vias extremamente fecundas para a pesquisa e para a 

reflexão25”(1990, p.23); propondo, sob essas vias, um afastamento antropológico em 

relação às teorias de Huizinga. Da importante publicação Os jogos e os Homens, 

presente na maioria das coleções de quantos pretendem se aventurar nas entranhas do 

que é o jogo, diremos que, apesar da soberania a que o autor submete a investigação, 

dado que esta depende em tudo de ideias que parecem mais postuladas do que inferidas, 

é verdade que a classificação dos jogos estabelecida por Roger Caillois é, de fato, um 

achado, no seu conjunto, e um notável passo à frente na pesquisa sobre a dimensão 

lúdica da existência humana. 

Faz-se necessário, no entanto, ponderar que alea (sorte) e ilinx (vertigem) 
                                                
24  Gadamer, 2007, p. 108 
25  Como já citado, em nota de roda pé, na página 21 desta tese. 
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não podem fundamentar-se em princípios ou impulsos do jogo, mesmo combinados 

com outros, visto tratar-se de aspectos pronunciados de todo e qualquer tipo de jogo, 

como veremos ao longo deste, mas principalmente do segundo e terceiro capítulos. A 

sorte, por exemplo, acompanha o desenrolar dos lances próprios de uma atividade 

competitiva, é, portanto, inerente ao ato da competição; e a vertigem (da tontura, do 

desfalecimento dos sentidos pelo movimento de rotação e giro26) quando acontece no 

jogo, pode progredir numa ascendente até os limites da inconsciência e do delírio, 

representando uma atividade lúdica, intencional e consciente como intensificação do 

prazer em oposição ao domínio de si próprio. Como já mencionado, avançaremos sobre 

tão interessante território nos próximos capítulos. Agôn (de competição, agonia, luta) e 

mimicry (de simulacro, mimese, repetição), por sua vez, ao associarem-se, devem ter-se 

como elementos essenciais para a compreensão de jogo de que pretendemos nos 

aproximar nesta tese. Nesse mesmo sentido, o próprio autor reconhece agôn e mimicry 

como princípios, os únicos, verdadeiramente criadores, aliados respectivamente à 

vertigem e à sorte. 

Na tentativa rápida de lançar o leitor para dentro de sua tese classificatória, 

através de exemplos do cotidiano, Caillois diz:  

 

Joga-se à bola, ao berlinde ou às damas (agôn), joga-se na roleta ou na 
loteria (alea), faz-se de pirata, de Nero ou de Hamlet (mimicry), 
brinca-se, provocando em nós mesmos, por um movimento rápido de 
rotação ou de queda, um estado orgânico de confusão e desordem, 
(ilinx). (1990, p.32) 

 

Destas breves considerações, sobre as principais relações entre categorias e 

elementos da cultura, e também das argumentações feitas pelo autor nas páginas 

seguintes27, podemos concluir que do agôn são classificados os jogos dominados 

fundamentalmente por características competitivas. Seu campo de atuação tenta criar 

                                                
26  Houaiss, Antônio; Villar, Mauro de Salles. Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. 
27  Caillois, 1990, p. 33-47 
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situações ideais e igualitárias para todos os competidores no intuito de que o vencedor, 

ou o grupo de vencedores, apareça como o mais preparado para enfrentar oponente e 

regras. Entretanto, para Caillois, por mais que se tente criar situações ideais de 

competição (campos de batalha), isso nunca será alcançado, já que o meio interfere 

diretamente e de diferentes maneiras na construção do sujeito, do objeto e do projeto.  

Há elementos em jogo quando seu tipo é agôn; trata-se sempre de uma 

rivalidade que se baseia numa única qualidade (rapidez, resistência, vigor, memória, 

habilidade, engenho etc.) exercendo-se em limites definidos e sem nenhum auxiliar 

exterior, de tal forma que o vencedor apareça como sendo o melhor, numa determinada 

categoria de proezas28 – esse cenário configura a estrutura das regras de todo jogo de 

agôn. À esta classe também pertencem os jogos em que os antagonistas dispõem, à 

partida, de elementos de valor e número idênticos (damas, xadrez, bilhar). 

Alea (em latim, o nome para um jogo de dados) representa na estrutura das 

categorias fundamentais de Caillois, os jogos em oposição aos de agôn, pois alea monta 

um campo da sorte, no qual o jogador joga passivamente, apaixonado (do grego 

pathos), anestesiado; apenas funciona. Neste tipo, o jogador simplesmente assinala e 

revela a benevolência do destino; face a ele é inteiramente passivo, não faz uso de suas 

qualidades ou disposições, dos seus recursos de habilidade, técnica, força ou 

inteligência. “Limita-se a aguardar, expectante e receoso, as imposições da sorte. 

Arrisca uma aposta” (1990, p.37). Na alea predominam a força do acaso, o destino, a 

sorte, a chance, a determinação espontânea de possibilidades. 

 

Contrariamente ao agôn, a alea nega o trabalho, a paciência, a 
habilidade e a qualificação; elimina o valor profissional, a 
regularidade, o treino. Acaba por abolir num ápice os resultados 
acumulados. É uma desgraça total ou então uma graça absoluta. 
Proporciona ao jogador com sorte muitíssimo mais do que ele poderia 
encontrar numa vida de trabalho, disciplina e fadiga. Surge como 
uma insolente e soberana zombaria do mérito. (1990, p.37) 

 
                                                
28  Cf. Caillois, 1990, p. 34 
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Jogos de alea pressupõem do jogador um certo tipo de posicionamento 

exatamente oposto àquele dos jogos de agôn; neste último, conta consigo próprio, seu 

treino, habilidade, força, inteligência, perspicácia, ligeireza de raciocínio lógico e linear; 

na alea, conta com tudo, com o mais efêmero sinal, com a mínima particularidade 

exterior, com um conjunto sensorial que percebe indícios, que o lança para o 

desconhecido, o diverso, o divertido. Jogos de alea apresentam como característica 

fundamental a bipolaridade do ser ou não ser; graça ou desgraça; sim ou não; dentro ou 

fora; 0 ou 1. Há nesse tipo de jogo, segundo Caillois, uma demissão da vontade, uma 

entrega ao destino; uma contemplação da busca pela falta de fundamento, ou uma falta 

de interesse pelas causas reconhecíveis. O jogador atesta a insignificância da busca por 

significado29. 

Retomando as análises etimológicas que fazíamos nas páginas 15 e 16: se 

considerarmos o uso da palavra “jogo” dando preferência ao chamado significado 

figurado, resultará o seguinte: falamos do jogo das luzes, jogo das ondas, do jogo da 

peça da máquina no rolamento, do jogo articulado dos membros, do jogo das forças, do 

jogo das moscas, até mesmo do jogo das palavras. Nisso está sempre implícito o vaivém 

de um movimento que não se fixa em nenhum alvo, onde termine. A isso corresponde 

também “o significado originário da palavra ‘jogo’ enquanto dança, que sobrevive em 

múltiplas formas de palavras (p. ex. na palavra alemã SpielmannI, menestrel)30”. O 

movimento que é jogo não possui nenhum alvo em que termina, mas renova-se em 

constante repetição: 

 

 

O movimento de vaivém é obviamente tão central para a determinação 
da essência do jogo que chega a ser indiferente quem ou o que executa 
esse movimento. O movimento do jogo como tal também é 
desprovido de substrato. É o jogo que é jogado ou que se desenrola 

                                                
29  Aspecto que figura no cerne da teoria da comunicação em Flusser. 
30  Gadamer, 2007, p. 109 
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como jogo; [...] O jogo é a realização do movimento como tal.31 

 

 

Huizinga, por sua vez, chama a atenção para os seguintes fatos da 

linguagem: “Em alemão pode-se ‘ein Spiel treiben’ (praticar um jogo), e, em holandês, 

‘een spelletje doen’, mas o verbo que realmente corresponde a isso é o mesmo Spielen 

(jogar). Jogar-se um jogo32”. Noutras palavras: “para expressar o tipo de atividade de 

que se trata, tem-se de repetir no verbo o conceito que o substantivo contém33”. Tudo 

leva a crer que isso significa que a ação tem um caráter tão especial e autônomo que se 

subtrai às formas habituais de atividade.  

 Tal estudo teria que submeter-se ao grande princípio que rege, acima de 

todas as regras e ritmos individuais, o grande mundo do jogo dentro de aparelhos: o 

princípio da repetição34. Devemos considerá-lo como a alma do jogo: a automação35. 

Configura-se nesse momento o elemento de permanência, manutenção, constância, 

regularidade: repetição. Onde nada torna o jogador mais feliz do que “jogar outra vez”. 

O jogador joga para manter o jogo sempre jogado. Joga para ser jogado. Desta maneira, 

o jogo tem em sua estrutura um caráter profundamente manutensivo; cultivador: gerador 

de cultura. 

 Não é outra a opinião de Benjamin quando o autor, em sua teoria sobre o 

modo de ser do jogo, nos diz que: “Talvez esteja aqui a raiz mais profunda do duplo 

sentido dos ‘jogos’ [...]: repetir o mesmo seria seu elemento verdadeiramente comum. 

Não um “fazer-de-conta-que”, mas um “fazer-sempre-de-novo”, a transformação da 

experiência comovente em hábito, esta é a essência do jogo” [Ainda:] Na verdade o 

jogo não é mais do que a origem de todos os hábitos36”. 

                                                
31  Gadamer, 2007, p. 109; grifos nossos 
32  Huizinga, 2007, p. 37 
33  Gadamer, 2007, p. 110 
34  Falaremos mais sobre este princípio no segundo capítulo desta tese, no qual abordaremos tal tema a 
partir dos conceitos de mimese e automação, discutidos por Flusser em textos específicos. 
35  sIdem.  
36  Benjamin, 1992, p. 176. 
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 Parece se estar clareando a ideia de que o jogo representa um ordem 

política37 na qual o vaivém bipolarizado (dentro-fora; aqui-ali) do movimento do jogo 

se produz como que por si mesmo. Faz parte do jogo o fato de que o movimento não 

somente não tem finalidade nem intenção, mas também que não exige esforço e se 

desloca de um lado (ou de um ponto) a outro, configurando assim seu caráter formal: 

dividido. Nesse sentido, para Gadamer, “a estrutura ordenadora do jogo faz com que o 

jogador se abandone a si mesmo, dispensando assim da tarefa que perfaz o verdadeiro 

esforço da existência. É o que aparece também no impulso espontâneo para a repetição, 

que surge no jogador e no contínuo renovar-se do jogo, que é o que cunha sua forma38”. 

Nesse sentido, ainda sobre o princípio de repetição como natureza da 

atividade lúdica, a teoria de Friedrich Schiller sobre o jogo, tal como expressa nas 

Cartas sobre a educação estética do homem39, enraíza-se em uma antropologia que 

convém nesta tese estudar. Alguns de seus argumentos auxiliam na compreensão de 

como esse “impulso no sentido do espontâneo” se determina no plano da existência, ou 

seja, ajuda no entendimento de como e porque uma possibilidade de jogo é determinada. 

A noção de Trieb e, por conseqüência, o que Schiller entende por jogo, nos permite 

investigar esse tema. 

  A noção de Trieb é absolutamente central nas Cartas sobre a educação estética 

do homem, pois, por um lado, introduzindo uma dinâmica, ela permite compreender 

como o desenvolvimento histórico da humanidade devia necessariamente encaminhar-se 

em direção à acentuação de uma divisão que, todavia, é originária40. Por outro lado, 

expressando essa divisão sob a forma de “tendências”, permite considerar um terceiro 

termo ideal construído como adição feliz dessas tendências, que nada tem, 

consequentemente, de um impulso natural, inato e hereditário. “Essas Triebe são, pois, 

                                                
37  Tema apresentado adiante, ainda neste capítulo, e aprofundado no terceiro capítulo. 
38  Gadamer, 2007, p. 111. 
39 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. Tradução de Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 
São Paulo: Iluminuras, 1995. 
 
40 “(...) à acentuação de uma divisão que, todavia, é originária.” Sobre este tema, nos debruçaremos no 
terceiro capítulo. 
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algo bem diferente dos ‘instintos’41”. 

 Quando a construção de uma teoria sobre o projeto de um 

“homem total” está em jogo (como é o caso em Vilém Flusser42), toda separação 

(divisão), radical ou genética, é um fracasso, assim como toda dominação unilateral que 

assegura, de certa maneira, uma comunicação entre as tendências. Haveria então um 

meio místico, filosófico ou científico de acabar com essa divisão? 

Talvez essa tenha sido essa, entre todas, a principal jogada de Flusser: 

elaborar argumentações lógicas, teorias políticas e críticas estéticas que posicionassem, 

dentro de sua própria obra, o jogo como categoria filosófica. 

Contudo, no momento, devemos tentar compreender como intervém essa 

noção alemã de Spieltrieb e de que maneira é levada para dentro da filosofia na intensão 

de tentar resolver tal problema (o da divisão), antes de descrever as características do 

jogo assim concebido, tentando mostrar como a função reservada a essa noção age em 

retorno sobre a compreensão que dela devemos ter dentro da obra de Vilém Flusser.  

O que é o jogo segundo Schiller e qual a definitiva importância para a noção 

de jogo desta tese e para a compreensão da dimensão política no jogo entre homem e 

aparelho que estamos tentando construir no presente texto? 

O jogo é considerado como vetor de harmonia, portanto de equilíbrio 

(também de justiça, em Platão43) tanto para o físico quanto para o espiritual no homem. 

O jogo, para Schiller é síntese livre. Não é somente um princípio de unidade, mas revela 

empiricamente capacidades próprias a instaurar uma legalidade no sensível e no 

passional que não seja sentida como um peso estranho, vexando a vida, mas como uma 

escolha livre, exaltando-a. “[...] o jogo é o ponto de interseção de uma dupla série de 

oposições que não se recobrem inteiramente: não há intercambiabilidade dos termos, 

                                                
41  Duflo, 1999, p. 70 
42 Abordaremos esta questão no segundo capítulo. 
43  Cf. Platão, 2008. 
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mas é aí que todos se encontram44”.  

De um lado, há a série que se reagrupará sob a oposição genérica 

sensibilidade/razão e, de outro, aquela que se chamará de legalidade/liberdade; um tipo 

de relação entre política e estética. Esse ponto de ligação em que as oposições se 

extinguem para transformar-se em cooperação harmoniosa, esse jogo no sentido de 

Schiller, talvez, o compreendamos melhor ainda quando soubermos que “o amor é um 

de seus numerosos sinônimos45”. O amor, que não é o assujeitamento da razão à 

natureza, nem o assujeitamento da natureza à razão46, é jogo com esse duplo 

assujeitamento; o homem aí está total, em suma, humano. 

 

Mas assim que esse terceiro interesse nossa inclinação e que tenha ao mesmo 
tempo adquirido nossa estima, as coerções exercidas tanto pelos sentimentos 
quanto pela razão desaparecem, e nós começamos a amá-lo, isto é, a jogar 
simultaneamente com nossa inclinação e com nossa estima.47 

 

O jogo, sob este sentido de análise, é o lugar onde o homem é mais 

completo. Segundo Schiller, concebido de maneira pura, o jogo deve ter por objeto 

essencial a beleza da diversidade existente, compreendida como forma viva. Há, entre 

os dois, sempre a relação: 

 

A beleza que existe na realidade equivale à tendência ao jogo que existe na 
realidade, mas do mesmo modo o ideal de beleza que a razão constrói impõe 
o ideal de uma tendência ao jogo que o homem deve ter presente na mente 
em todos os seus jogos. [Ainda:] O homem não deve senão jogar com a 
beleza e não deve jogar senão com a beleza.48 

 

Schiller não deixa de afirmar que o jogo é um sinal essencial de humanidade 

                                                
44  Duflo, 1999, p. 75 
45  Duflo, 1999, p. 75 
46  Cf. Schiller, 2002, Carta VIII 
47  Schiller, 2002, p. 209; grifos nossos 
48  Schiller, 2002, p. 221 
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e também admite totalmente a idéia de que há nos animais e na natureza algo que pode 

ser chamado de “jogo”. Duflo nos ajuda a compreender esse argumento: 

 

Quando dizemos que o animal joga? Quando, não estando assujeitado à 
satisfação de uma mera necessidade, desenvolve uma atividade sem 
finalidade imediata aparente, em um desperdício feliz de suas forças. Ele joga 
quando o princípio de sua ação não está em uma privação primeira, mas em 
uma superabundância das forças que conseguem se expressar no jogo, 
quando há nele um excesso de vida. Schiller chega mesmo a admitir que a 
natureza joga, ela também, quando as plantas se perdem em múltiplos remos 
inúteis para sua simples conservação. Há jogo, visto que o gasto que a vida 
faz dela mesma é um fim em si49. 

 

 

Existe, pois, uma gradação, que leva da natureza ao homem: hominização50. 

Da árvore e seus ramos aparentemente inúteis, passamos ao animal e seus movimentos 

alegres e depois aos jogos da imaginação em que, sem considerações formais, ela se 

deixa levar pela alegria da mera sucessão de ideias. Esses casos têm um traço em 

comum: todos são fruto de uma liberação em relação à coerção externa, em relação à 

alteridade do mundo exterior, e essa é uma característica importante do jogo em 

Schiller: a experiência livre de relacionar o dentro com o fora: determinar a dimensão 

política sobre a existência humana: hominização. 

Para Schiller, o impulso lúdico se exerce acima das necessidades naturais da 

vida e independentemente dos interesses práticos. Devemos, neste sentido especial, 

concordar com o filósofo. O impulso lúdico é uma manifestação de ordem espiritual, 

que se apresenta sobre tudo como jogo estético. Sua função empírica é conciliar corpo e 

espírito numa finalidade política; e sua função teórica, conciliar res extensa e res 

cogitans51, num sentido metafísico. O impulso lúdico joga com a beleza da 

diversidade52, que Schiller define como forma viva. Essa diversidade surge na 

                                                
49  Duflo, 1999, p. 76 
50  Conceito flusseriano que será examinado no segundo capítulo. 
51  Tentar conciliar o que, teoricamente o francês René Descartes desassociou em sua filosofia ontológica. 
52  De diversão. 
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divergência do subjetivo em relação ao objetivo, do sentimento com a forma, que esse 

impulso determina. É princípio motor eminentemente livre. O jogo tenta equilibrar tanto 

o rigor das representações abstratas, produzidas pelo pensamento, quanto a imediatidade 

dos fenômenos existentes. Para Schiller, essa experiência sensível – do mundo dos fatos 

– acarreta uma conseqüência importante: 

 

Para evitar mal-entendidos, lembro que a liberdade de que falo não é aquela 
encontrada necessariamente no homem enquanto inteligência, liberdade esta 
que não pode ser dada nem tomada; falo daquela que se funda em sua natureza 
mista. Quando age exclusivamente pela razão, o homem prova uma liberdade 
da primeira espécie; quando age racionalmente nos limites da matéria e 
materialmente, sob as leis da razão, prova uma liberdade da segunda espécie. 
A segunda pode ser explicada somente por uma possibilidade natural da 
primeira53. 

 

Assim, compreendemos esta frase, através da qual Schiller pode se resumir 

e que deve marcar o fundamento da noção de jogo para a presente pesquisa: O homem 

não joga senão quando na plena acepção da palavra ele é homem, e não é totalmente 

homem senão quando joga54. 

Também em uma análise sobre a dinâmica para a qual aponta a palavra 

jogo, Caillois (1990, p. 12) propõe que o termo apela para uma ideia de amplitude, de 

felicidade de movimentos, uma liberdade útil mas não excessiva. “É o jogo que subsiste 

entre os diversos elementos que permite o funcionamento de um mecanismo”. O jogo 

surge como um termo afim de significar um certo tipo de dinâmica (movimento, 

estrutura, processo) que permite o funcionamento de um determinado mecanismo. 

Caillois completa, dando a importância que o tema merece:  

 

Além do mais, todo mecanismo pode ser considerado como uma 
espécie de jogo numa outra acepçãoo do termo, que o dicionário 
precisa da seguinte forma: ‘Acção regular e combinada de diversas 

                                                
53  Schiller, 1995, p. 13 
54  Schiller, 1995, p. 84 
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partes duma máquina.’ Uma máquina, de facto, é um puzzle de peças 
concebidas para se adaptarem umas às outras e para funcionar em 
harmonia. (1990, p.12) 

 

Parece haver um consenso e uma preocupação, por parte dos autores que 

estamos apresentando e relacionando nesta tese, em entender algo de especifico no jogo, 

trazido aqui por nós como o movimento; movimento como processo, como caminho, 

percurso que leva lances de um lado para o outro. Movimento de pêndulo. 

O papel fundamental do vaivém repetitivo do movimento do jogo esclarece 

também outra questão analisada por Huizinga55: o caráter lúdico da competição. De 

acordo com a própria consciência do competidor, o que vale certamente não é que ele 

jogue. Na competição surge o tenso e hipnótico movimento de vaivém, do qual resulta o 

vencedor, fazendo assim com que o conjunto seja um jogo. Essa continuidade 

automática pertence tão essencialmente ao jogo que em sentido extremo torna 

impossível um jogar-para-si-somente.  

 

Para que haja jogo não é absolutamente indispensável que outro participe 
efetivamente do jogo, mas é preciso que ali haja um outro elemento com o 
qual o jogador jogue e que, de si mesmo, responda com um contralance ao 
lance do jogador. [Ainda:] É assim que o gato que brinca escolhe o rolo de lã 
porque este também joga com ele; e os jogos com bola são imortais por causa 
da mobilidade total e livre da bola, que também de si mesma produz 
surpresas56. 

 

Onde se trata da atividade humana que se comporta ludicamente, o primado 

do jogo frente ao outro, acaba sendo experienciado pelos próprios jogadores de uma 

forma muito especial. Assim, por exemplo, podemos dizer que alguém joga com 

possibilidades ou com planos. É bem nítido o que queremos dizer com isso: o jogador 

não se fixa tanto em possibilidades como metas sérias. Tem ainda a liberdade, que age 

determinando esta ou aquela possibilidade indiscriminadamente. Por outro lado, esse 
                                                
55  Huizinga, 2007 
56  Gadamer, 2007, p. 112; grifos nossos. 
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imprevisível acontecimento de jogadas não está livre de riscos. “O próprio jogo é um 

risco para o jogador57”. Só se pode jogar levando em conta todas as possibilidades como 

mera potencialidade do jogo. Isso significa que alguém se engaja a ponto de permitir 

que elas o superem e se imponham. O atrativo e a sedução que o jogo exerce sobre o 

jogador reside exatamente nesse risco e nessa crença – é preciso dar a cada uma das 

possibilidades um peso e autoridade particular. O jogo só cria uma situação favorável 

devido à possibilidade de o jogador se colocar a si mesmo em risco. 

Dessa análise, destaca-se um traço comum no modo como a natureza do 

jogo se reflete no comportamento lúdico: “Todo jogar é um ser-jogado. O atrativo do 

jogo, a fascinação que exerce, reside justamente no fato de que o jogo se assenhora do 

jogador58”, o jogo traz em seu modo de ser, também essa possibilidade. Justamente 

essas experiências de meras possibilidades, onde toda a determinação possível está sob 

o julgo do acaso, demonstram que o verdadeiro sujeito do jogo não é o jogador, mas o 

próprio jogo. “É o jogo que mantém o jogador a caminho, que o enreda no jogo e que o 

mantém nele59”. 

Jogar é, então, fundamentalmente ser jogado, isto é, participar num 

acontecer que consegue transportar jogadores e espectadores para um espaço próprio: o 

mundo lúdico que se distingue do mundo quotidiano pelo fato de propor a quem nele 

participa um horizonte de relações possíveis e inéditas. Aqui reside o fascínio 

habitualmente ligado à ideia de jogo: o horizonte de possibilidades que ele consegue 

oferecer à variação imaginativa do individuo. Isso porque o jogo tem que ser jogado. Só 

no seu ser jogado ele existe. Ele precisa de espaços próprios (campos de competição). 

O jogo se efetua ao ser jogado, seguindo regras próprias, conforme veremos a seguir60. 

O ser surpreendido por potencialidades determinadas ao acaso significa 

irritar-se, devido à perda do lugar por ele (jogador) anteriormente dominado. Não é 

possibilitado ao jogador dominar esse espaço. É como que admitir de antemão que algo 

                                                
57  Gadamer, 2007, p. 112 
58  Gadamer, 2007, p. 112 
59  Gadamer, 2007, p. 112 
60  Subcapítulo 1.3, “Campos de competição” 
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se dá no jogo, sobre o que a subjetividade não tem o controle. No jogo há algo de 

misterioso que parece sempre querer estar no controle e fazer do jogador mero sujeito: 

funcionário61. "É o jogo que mantém o  jogador a caminho, que o  enreda no jogo, e que 

o mantém em jogo62". Cabe ao jogador manter a abertura para o jogo, seguindo suas 

regras sob o risco de ser aniquilado (marginalizado) da partida. 

A tensão surge na relação entre o interior do jogo e o ambiente em que está 

sendo jogado. Uma vez participando dele, estamos submissos às suas regras: somos 

subjetos (do latim subjectum). Portanto, é condição, para que o jogo se efetive como tal, 

que não sejam burladas suas regras, o que seria a tentativa de dominar o próprio jogo e 

esquecer do oponente – o outro. O próprio jogo exerce sua alteridade no ser jogado. 

Como subjetos, somos sujeitos; nos posicionamos sob (sub). Em posição 

existencialmente inferior; como produtos de uma espécie de rebaixamento: da queda63. 

Parece que o jogo não tem um sujeito capaz de dominá-lo; capaz de 

projetar-se sobre. O objeto do jogo é o próprio jogo, cria labirinto hipnótico. O jogo está 

para ser jogado. Os jogadores estão sendo quase que absorvidos, isto é, participam 

enquanto contribuintes da possibilidade do jogo. 

Faz-se necessário aqui um rápido salto para que o leitor comece a 

compreender o sentido desta relativamente longa incursão pelas teorias do jogo. Além 

de tentar, desde já, incluir Vilém Flusser como um dos mais importantes pensadores à 

respeito do tema. 

Vejamos e relacionemos: 

Para Flusser, o caráter competitivo, esse jogo contra os aparelhos é o ponto 

a partir do qual a existência humana vai abandonando a estrutura do deslizamento 

linear, próprio dos textos, para assumir a “estrutura de saltear quântico64”, próprio dos 

aparelhos: 
                                                
61  Conceito flusseriano será estudado no segundo capítulo, 2.5, 2.5.9: “funcionar” 
62  Gadamer, 2007, 113 
63 Analisaremos a questão do rebaixamento, do subjulgamento e da queda nos próximos capítulos. 
64  Flusser, 2002, p. 67 
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Querer definir aparelhos é querer elaborar categorias apropriadas à cultura 
pós-industrial que está surgindo. Se considerarmos o aparelho fotográfico sob 
tal prisma, constataremos que o estar programado é que o caracteriza. As 
superfícies simbólicas que produz estão, de alguma forma, inscritas 
previamente (“programadas”, “pré-inscritas”) por aqueles que o produziram. 
[Ainda:] O número de potencialidades é grande, mas limitado: é a soma de 
todas as fotografias fotografáveis por este aparelho. A cada nova fotografia 
realizada, diminui o número de realizações: o programa vai se esgotando e o 
universo fotográfico vai se realizando. O fotógrafo age em prol do 
esgotamento do programa [...] Já que o programa é muito “rico”, o fotógrafo 
se esforça por descobrir potencialidades ignoradas65. 

 

Há, sem dúvida, nessa competição, nesse jogo do homem contra o aparelho, 

no empenho lúdico do esgotamento das possibilidades pré-inscritas no programa, como 

nos diz Flusser66, uma probabilidade que resulta de um maior número de acasos 

favoráveis; e, à medida que aumenta essa superioridade numérica, ultrapassando os 

acasos contrários, ou seja: as meras possibilidades indeterminadas, a probabilidade 

aumenta em proporção e engendra um grau superior de crença ou assentimento relativo 

à determinação dessas possibilidades contidas no programa do aparelho. Partimos para 

esta análise, de acordo com a observação de Flusser, sob um plano de possibilidades 

finitas67. Exemplo: se um dado fosse marcado com um determinado algarismo ou 

número de pintas em quatro de suas faces e com outro algarismo ou número de pintas 

nas duas faces restantes, seria mais provável voltar-se para cima uma das primeiras que 

das segundas; mas, se tivesse mil faces marcadas do mesmo modo e apenas uma 

diferente das outras, a probabilidade seria muito maior, e mais firme e segura a nossa 

crença ou expectativa na determinação do fenômeno. 

Retomaremos estas discussões no próximo capítulo. 

Partindo com as nossas reflexões para um outro sentido do tema, jogo e 

competição aparecem, para a antropologia, como fenômenos correlatos e funções 

culturais. A cultura surge em forma de jogo. A cultura “é jogada”. Em seu momento 
                                                
65  Flusser, 2002, p. 23 
66  Cf. Flusser, 2002, p. 27 
67  De acordo com Flusser, 2002, p. 23 
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mais originário, emerge (ou cai, como tentaremos estudar no terceiro capítulo) como um 

jogo do ser natural, e nesse plano da origem, o elemento lúdico vai dar lugar à esfera do 

sagrado. O jogo como que se oculta por detrás dos fenômenos culturais. 

 

As grandes atividades arquetípicas da sociedade humana são, desde 
início, inteiramente marcadas pelo jogo. Como, por exemplo, no caso 
da linguagem, esse primeiro e supremo instrumento que o homem 
forjou a fim de poder comunicar, ensinar e comandar. ( Op. cit., p. 7 ) 

 

Esta ideia aparece mais de uma vez no texto de Huizinga: 

 

Regra geral, o elemento lúdico vai gradualmente passando para 
segundo plano, sendo sua maior parte absorvida pela esfera do 
sagrado. O restante cristaliza-se sob a forma de saber: folclore, poesia, 
filosofia, e as diversas formas da vida jurídica e política. Fica assim 
completamente oculto por detrás dos fenômenos culturais o elemento 
lúdico original. (Op.cit., p. 54) 

 

A análise em vista dá ênfase à relação entre o jogo e o sagrado. As liturgias 

religiosas, inclusive as atualmente existentes e, especificamente, as cerimônias 

religiosas do cristianismo, mas também de outros povos e tradições, são exemplos 

significativos da ligação entre jogo e sagrado. O sagrado é cultivado dentro de um jogo, 

os cultos são estabelecidos como num jogo, isto sendo que todo ritual apresenta um 

aspecto de espetáculo, ou seja, é também um jogo que tem algo em comum com 

espetáculo. 

 

A matéria desta ação é um drama, isto é, uma vez mais, um ato, uma 
ação representada num palco. Esta ação pode revestir a forma de um 
espetáculo ou de uma competição. (Op.cit., p.18) 

 

Nesse sentido, o jogo abre uma brecha, um intervalo no cotidiano, no jogo 
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sério do cotidiano; abre um leque de possibilidades, além das responsabilidades do 

cotidiano e, por isso, pode introduzir um espaço lúdico, como no espaço do sagrado. O 

autor mostra as diferenças, as semelhanças e as relações do jogo com o sagrado: 

 

A identificação platônica entre o jogo e o sagrado não desqualifica 
este último, reduzindo-o ao jogo, mas, pelo contrário, equivale a 
exaltar o primeiro, elevando-o às mais altas regiões do espírito. 
Dissemos no início que o jogo é anterior à cultura; e, em certo sentido, 
é também superior, ou pelo menos autônomo em relação a ela. 
(Op.cit., p.23) 

 

O estudo que consideramos acentua também a ligação entre o jogo e a 

guerra. Através dos nossos exames sobre as cartas de Schiller, pudemos afirmar que o 

jogo, e o impulso humano para jogar, estão na origem de toda experiência humana, pois 

aparentemente tudo o que os homens fazem, empreendem e constroem está marcado 

pelo jogo, por um certo regramento consentido socialmente, pelo impulso de 

competição e, quem sabe, pelo prazer do embate e da concorrência. 

A imensa amplitude da dimensão do jogo é o que se demonstra pelo exame 

cuidadoso da linguagem, das diferentes línguas e diversas linguagens; e é também isto 

que se pode aprofundar pela análise dos mitos nas múltiplas culturas – tanto dos mitos 

como das práticas dos cultos religiosos. A questão do sagrado, repetimos, é fundamental 

para determinar a presença e os limites da noção de jogo na cultura humana, e isto 

também é visto assim por outros autores. Desenvolvendo a reflexão sobre o jogo no 

plano da cultura humana, muito embora aquele fenômeno não se circunscreva a esta, as 

dimensões do sagrado como a da linguagem são privilegiadas pela análise de Huizinga. 

Contribuindo e concordando com essa ideia, Flusser (Jogos, p. 2) considera, 

na classificação homo ludens, “a capacidade humana de jogar e brincar como aquilo que 

significa o homem” e o diferencia dos outros seres. 

A criatura humana provém de um só fundamento de ser como manifestação 

na esfera do tempo, e essa esfera é uma espécie de jogo de sombras sobre um 
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fundamento atemporal, afirma Campbell (1990, p. 51-57), pois o conhecimento, que lhe 

é característico, é limitado pela terminologia dos conceitos de ser e não ser, plural e 

singular, verdadeiro e falso, eu e você, isto e aquilo. Tudo tem o seu oposto e nessa 

peleja entre os contrários existiria “uma singularidade em relação à qual a dualidade 

desempenha um papel de jogo de sombras”. Jogando o jogo na esfera da sombra, o 

homem evidencia o seu lado da polaridade, tendo, como inimigo, o reverso de si 

mesmo, e este só lhe seria visível se lhe fosse possível situar-se em uma posição 

mediana entre ambos os lados. Como isso não ocorre e polaridade divertida se 

estabelece (já nos posicionando diante deste debate), permanece o mistério. E o mistério 

da vida está além de toda concepção racional humana. 

A explicação de Platão (1999, p. 423-424) a respeito dessa questão consiste 

no fato de que, a Deus68 (ou aos deuses) pertencem todas as criaturas mortais, e essas 

criaturas vivem à mercê da forma sistemática como ele ordena as coisas mundanas. No 

seu olhar de preservação e excelência, deus observa cada detalhe, até os mais ínfimos, e 

governa ações e paixões “para que o cumprimento pleno de cada fração seja produzido”. 

Mas o homem não consegue perceber que qualquer geração parcial visa ao todo porque 

é assim que se assegura a existência bem-aventurada do universo. A criatura humana 

não sabe que nada foi gerado para si, mas, ao contrário, ela mesma foi gerada para o 

todo. Ela desconhece a verdade, não compreende que sua função é somar-se ao todo, 

então, não tem noção sobre o que é melhor para si, por isso, não se contenta com sua 

condição. Assim se estabelece o jogo entre as criaturas humanas e os deuses.  

Vale lembrar que, na Bíblia (Prov. 8,30) há o provérbio em que a Sabedoria 

Divina na Criação diz: “Qual arquiteto eu estava ao lado dele; era toda complacência dia 

após dia, folgando na sua presença a cada instante; recreando-me no globo da terra, e o 

meu comprazimento está nos filhos do homem”. Em outras palavras, a Sabedoria 

Divina afirma que, enquanto observava o criador criar o mundo, estava ao seu lado em 

                                                
68 Adotamos, aqui, o conceito de Joseph Campbell, para quem a ideia de deus é sempre culturalmente 
condicionada, “mesmo quando um missionário transmite o que ele pensa que seja Deus, o seu deus, esse 
deus é transformado em função do que as pessoas estão aptas a pensar como divindade”. Assim, quando 
falamos de um deus referente a uma cultura politeísta, grafamos o termo com letra minúscula, e quando 
nos referimos a uma cultura monoteísta, o termo é grafado com letra maiúscula conforme rege a 
gramática. 
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plena e constante atividade lúdica, e seu objeto de prazer, o seu brinquedo, é o ser 

humano. 

Poderíamos dizer que a vida é tecida a jogos, nos quais ora se vence ora se 

perde, fortalecendo o já mencionado jogo das antíteses ao qual o ser humano se 

encontra submetido. As perdas somam-se e tornam a vida dolorosa. As alegrias também 

se somam. Platão (1999, p. 248) afirma que “o céu está repleto de coisas que são boas, e 

também do tipo oposto, e que, aquelas que não são boas são as mais numerosas”, tal 

conjuntura também acarreta em alegria ou dor, e ambas são partes integrantes da 

existência do mundo, por meio delas apresenta-se o espetáculo da vida, em que ocorre a 

ação lúdica. 

Destaca-se, também, o dualismo interno e externo. O mundo interior do ser 

humano é o mundo das exigências, das energias, da estrutura que o humaniza, das 

possibilidades que tangem a esfera exterior. E o mundo exterior é onde o homem 

encarnado está. É importante manter esses dois universos em movimento, bem como ter 

ciência de que o local do encontro de ambos é onde a alma pousa (CAMPBELL, 1990, 

p. 60). Essa pode ser considerada por nós a dinâmica da dimensão política do jogo. Faz-

se e cumpre-se em face a essa outra dimensão, a dimensão do sagrado69. 

E como a alma, divina por excelência, está sempre sofrendo todos os tipos 

de mudanças seja por si mesma, seja pela ação de outra alma, Platão (1999, p. 423-424) 

afirma que, ao jogador supremo, não resta outra tarefa senão ordenar o caráter de acordo 

com o que melhor se ajusta a cada ser, “de maneira que possa ser destinada a cada um a 

sorte que lhe cabe”. 

Segundo Huizinga (2007, p. 234) que, na concepção platônica, só Deus é 

digno da suprema seriedade, o homem não passa de um joguete em suas mãos. E é esse 

o melhor aspecto de sua natureza, por isso todas as criaturas devem viver a vida de 

acordo 

                                                
69 Para Flusser a relação entre as esferas da política e do sagrado é de fundamental importância para a 
compreensão da comunicação e do jogo em suas abrangências empíricas e teóricas. 
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com ela, jogando os jogos nobres e contrariando suas inclinações70. Campbell (1990, p. 

69), por sua vez, alega que o ser humano pode escolher aceitar a vida na forma como ela 

se apresenta e abdicar de suas próprias escolhas, ou participar dela, tomando parte no 

jogo. A forma de o homem participar desse jogo é “justamente não se bastar com o que 

dele a natureza fez, mas ser capaz de refazer regressivamente com a razão os passos que 

ela antecipou nele, de transformar a obra da privação em obra de sua livre escolha e de 

elevar a necessidade física à necessidade moral” (SCHILLER, 2002, p. 23). 

Por meio desses jogos, o ser humano se sujeita aos dáimons e também à 

natureza, pois, em parte, ele é natural. Mas o homem também é dotado de uma esfera 

mais elevada, a esfera do pensamento racional que aspira à permanência e à 

imutabilidade. No pensamento kantiano, conforme Nunes (2009, p. 54), o entendimento 

humano, nas suas formas constantes, universais e objetivas, une-se às intuições da 

sensibilidade por meio de um jogo funcional, para a formulação da representação da 

realidade que vincula o homem à matéria71. 

Observamos, então, um dualismo importante que se embute na condição 

humana, o da natureza junto à razão. Com a razão, ajustam-se os meios que se percorre 

para a realizar e transformar os fins, e estes pertencem ao âmbito da natureza, afirma 

Deleuze (2000, p.13). A razão experimenta um interesse especulativo, “e experimenta-o 

pelos objetos que são necessariamente submetidos à faculdade de conhecer”. O interesse 

especulativo da razão, segundo o autor, incide naturalmente sobre o objeto, e apenas 

sobre ele.  

Beckenkamp (2005, p. 25) afirma que Hegel reclamava por uma filosofia na 

qual a razão fosse posta em concordância com a natureza. Uma filosofia capaz de reunir 

                                                
70 “O objeto realmente digno de todo esforço sério e abençoado é por natureza a Divindade, enquanto o 
ser humano foi fabricado [...] para ser um brinquedo da Divindade. [...] consistindo nisto efetivamente sua 
melhor parte. Partindo daí, portanto, digo que todo homem e toda mulher devem percorrer todo o curso de 
sua existência desempenhando esse papel, divertindo-se com os jogos mais excelentes” (PLATÃO, 1999, 
p. 295). 
71 Kant (2001,p. 165) acredita que é necessário haver qualquer coisa que torne possível essa “reprodução 
dos fenômenos, servindo de princípio a priori a uma unidade sintética e necessária dos fenômenos. A isto, 
porém, se chega quando se reflete que os fenômenos não são coisas em si, mas o simples jogo das nossas 
representações que, em último termo, resultam das determinações do sentido interno”. 
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razão e natureza por meio da ética. Um tipo teórico de religião72, na mais pura acepção 

do termo, que pudesse elevar, através da própria razão, o espírito humano ao mesmo 

patamar da natureza. Curioso! 

O homem está, em relação à natureza, em estado de servidão e deve elevar-

se para a “dignidade dos espíritos, para a humanidade, para a divindade”. A 

determinação ética exige que o indivíduo seja capaz de abstrair toda a sensação “tão 

logo a razão, como suprema legisladora, o ordene”, afirma Schiller (2009, p.113): 

 

Mas sou um ser sensível d'esde muito antes de chegar a me conhecer 
como inteligência, e embora a razão em mim tenha moralmente a 
prerrogativa, a natureza em mim sempre tem fisicamente a dianteira. 
Antes que o espírito autoativo prove suas forças, o impulso consolida 
o seu domínio. E, no entanto, tão logo o conhecimento moral desperta, 
devo abandonar meu longo hábito e contrapor uma força que nunca 
exercitei àquela que até então era a única atuante em mim. Ora, como 
contratarei uma passagem desta dependência sensível para a liberdade 
moral? 

 

A razão provoca dúvidas porque “possui o singular destino de se ver 

atormentada por questões, que não pode evitar, pois lhe são impostas pela sua natureza, 

mas às quais também não pode dar resposta por ultrapassarem completamente as suas 

possibilidades”, explica Kant (2001, p. 29). Isso ocorre porque as manobras entre o 

homem e a natureza visam a multiplicidade, ao passo que os jogos travados entre a 

razão e o ser humano tem como finalidade a união. A lei da razão, está gravada no 

indivíduo por uma “consciência incorruptível”, e a da natureza, por um “sentimento 

inextinguível”, afirma Schiller (2002, p. 28-29). Essa situação possibilita ao humano 

diferentes respostas às intervenções externas, tais como, agir com selvageria por 

permitir que seus sentimentos dominem os seus princípios, ou como um bárbaro, por 

consentir que seus princípios destruam os seus sentimentos. O selvagem reconhece a 

natureza como sua soberana irrestrita; o bárbaro escarnece e desonra a natureza, mas 

                                                
72 Do latim religo, religare. 
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permanece escravizado a ela. “Se o ser interior é uno consigo, ele salva sua 

especificidade mesmo na mais alta universalização do seu comportamento”, assim ele se 

harmoniza à sociedade ao seu redor. Caso contrário, se em meio ao povo o homem 

subjetivo se opõem contraditória e excessivamente ao propósito comum de modo a só 

caber a opressão, as leis do Estado lhe são aplicadas para que a coletividade não lhe seja 

sua vítima. A razão, portanto, “transporta para a sociedade física sua unidade moral”, 

mas não deve ferir a natureza, “que procura afirmar sua multiplicidade no edifício moral 

da sociedade”. 

Não obstante, no caminho para a cultura, os povos foram abandonando a 

natureza em prol da sofisticação e, hoje, parecem não mais poder retornar a ela por meio 

da razão (SCHILLER, 2002, p. 35). 

Parece estar se clareando a real finalidade das cartas de Schiller sobre a 

educação estética do homem. Uma finalidade ética, que fosse capaz de justificar o 

fundamento estético da proposta de criação de dispositivos políticos de poder: 

aparelhos. Algo que apontasse para o “Bem comum” todo um projeto, com bases 

estéticas, de transformação espiritual, racional e comportamental do homem no final do 

século XVIII. A justificativa ética para um projeto de profunda revolução estética 

através da construção de mecanismos e dispositivos capazes de estabelecer o controle 

do jogo e subjeção dos jogadores: subjetos/funcionários. 

Por sua vez, Nietzsche (2001, p. 249) acredita que, por tornar-se qualidade 

do caráter, a completa firmeza de pensamento e investigação — que se obtém por meio 

da razão e que traz a liberdade de espírito — passou a trazer comedimento na ação, 

“pois enfraquece a avidez, atrai muito da energia existente, para promover objetivos 

espirituais, e mostra a utilidade parcial ou a inutilidade e o perigo de todas as mudanças 

repentinas”. 

Nietzsche (2001, p. 293-294) atribui, ainda, essas mudanças 

comportamentais do ser humano, à busca por proteção. Com esse intento, a humanidade 

veio protegendo-se até do próprio instinto de liberdade, característico do homem 

selvagem, livre, errante. Tal evolução resultou em caráteres descompassados em relação 
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a seu tempo. 

 

O caráter desagradável, que é pleno de desconfiança, que recebe 
com inveja todos os êxitos de competidores e vizinhos, que é violento 
e raivoso com opiniões divergentes, mostra que pertence a um estágio 
anterior da cultura, que é então um resíduo: pois o seu modo de lidar 
com as pessoas era certo e apropriado para as condições de uma época 
em que vigorava o 'direito dos punhos'; ele é um homem atrasado. Um 
outro caráter, que prontamente partilha da alegria alheia, que 
conquista amizades em toda parte, que tem afeição pelo que cresce e 
vem a ser, que tem prazer com as honras e sucessos de outros e não 
reivindica o privilégio de sozinho conhecer a verdade, mas é pleno de 
uma modesta desconfiança — este é um homem antecipador, que se 
move rumo a uma superior cultura humana. O caráter desagradável 
procede de um tempo em que os toscos fundamentos das relações 
humanas estavam por ser construídos; o outro vive nos andares 
superiores destas relações, o mais afastado possível do animal 
selvagem que encerrado nos porões, sob os fundamentos da cultura, 
uiva e esbraveja (NIETZSCHE, 1998, p. 72-73). 

 

Schiller (2002, p. 36) — em um balanço que faz entre o homem de sua 

época (1795-1805) e o do período da Grécia antiga, observa que a razão e o espírito 

“naqueles dias do belo despertar das forças espirituais”, não eram tão distintos como 

agora o são. “Por mais alto que a razão se elevasse, trazia sempre consigo, amorosa, a 

matéria, e por fina e rente que a cortasse, nunca a mutilava”, ao passo que hoje, o 

indivíduo é fragmentado, articulado, em duas partes: divertido; a natureza humana é 

decomposta em partes distintas isoladas, e, com as faculdades mentais, faz-se o mesmo. 

Além disso, não se trata apenas de distinguir manifestações pessoais, isoladas, mas 

“classes inteiras de pessoas que desenvolvem apenas uma parte de suas potencialidades, 

enquanto as outras, como órgãos atrofiados, mal insinuam seu fraco vestígio”. E não há 

qualquer vantagem nesse desenvolvimento humano. 

Abriu-se, assim, uma “ferida na humanidade moderna”, as manifestações 

intuitivas e as especulativas do homem separaram-se e entraram em guerra, os “limites 

passaram a vigiar com desconfiança e ciúme, e com a esfera a qual limitou sua atuação, 

cada um deu a si mesmo um senhor que não raro termina por oprimir as demais 
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potencialidades” (SCHILLER, 2002, p. 37). Desta feita, o homem moderno ficou 

sujeito à superioridade do conjunto, e não é capaz de representar o seu tempo como o 

fazia o antigo grego, pois o homem antigo era beneficiado pelas forças da natureza, 

misteriosa, que tudo une, enquanto o moderno se fortalece com o entendimento, ciência, 

que tudo separa73. 

A explicação de Baudrillard (1985, p. 6) para tal ocorrência é a de que a 

polaridade, característica do homem, desaparece no conjunto, que se caracteriza como 

massa74, criando um vácuo que exerce uma força de desagregação sobre todos os 

sistemas que vivem da disjunção e da distinção dos polos, no jogo de antíteses em 

questão.  

 

As massas não se unem pela consciência de um interesse 
comum e falta-lhes aquela específica articulação das classes que 
expressa em objetivos determinados, limitados e atingíveis. O termo 
massa só se aplica quando lidamos com pessoas que, simplesmente 
devido ao seu número, ou à sua indiferença, ou a uma mistura de 
ambos, não se podem integrar numa organização baseada no interesse 
comum […]. Potencialmente, as massas existem em qualquer pais e 
constituem a maioria das pessoas neutras e politicamente indiferentes, 
que nunca se filiam a um partido e raramente exercem o poder de 
voto. A verdade é que as massas surgiram dos fragmentos da 
sociedade atomizada, cuja estrutura competitiva e concomitante 
solidão do indivíduo eram controladas apenas quando se pertencia a 
uma classe (ARENDT, 2007, p. 361 e 366). 

 

 

O vácuo provocado pelo desaparecimento das polaridades, impossibilita a 

circulação de sentido, pois “na massa ele se dispersa instantaneamente, como os átomos 

                                                
73 Nesse sentido, como poderemos analisar a partir do próximo capítulo, Flusser buscou, de certo modo, 
atualizar a antropologia e a filosofia política de Platão; no sentido de adaptá-las aos problemas específicos 
da existência humana dentro de um novo contexto; dentro de um tipo novo de campo de jogo. 
74 O autor considera como massa os conjuntos de indivíduos que “outrora não eram exatamente massas: 
só se comportam como massa aqueles que estão liberados de suas obrigações simbólicas, 'anulados' 
(presos nas infinitas 'redes') e destinados a serem apenas o inumerável terminal dos mesmos modelos, que 
não chegam a integrá-los e que finalmente só os apresentam como resíduos estatísticos" 
(BAUDRILLARD, 1985, p. 6). 
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no vácuo. É também o que produz a impossibilidade, para a massa, de ser alienada, 

visto que nela nem um nem o outro existem mais” (BAUDRILLARD, 1985, p. 7).  

O entendimento (ou sentido, ou razão, ou ciência) que caracteriza o homem 

moderno é traduzido por Walter Benjamin (1994, p. 114-118) como a técnica75, que 

oferece o conforto ao sujeito. No afastamento da natureza estavam embutidas a perda da 

experiência e a submissão do homem a essa técnica. O “monstruoso desenvolvimento 

da técnica” vem sobrepondo-se ao homem em detrimento das ações da experiência. 

Com isso uma nova forma de miséria surgiu: a escassez de experiência; esta impele o 

indivíduo “a partir para frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a 

construir com pouco, sem olhar para a direita nem para a esquerda”. Contudo, as 

pessoas não vêm aspirando a novas experiências, ao contrário, “aspiram libertar-se de 

toda experiência [...] esperando que algo decente possa resultar disso”. E nem sempre 

são pessoas “ignorantes ou inexperientes. Muitas vezes podemos afirmar o oposto: eles 

'devoraram' tudo, a cultura e os 'homens', e ficaram saciados e exaustos”. O cansaço 

vem da falta de capacidade em concentrar o pensamento em um plano simples, porém 

vital. Ao cansaço segue-se o sonho para compensar a tristeza e o desânimo. “O 

camundongo Mickey é um desses sonhos do homem contemporâneo”, afirma o autor. 

 

É uma existência cheia de milagres, que não somente superam os 
milagres técnicos como zombam deles. Pois o mais extraordinário 
neles é que todos, sem qualquer improvisadamente, saem do corpo do 
camundongo Mickey, dos seus aliados e perseguidores, dos móveis 
mais cotidianos, das árvores, nuvens e lagos. A natureza e a técnica, o 
primitivismo e o conforto se unificaram completamente, e aos olhos 
das pessoas, fatigadas, com as complicações infinitas da vida diária e 
que veem o objeto da vida apenas como o mais remoto ponto de fuga 
numa interminável perspectiva de meios, surge uma experiência que 
se basta a si mesma, em cada episódio, do modo mais simples e mais 
cômodo, e na qual um automóvel não pesa mais do que um chapéu de 
palha, e uma fruta na árvore se arredonda como a gôndola de um balão 
(BENJAMIN, 1994, p. 118-119). 

                                                
75 O conceito do termo técnica mencionado pelo autor é mais amplo do que o conceito originário tékne, 
pois incorpora o “saber”, a “ciência”. Walter Benjamin (1892-1940), assim como Vilém Flusser, (1920-
1991), voltaram-se, em suas obras, “para uma filosofia da técnica que envolvia uma reflexão profunda 
sobre o novo homem resultante destas novas técnicas”, conforme menciona Seligmann-Silva (2009, p. 
15). 
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Assim, esse autor expressa a ideia de que o homem moderno busca, no 

sonho, no lazer, uma reaproximação da natureza (primitivismo) com a técnica 

(conforto),  já que, na realidade, esta última o distanciou da primeira.  

Isso ocorre porque: 

 

A alma impulsiona todas as coisas no céu, na Terra e no mar por meio 
de seus próprios movimentos, cujos nomes são desejo, reflexão, 
previdência, deliberação, opinião verdadeira ou falsa, júbilo, pesar, 
confiança, medo, ódio, amor e todos os movimentos que são afins a 
esses ou são movimentos primários; estes, quando assumem os 
movimentos secundários dos corpos, os impelem a todos ao 
crescimento e ao decrescimento, à separação e, à combinação, e ao 
que se segue a estes, ao calor e o frio, o peso e a leveza, a dureza e a 
maciez, a brancura e o negrume, o amargor e a doçura, e todas essas 
qualidades que a alma emprega, tanto quando associada à razão ela 
guia com retidão e sempre governa tudo para sua justeza e felicidade, 
como quando associada à desrazão, produz resultados que são em 
todos os aspectos o oposto (PLATÃO, 1999, p. 415). 

 

Para Nunes (2009, p. 54-55), a forma que Schiller encontrou para superar o 

dualismo que aqui se resume em razão e natureza foi admitindo a existência do lúdico 

como um terceiro impulso humano, o impulso do homem para o jogo, “que se exerce 

acima das necessidades naturais da vida e independentemente dos interesses práticos”.  

Nesse pensamento, o lúdico surge com a noção da estética, que permite a 

ação conjunta da razão e da natureza, sem a opressão de uma sobre a outra, dessa forma 

o homem se refaz em todas as suas potencialidades, podendo responder livremente às 

manifestações do sentido e da razão. “No impulso lúdico o homem não desfruta de uma 

liberdade moral stricto sensu, e sim de uma liberdade em meio ao mundo sensível […] 

o homem educado esteticamente é capaz de enobrecer também o universo da matéria” 

(ZATTI, 2007, p. 103). 

Huizinga (2007, p. 235) aponta para a ideia platônica de que “a vida deve 

ser vivida como jogo”. Platão (1999, p. 296), porém, ao admitir isso, condena os jogos 
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como manifestação meramente lúdica, alegando que “as coisas sérias devem ser feitas 

tendo em vista os jogos”, portanto “deveríamos viver nossas vidas participando de 

certos jogos — sacrificando, cantando e dançando — de modo a nos capacitarmos a 

conquistar o favor divino e repelir nossos inimigos e vencê-los na luta”. As brincadeiras 

podem ser direcionadas para essas finalidades, pois como diz o poeta: “tua própria 

inteligência em parte te instruirá, e o resto um dáimon te suprirá; pois penso que é à 

vontade dos deuses que deves teu nascimento e crescimento”. 

Não obstante, no entendimento de Huizinga (2009, p. 10-12), o jogo é livre, 

é uma atividade voluntária. O lúdico se faz presente na vida do ser humano, mas “não é 

vida 'corrente' nem vida 'real'”, é livre. O jogo é, por si só, liberdade. 

E é indiscutível o fato de que há, na relação sujeito/objeto (homem/jogo), 

um aspecto transcendental que nos permite, inclusive, ensaiar uma “análise do ser”, uma 

ontologia, por meio da observação do jogo. Por exemplo: 

 

O tiro ao alvo é […] um modelo em miniatura do ser, e põe em 
evidência as diversas espécies daquilo que é (ta onta). Evidencia, em 
primeiro lugar, o caráter do ser como um todo (on), como sendo 
dinâmico e tendencioso (tendendo para algo). Aristóteles diria que o 
ser é entelequito (tendo um telos, alvo). Nietzsche diria que o ser é 
vontade. Bergson diria que o ser é “élan”. Husserl falaria em 
“intenção”. Nós diremos que o ser é como o tiro ao alvo. O ser é um 
projeto (FLUSSER, A sociedade pós-industrial).  

 

Frente ao exposto, donde podemos compreender a concepção flusseriana 

(do sujeito ao projeto), observamos que o conceito de jogo não pode se limitar a um 

mero fenômeno fisiológico ou a um reflexo da psicologia, ele possui um sentido 

próprio, com valores próprios, função própria e significante (HUIZINGA, 2007, p. 3-4). 

Além destes aspectos, há no jogo uma finalidade transcendental. Algo que 

leva o sujeito (homem) a lançar-se contra, ou sobre, o objeto (o próprio jogo); em um 

impulso lúdico, em sentido competitivo, para tornar-se projeto. 
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1.2 Os campos de competição  

 

O tópico anterior situou o jogo, em seus aspectos ontogênicos e humanos, 

enfrentando os poderes emanados pela existência, o espírito e o ambiente em que habita, 

formulando e defendendo-se dos ataques dessas forças e experimentando as funções 

jogar e ser jogado, como um Ulisses, que segue pela vida enfrentando lutas a que ele 

mesmo se impõe e as que lhes são impostas no decorrer da construção da sua história. 

Assim, o campo de atuação dos jogos travados com esses poderes, que se concentram 

entre a luta da natureza e da razão, não é senão a própria vida.  

Neste tópico, a atuação do jogador é delimitada por campos, que são “os 

espaços cuja ocupação apresenta vantagem tanto para nós quanto para o inimigo […] 

chamados de terreno competitivo” (TZU, 2004, p. 87).  

Os tipos de terrenos competitivos são muitos. Abordaremos, aqui, três deles, 

por acreditarmos serem, estes, os mais importantes para um melhor entendimento dos 

propósitos desta tese. São eles: o campo social, o campo do direito, o campo da guerra. 

Ao final deste capítulo, buscamos fundamentar esta tese, no que diz respeito a sociedade 

contemporânea e a pertinência do sistema filosófico e antropológico de Vilém Flusser, 

sempre com o olhar voltado para o objeto deste trabalho: a dimensão política do jogo. 

 

1.2.1 A sociedade em jogo 

 

Segundo Huizinga (2001, p. 53), “a vida social reveste-se de formas 

suprabiológicas, que lhe conferem uma dignidade superior sob a forma de jogo, e é 

através deste último que a sociedade exprime sua interpretação da vida e do mundo”; 

isso não significa que o jogo se converte em cultura, mas que, “em suas fases mais 

primitivas, a cultura possui um caráter lúdico, que ela se processa segundo as formas e 

no ambiente do jogo”. O jogo, frente a sociedade, goza da primazia e “é obviamente 
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observável, passível de definição concreta, ao passo que a cultura é apenas um termo 

que a nossa condição histórica atribui a determinados aspectos”. 

Na Suíça são organizadas competições de pipa nas mais variadas 

modalidades, que obedecem a regras e formalidades. No Oriente, competições como 

essas tomam grandes proporções. Um simples divertimento solitário pode converter-se 

em um prazer de competição e até de espetáculo, comenta Caillois (1990, p. 59), 

pontando para a existência dos muitos tipos de jogos, entre eles, os de destreza, nos 

quais se joga só, de modo a manifestar a habilidade pessoal, mas depressa esses jogos 

vão adquirindo um formato de competição e, consequentemente, de rivalidade. As 

dificuldades aumentam e os recordes são estabelecidos. As atividades lúdicas vão 

ganhando espaços apropriados, adequados a cada tipo de brinquedo, são locais 

“consagrados pelo hábito”. Revela-se, assim, a vocação social dos jogos.  

Os fatores básicos do jogo encontram-se internalizados na vida animal, tanto 

individual como em bando, e isso pode ser observado em “competições, exibições, 

representações, desafios, nos ornamentos e pavoneios, nos fingimentos e nas regras 

limitativas”, conta Huizinga (2001, p. 54) exemplificando: “os faisões silvestres 

executam danças, os corvos realizam competições de voo, as aves do paraíso e outras 

ornamentam os ninhos, as aves canoras emitem suas melodias”. Para esse autor, essas 

competições e exibições que configuram divertimento, não advém da cultura, ao 

contrário, procedem-na.  

Vale ressaltar, aqui, que a realização do homem como ser humano se dá pela 

cultura e na cultura, como comenta Morin (2000, p. 52), “não há cultura sem cérebro 

humano (aparelho biológico dotado de competência para agir, perceber, saber, 

aprender), mas não há mente (mind), isto é, capacidade de consciência e pensamento, 

sem cultura”. É na relação cérebro-cultura que se afirma a mente humana.  

Jogos infantis são jogados com o grande poder que a criança tem de 

abstração e imaginação. As crianças conversam com seus brinquedos e os transformam 

em atores do grande drama da vida em sociedade. Tais atores são representações da 

realidade que se imprimem em seus pequenos cérebros a fazem, de certa forma, um 
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ensaio do experimento que envolve a sua sociabilização. Eles jogam sem brinquedos, 

como diz Baudelaire (1885, p. 142)76. Jogam com a observação das experiências do 

adulto, por meio das quais se sociabilizam. 

Diferentes povos, que descendem de sua indústria doméstica sempre 

estiveram empenhados no desenvolvimento de brinquedos e jogos. A princípio, a 

vivência desses povos era caracterizada pela experiência transmitida de pai para filho e, 

cada região mantinha características próprias dessas atividades. Assim Benjamin (2002, 

p. 127-129) observa que, em sua época, o brinquedo russo era o mais rico e variado de 

todos, pois as 150 milhões de pessoas que habitavam aquele país descendiam de 

centenas de grupos étnicos e, cada qual trazia, em sua cultura, peculiares atividades 

artísticas primitivas, já mais ou menos desenvolvidas. Portanto, havia ali reunidos jogos 

de brinquedos “em centenas de linguagens de formas, nos mais diferentes materiais: 

madeira, argila, osso, feltro, papel, papier mâché”. 

Assim como as sociedades, brinquedos e jogos sempre estiveram sujeitos a 

transformações no decorrer de sua evolução, convém ressaltar que os primeiros 

brinquedos, na antiguidade, eram relacionados a objetos religiosos. “É certo que as 

crianças jogavam durante a pré-história. Vários brinquedos estavam ligados, 

primeiramente, a objetos sagrados ou religiosos, nas civilizações do Oriente” 

(WELLENS, 2001, p. 1). 

Em meados do século XVII, as crianças, independentemente do sexo, 

trajavam vestidos e brincavam com os mesmos brinquedos. Manson (2002, p. 129), 

comenta que o rei francês Luis XIII costumava brincar de bonecas e usava miniaturas de 

utensílios culinários, feitas de cobre, chumbo, barro ou prata: “uma pequena marmita de 

cobre que a ama lhe dera, quer cozinhar uma sopa com carneiro, toucinho e couves; 

coloca-se aos pés do seu leito” ou um “tachinho de prata” para “preparar uma papa”.  

Para os meninos, porém, esse comportamento só era permitido até os sete 

anos de idade, a partir dessa idade, quando a sociedade francesa da época fazia com que 

começassem a usar gibão e calças curtas, e as brincadeiras de antes, com bonecas e 
                                                
76 “Ils jouent sans joujoux”. 
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utensílios culinários, eram proibidas. Entre os nobres, os meninos principiavam em 

atividades como montar a cavalo, caçar, atiçar e participar de jogos de azar. “As 

meninas persistiram mais tempo no modo de vida tradicional que as confundia com os 

adultos”, conta Ariès (1981, p.81), para quem essa é uma das razões do “atraso das 

mulheres em adotar as formas visíveis da civilização moderna”, pois privilegiava-se a 

ação masculina. 

O jogo é tão intrínseco às formas sociais de comportamento que a 

degeneração de uma cultura leva o homem à corrupção, que se traduz na produção de 

joguetes malignos entre os seres. “O homem sensível não pode precipitar-se a um nível 

mais baixo; mas se cai o homem esclarecido, então ele cai no nível diabólico e atiça o 

jogo perverso com o que a humanidade tem de mais sagrado” (SCHILLER, 2009, p. 

76). 

Nem sempre essa ligação jogo e sociedade foi compreendida pelos estudos 

sobre o tema, que, por muito tempo, limitaram-se à história de brinquedos, 

instrumentos, acessórios, regras e da satisfação encontrada nos jogos, como se 

brinquedos fossem apenas utensílios, e jogos, apenas divertimento sem relevância. O 

cunho social não era nem aventado, “não se sonhava sequer em atribuir-lhes o menor 

dos valores culturais” afirma Caillois (1990, p. 79-81), no entanto “o espírito do jogo é 

essencial à cultura, embora jogos e brinquedos, no decurso da história, sejam 

efetivamente resíduos dessa cultura”. 

Com a sofisticação das sociedades e, consequentemente dos jogos, foram-se 

distinguindo o lúdico infantil do lúdico adulto e, conforme Sennett (1988, p. 123), o 

comportamento cosmopolita, por preocupação com estatutos em defesa da infância, foi 

delimitando os espaços e excluindo as crianças dos locais de adultos, enquanto se 

apropriava dos jogos adequados para este público. Assim, o domínio público passou a 

ser “o lugar reservado na sociedade para o jogo adulto” 

O brinquedo infantil, no entendimento de Benjamin (2002, p. 96-102) 

representa um confronto entre a criança e o adulto, mais deste do que daquele, já que, na 

verdade, “quem, senão o adulto fornece primeiramente à criança os seus brinquedos? E 
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embora reste a ela uma certa liberdade em aceitar ou recusar as coisas, não poucos dos 

mais antigos brinquedos (bola, arco, roda de penas, pipa)”, terão sido, de certa forma, 

“impostos à criança como objetos de culto”. A essência do brincar é um refazer da 

experiência narrada pelo adulto, e repetir, é um “fazer sempre de novo”, na tentativa de 

“transformação da experiência em hábito, pois é o jogo, e nada mais, que dá à luz todo 

hábito. Comer, dormir, vestir-se, lavar-se devem ser inculcados no pequeno irrequieto 

de maneira lúdica”. Assim a vida adere o hábito por meio da brincadeira e, mesmo que 

se apresente sob suas formas mais enrijecidas, “sobrevive até o final um restinho da 

brincadeira”. O ser se sociabiliza e vai viver conforme a sua cultura. 

 

No decurso da evolução de uma cultura, quer progredindo quer 
regredindo, a relação original por nós definida entre o jogo e o não-
jogo não permanece imutável. Regra geral, o elemento lúdico vai 
gradualmente passando para segundo plano, sendo sua maior parte 
absorvida pela esfera do sagrado. O restante cristaliza-se sob a forma 
de saber: folclore, poesia, filosofia, e as diversas formas da vida 
jurídica e política. Fica assim completamente oculto por detrás dos 
fenômenos culturais o elemento lúdico original. Mas é sempre 
possível que a qualquer momento, mesmo nas civilizações mais 
desenvolvidas, o “instinto” lúdico se reafirme em sua plenitude, 
mergulhando o indivíduo e a massa na intoxicação de um jogo 
gigantesco (HUIZINGA, 2007, p. 54). 

 

1.2.2 O direito em jogo 

 

Em certos aspectos, a vida em sociedade pode ser comparada aos jogos em 

que o homem se envolve, pois, tanto nela como nos jogos, surgem fenômenos como 

cooperação, competência, luta, conflito; e em ambos, sociedade e jogo, só é possível a 

convivência quando submetida a regras, estas, dirigem a ação do homem, tanto no jogo, 

como na vida social. Se, no lugar de nos referirmos à vida social em geral, fizermos essa 

alusão em relação ao direito, para o qual a formalização das exigências sobre a ação 

atinge o seu máximo, podemos observar uma semelhança ainda maior (MORCHÓN, 



      

 

55 

1988, p. 15). 

O direito, em geral é acionado em razão do litígio. O litígio judiciário, na 

antiga Grécia, era um agón, termo que traz, à ideia de competição, um caráter sagrado. 

A rivalidade é submetida a regras preestabelecidas e os adversários se submetem à 

decisão de um árbitro. O agón evoca o direito, e possui todas as características do jogo, 

afirma Huizinga (2007, p. 36 e 87). Segundo o autor, provavelmente há um grande grau 

de parentesco entre o direito e o jogo e, atualmente, essa relação se encontra mais nítida, 

pois o processo judicial, com todo o seu aparato, “é extremamente semelhante a uma 

competição, e isto sejam quais forem os fundamentos ideais que o direito possa ter”. O 

direito compreende uma esfera de extrema seriedade, que lida com interesses vitais do 

homem e da sociedade. As leis estão repletas de termos que conduzem a ideias 

impositivas como ordenar, estabelecer, indicar. Essas ideias podem parecer não fazer 

parte do vocabulário do universo lúdico, no entanto, não nos esqueçamos que a 

seriedade e o caráter sagrado da ação não invalidam suas qualidades lúdicas. 

Morchón (1988, p. 15), observou a associação linguística entre o lúdico e o 

direito. Para esse autor, competição do direito, está sempre submetida a regras 

restritivas, e em qualquer modalidade de jogo, assim como no âmbito judiciário, a 

decisão tem como base as regras preestipuladas. As regras de um jogo podem ser 

estipuladas no momento do jogo, para o aqui e o agora, ou podem ser registradas na 

forma escrita ou oral, passando de pai para filho, como fazia o homem primitivo, que 

não conhecia a escrita, mas também jogava. De um jeito ou de outro, não existe jogo 

sem regras e, como as regras constituem uma forma de linguagem, pode-se afirmar que 

todo jogo possui uma dimensão linguística, e essa dimensão é tão importante que a 

decisão final depende dela. Assim também é no direito, as regras registras por meio da 

escrita tem origem consuetudinária, e consistem em uma linguagem própria da área. A 

dimensão linguística do direito é tão inevitável e decisiva quanto a do jogo. 

As semelhanças entre as atividades direito e jogo, em especial nas culturas 

primitivas, podem ser avaliadas tomando-se como diretriz os seus universos 

linguísticos, explica Huizinga (2007, p. 90), “o julgamento pode ser considerado como 
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um jogo de azar, como uma competição ou como uma batalha verbal”. 

Para esse autor, o mundo atual é um mundo espiritual, no qual a sentença 

judicial e a decisão por oráculos, juízos divinos, sorte, sortilégio, que configuram o 

jogo, fundem-se no complexo raciocínio do homem, por exemplo, quando não 

conseguimos tomar decisões por meio da nossa capacidade de julgar — fortalecida por 

tantos valores com os quais buscamos o equilíbrio na vida — e “tiramos na sorte”. 

Os valores, nos quais a sociedade tem-se apoiado na busca por equilíbrio, 

vieram ganhando importância nos tempos modernos. Flusser (2005, p. 146) conta tratar-

se de uma novidade que surgiu de um desespero existencial. “Até agora, consistia o 

mundo dos fenômenos a serem gozados, ou a serem compreendidos, ou a serem 

transformados. Agora tem o mundo uma dimensão nova. Os seus fenômenos querem ser 

valorizados”. Compreendê-los e transformá-los não é mais o suficiente, é preciso 

escaloná-los para organizá-los, e, para gozá-los, é necessário saber em que lugar da 

escala o fenômeno se apresenta. Na pluralidade desses valores reside a liberdade do 

homem em escolher, em julgar o que lhe é melhor etc. A liberdade contribui para o 

alcance do equilíbrio.  

Tais valores infiltrados no estabelecimento do direito, são os mesmos dos 

quais as regras dos jogos se imbuem, bem como todas as outras áreas da atividade 

humana. São valores são fornecidos pela sociedade e relativizados por meio de escalas, 

que, por serem diversas e relativas, confundem e desorganizam uma mente desesperada, 

pois, se não há valores absolutos, não há valores. Eis aí o ponto central do colapso da 

existência perturbada, para a qual o valor absoluto, aquele que não existe, é melhor do 

que o valor relativo. O individuo fica sem parâmetros para se conduzir, se coloca acima 

do bem e do mal, se expõem perante colocando-se à mercê do direito, em meio ao jogo 

de identidade. A justiça dos homens lhe aplica, então, as exigências do Bem absoluto77, 

um Bem “glorioso e esmagador”, que resulta da “consciência do bem e do mal que 

tomamos como absoluta”, afirma Flusser (2005, p. 147), deixando claro que a mente 

perturbada que passa por essa experiência, segue exatamente o raciocínio de um juízo 
                                                
77 Vale lembrar que, para o existencialismo místico oriental, não existe o bem ou o mal absolutos, pois 
não é possível sair do mundo real para julgá-lo.  
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normativo para o qual a própria realidade dos valores o conduziu. 

 

Um fator decisivo é que a sociedade, em todos os seus níveis, exclui a 
possibilidade de ação, que antes era exclusiva do lar doméstico. Ao 
invés de ação, a sociedade espera de cada um de seus membros um 
certo tipo de comportamento, impondo inúmeras e variadas regras, 
todas elas tendentes a “normalizar” os seus membros, a fazê-los 
“comportarem-se”, a abolir a ação espontânea ou a reação inusitada. 
[...] Com o surgimento da sociedade de massas a esfera do social 
atingiu finalmente, após séculos de desenvolvimento, o ponto em que 
abrange e controla, igualmente e com igual força, todos os membros 
de determinada comunidade. Mas a sociedade equaliza em quaisquer 
circunstâncias, e a vitória da igualdade no mundo moderno é apenas o 
reconhecimento político e jurídico do fato de que a sociedade 
conquistou a esfera pública, e que a distinção e a diferença reduziram-
se a questões privadas do indivíduo (ARENDT, 2001, p 50-51). 

 

As leis que amparam o direito foram estabelecidas como limitadoras da 

liberdade, já que esta surge da necessidade, isto é, é preciso ter necessidade para que se 

exerça a libertação. A necessidade é ordenada por leis, a liberdade vem do rompimento 

dessas leis. “A ciência, ao formular leis, limita a mente; em tese ela frustra, mas ela é 

uma condição imprescindível da liberdade de mente” (FLUSSER, 2005, p. 110).  

Isso porque, como menciona Arendt (2001, p. 150), contra a subjetividade 

dos homens ergue-se a objetividade do mundo feito pelo homem. Observa-se, então, 

mais um jogo que a sociedade estabelece, no qual o homem é ora jogador, ora joguete.  

Para julgar os seus semelhantes, aqueles que ministram a justiça se vestem 

com indumentárias diferenciadas, que os distinguem e os transferem da vida comum 

para outra instância. A toga, a peruca e toda a pompa teatral têm essa função. “A peruca 

do juiz é uma sobrevivência da coifa medieval usada pelos jurisconsultos ingleses, a 

qual era originalmente uma touca branca bem apertada, e ainda hoje tem um vestígio no 

pequeno rebordo branco da extremidade inferior da peruca”, narra Huizinga (2007, p. 

88-89). O sentido do uso desses trajes antiquados e inadequados para a atualidade, se 

assemelha ao do uso das máscaras de dança dos povos primitivos, ambos os casos 
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buscam transformar a pessoa em um outro “ser”, como em uma brincadeira em que a 

criança se transforma no adulto para ensaiar a sua experiência. 

O sentido lúdico do direito foi exemplificado por Glauco (PLATÃO, 2008, 

p. 56), ao narrar que Guides, um pastor lídio, encontrou um anel de outro que lhe 

conferiu o poder de tornar-se invisível. Ao girar o anel, o lídio não podia mais ser visto 

por ninguém, ao girá-lo novamente, voltava ao seu normal. Assim, Guides junta-se aos 

que vão ao palácio e, lá, seduz a mulher do rei, e, invisível, mata o soberano, tomando-

lhe o poder. Torna-se o governante de Lídio, com total consentimento do povo, que nem 

desconfiava da forma fraudulenta e ilegítima com a qual chegou tomou o poder.  

Assim, informa Chauí (2002, p. 305), a justiça, para Glauco, é praticada 

somente porque os homens temem ser castigados pelas injustiças que cometem, mas não 

é preciso ser justo para não se sujeitar aos castigos, basta parecer justo, como na 

artimanha de Guides, como em um jogo, em que as pessoas se arriscam. 

Mais uma questão relevante a respeito das leis é apontada por Kafka (1993, 

p. 233), trata-se da fala de conhecimento por parte das pessoas que a elas se sujeitam. 

Para o autor, as leis: 

 

[...] são segredo do pequeno grupo de nobres que nos domina. 
Estamos convencidos de que essas velhas leis são observadas com 
exatidão, mas é uma coisa extremamente penosa ser governado 
segundo leis que não se conhecem. Não penso neste caso nas 
diferentes possibilidades de interpretá-las nem nas desvantagens que 
há quando apenas indivíduos e não o povo inteiro podem participar da 
sua interpretação. Talvez essas desvantagens não sejam tão grandes 
assim. As leis são de fato muito antigas, séculos trabalharam na sua 
interpretação, certamente até essa interpretação já se tornou lei, na 
verdade continuam a existir as liberdades possíveis no ato de 
interpretar, mas elas são muito limitadas. Além do mais é evidente que 
a nobreza não tem motivos para se deixar influenciar pelo interesse 
pessoal em detrimento do nosso, pois as leis foram desde o início 
assentadas para os nobres, a nobreza está fora da lei e precisamente 
por isso a lei parece ter sido posta com exclusividade nas mãos da 
nobreza. Naturalmente existe sabedoria nisso — quem duvida da 
sabedoria das velhas leis? — mas é também um tormento para nós, 
provavelmente algo inevitável. Aliás essas leis aparentes podem na 
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realidade ser apenas presumidas (KAFKA, 1993, p. 233).  

 

A força dessas leis tem por base a tradição. É esta que as confina, em 

segredo, à nobreza. Trata-se de uma tradição antiga e, por isso, pensamos ser crível. Por 

meio dela pode-se observar as ações da nobreza em relação ao povo, e obter-se os 

registros dos antepassados. As pessoas dão seu consentimento e prosseguimento a esses 

registros, acreditando que as normas possibilitam o conhecimento de uma ou de outra 

determinação histórica, mas a verdade desses registros é filtrada e ordenada “da forma 

mais cuidadosa em relação ao presente e ao futuro — então tudo isso é incerto e quem 

sabe somente um jogo do entendimento, uma vez que essas leis que aqui tentamos 

adivinhar talvez não existam de modo algum”, afirma Kafka (1993, p. 234). As leis 

transmitem ao povo uma falsa e enganosa segurança, que conduz a leviandade e a uma 

perspectiva sombria, que só encontra luz na ideia do desaparecimento da nobreza. 

Surge, então, um ódio não pela nobreza, mas um sentimento ruim das pessoas por si 

mesmas, por não se julgarem dignas da lei. “A única lei visível e indubitável imposta a 

nós é a nobreza”, mas, no jogo do entendimento, “será que devíamos nós mesmos 

querer nos privar dessa lei única?” questiona o autor. 

 

1.2.3 A guerra em jogo 

 

Hart (1963, p. XI) conta que, para Sun Tzu — cuja obra data de cerca de 

500 a.C —, a arte da luta (manobra) só pode ser dominada por aquele que aprender a 

diversão.  

Esse fato reforça a ideia de Huizinga (2007, p. 110), quem afirma que 

“chamar 'jogo' à guerra é um hábito tão antigo como a própria existência dessas duas 

palavras. […] Muitas vezes, as duas ideias parecem inseparavelmente confundidas no 

espírito primitivo”.  
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O samurai Musashi (1992, p. 73), com o seu aprendizado místico78, explica 

que, o “importante na arte militar é conhecer a espada longa do adversário, sem fixá-la”. 

A descrição lembra o jogo de cabra-cega, no qual um jogador, com seus olhos 

vendados, precisa identificar o outro. É preciso desenvolver habilidade para jogar esses 

jogos. “O olhar deve ser o mesmo tanto num combate individual como numa batalha de 

exércitos. Ver os dois lados, sem mexer o globo ocular […] todo esse aprendizado 

demanda disciplina e paciência, não pode ser aprendido de repente”. 

As lutas costumam ser limitadas por regras que apresentam as 

características formais do jogo. Um exemplo disso está nas tradições bélicas chinesa e 

da Idade Média ocidental, onde a vitória só se configura se a honra do príncipe for 

enaltecida no campo de batalha.  

 

Dois nobres, Tsin e Ts'in, têm seus exércitos acampados um defronte 
do outro, mas sem travar combate. Chegada a noite, um mensageiro de 
Ts'in vai avisar Tsin para se preparar: "Não há falta de guerreiros nos 
dois exércitos! Convido-vos a que nos batamos amanhã!" Mas os 
homens de Tsin observam que o mensageiro deixa transparecer no 
olhar e na voz uma certa insegurança. "O exército de Ts'in tem medo 
de nós! Baterá em retirada! Vamos fazê-los recuar para o rio! Sem 
dúvida o derrotaremos"! Contudo, o exército de Tsin não se move, 
permitindo que o inimigo se disperse em paz. Bastou que alguém 
dissesse: “É desumano deixar de recolher os mortos e os feridos. É 
covardia não esperar pelo momento fixado ou acuar o inimigo” 
(HUIZINGA, 2007, p. 110). 

 

Experiências modernas de guerra, porém, demonstram completo 

afastamento da sua conotação lúdica, já que atestam grave falta de fundamento, ou 

melhor, certa absurdidade. Isso é possível observar nas considerações de Flusser (2007, 

p. 19) a respeito da segunda Guerra Mundial:  

                                                
78 Miyamoto Musashi (1584-1645) apresenta, em toda a sua obra literária, o aprendizado místico evocado 
por Flusser (Do projeto, p. 1), quem afirma que para o existencialismo oriental a apreensão e a 
compreensão das coisas vêm da vivência e não da formulação e reformulação das palavras, o que é típico 
do pensamento ocidental. 
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Ficou-se reduzido ao nível biológico […] Era-se um animal acossado, 
mas animal “metafísico”, não obstante. Procurava-se por desculpa. 
[…] Toda tentativa de heroicizar uma decisão covarde falhava 
necessariamente. Falhava também a consideração razoável de que o 
assassínio pelos nazistas não trazia proveito para ninguém e nenhuma 
ideia. Considerações razoáveis não valem em situação absurda. Jamais 
se perderia a convicção irracional, mas existencialmente válida, de 
que “de direito” a gente deveria ter morrido nos fornos. Doravante a 
vida passava a ser emprestada. […] Doravante a vida passou a ser 
diabolicamente sagrada. Vivia-se doravante com nossas próprias 
forças, não com as forças que vinham da seiva fundante. E isso 
significa, conforme os mitos, ver-se diabolicamente.  

 

Apesar disso, os períodos de maior barbáries acabam por fortalecer o 

humanismo. Sempre há aqueles que buscam a humanização e se preocupam com o 

destinos da humanidade, são pessoas com esperança de que “o embrutecimento dos 

homens entre os homens não volte a prevalecer”, comenta Sloterdijik (2000, p. 16), 

afirmando que, nos humanismos que surgiram após as barbáries da Segunda Guerra, 

“por mais que possam ter nascido de ilusões, trai-se todavia um motivo sem o qual a 

tendência humanista não se deixa compreender inteiramente, nem dos dias dos romanos, 

nem na era dos modernos Estados nacionais burgueses”, pois o humanismo, enquanto 

palavra e como assunto, sempre evoca a ideia “contra quê”, afinal, se constitui “o 

empenho para retirar o ser humano da barbárie”. (SLOTERDIJIK, 2000, p. 16). 

Conta Sloterdijik (2000, p. 55) que pela ideia platônica, os deuses, sob o 

reinado de Zeus, retiraram-se, deixando os homens com os sábios como o mais digno 

guardião e criador. Assim, para Platão, a sociedade humanista apresenta um único 

humanista, um über-humanisten (super-humanista), o senhor da arte régia do pastoreio, 

cuja tarefa é planejar as “características de uma elite que deve ser especificamente 

criada em benefício do todo”, o filósofo. Tal pastor encarna a imagem terrena do único 

e originalmente verdadeiro pastor, (o deus que, no início dos tempos, sob o reinado de 

Cronos, havia cuidado diretamente dos homens), por isso ele é digno de credibilidade. 

Mas. 2.500 anos depois da tecedura do pensador grego, “parece que agora não só os 
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deuses, mas também os sábios se retiraram, deixando-nos sozinhos com nossa 

ignorância e nosso parco conhecimento das coisas”. 

 Na configuração contemporânea, é constante a guerra deliberadamente 

travada contra civis, com o fundamento de impossibilitar a construção de políticas ou o 

surgimento de líderes em causa contrária daqueles que têm tal poder de ataque (CARR, 

2009). Sobre a ofensiva israelense contra o território palestino, em 27 de dezembro de 

2009, por exemplo, Villamré (2009) narra: “Neste conflito, Israel impôs uma proibição 

absoluta ao direito de fugir. […] Não há precedentes disso na história das guerras 

urbanas”. A estratégia que se apresenta nas relações entre árabes e Israel, hoje em dia, é 

a campanha contra a “normalização”. Sem normalização, casas são demolidas, pessoas 

são desabrigadas, instituições de ensino servem de abrigo, o que as impossibilita de 

cumprir com sua função, não há assistência médica suficiente, não há o fabrico regular 

dos produtos básicos etc. Para Barenboim & Said (2003, p. 184-185), “a condenação da 

'normalização' carece de coerência, pois a campanha não tem afetado sua raison d’être 

— a opressão do povo palestino por Israel”. 

Houve, nos últimos tempos, um rompimento das regras do jogo do direito 

internacional, e “os países de mais elevadas pretensões culturais afastaram-se da 

comunidade das nações e desavergonhadamente declararam que 'pact non sunt 

servanda'”, afirma Huizinga (2007, p. 107). Com isso, a política contemporânea tem 

apresentado poucas atitudes que possam ser reconhecidas como lúdicas. O código de 

honra tem sido desprezado. A guerra vem perdendo o ritual e a religiosidade. Mas os 

métodos que conduzem a política de guerra ainda têm apresentado semelhanças com 

sociedades primitivas, e a política pode ser entendida como um jogo de azar. 
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1.3 O jogo da sociedade contemporânea 

 

O ser humano prima pela sua capacidade de conhecer. Através dos tempos, 

o conhecimento veio se apresentando como um poderoso instrumento do jogo 

superioridade versus inferioridade. Por meio do conhecimento, o homem cria condições 

de superioridade em relação a semelhantes seus, o que lhe possibilita, também, a 

adquisição de poder. Por isso, o saber sempre foi objeto de competição.  

Outrora, o conhecimento era obtido por meio da experiência; contudo a 

modernidade trouxe consigo uma explosão de informações a serem adquiridas pelo 

indivíduo sem qualquer necessidade da experiência. E, na indagação de Benjamin 

(1994, p. 115), se a experiência não mais se vincula a nós, qual o valor do nosso 

patrimônio cultural? Observamos, com isso, que as regras do jogo mudaram; mas as 

novas regras não estão ainda definidas e estabelecidas. 

 

Agora interrompem não-coisas por todos os lados, e invadem nosso 
espaço suplantando as coisas. Essas não-coisas são denominadas 
“informações”. Podemos querer reagir a isso dizendo “mas que 
contrassenso!”, pois as informações sempre existiram e, como a 
própria palavra “informação” indica, trata-se de “formar em” coisas. 
Todas as coisas contém informações: livros e imagens, latas de 
conserva e cigarros. Para que a informação se torne evidente, é preciso 
apenas ler as coisas, “decifrá-las”. Sempre foi assim, não há nada de 
novo nisso. Essa objeção é absolutamente vazia. As informações que 
hoje invadem nosso mundo e suplantam as coisas são do tipo que 
nunca existiu antes: são informações imateriais (undingliche 
Informationen). As imagens eletrônicas na tela de televisão, os dados 
armazenados no computador, […] hologramas e programas são tão 
“implacáveis” (software) que qualquer tentativa de agarrá-los com as 
mãos fracassa. […] trata-se de fato de uma ilusão “existencial”. A 
base material desse novo tipo de informação é desprezível do ponto de 
vista existencial. (FLUSSER, 2007, p. 54-55). 

 

Desde as primeiras idades do homem no mundo, ele busca conhecer os 

mistérios dos céus e da terra, e busca também por formas concretas de melhorar sua 
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qualidade de vida. As incógnitas místicas que envolvem o homem são as mesmas, desde 

o indivíduo da antiguidade até o moderno; desde a primeira infância, até a velhice: de 

onde viemos? como surgiu a criação? para onde se vai quando morre? por que as águas 

não param de correr? “O enigma é uma coisa sagrada, cheia de um poder secreto e, 

portanto, é uma coisa perigosa [...] em que se arrisca a cabeça caso não consiga decifrá-

lo. A vida do jogador está em jogo” (HUIZINGA, 2007, p. 123). 

Ainda assim, por um longo período, nossa espécie veio se acomodando em 

ideias básicas, por meio das quais organizavam sua existência, mas, de repente, essa 

ordem se viu ameaçada. Até tal momento, o espaço era considerado absoluto; o tempo, 

inequívoco; e o mundo, sólido; então as ciências da natureza — que já se apossaram da 

condição de autoridades sobre os seres humanos —, conduziram o conhecimento do ser 

a dois elementos perturbadores, a relatividade e o quantum.  

Nessa nova perspectiva, o que era sólido passou a ser nada mais do que um 

“tropel de partículas que giram por acaso e de maneira desordenada”; causas e 

consequências se transformaram em meras possibilidades estatísticas; o inequívoco, 

agora, não passa de relações entre os observadores; e a distância entre dois pontos — o 

intervalo —, consiste, hoje, no problema fundamental do conhecimento. Assim, “o 

acaso e a estatística tornam-se a mathesis apropriada a esse mundo. […] Isso 

revoluciona naturalmente nosso sentimento, vontade e ação”, mesmo que se apresentem 

como meras afirmações teóricas (FLUSSER, 2010, p. 156).  

Além disso, ao observarmos mais detalhadamente o andamento histórico da 

nossa sociedade, podemos ver a criação de um vácuo no qual, hoje, habitamos. Trata-se 

de um tipo de vacuidade que ressoa nas nossas vidas, no nosso caminhar, no nosso 

progresso. Por isso, “os passos para os mais avançados rumos do futuro soam ocos”, 

alerta Flusser (1983, p. 9-12). O homem de hoje foge dos assuntos que realmente 

interessam, esconde-se em disfarces, pois a cultura ocidental foi desmascarada. Vieram 

à tona eventos como Hiroshima e Nagasaki, Auschwitz, os Gulags, o holocausto 

armênio. Como isso aconteceu? Como foi possível a existência desses acontecimentos? 

Foi possível porque estavam implícitos na nossa cultura, explica o autor, “desde o 
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início: o 'projeto' ocidental [os] abrigava, embora enquanto possibilidade remota. 

[Estão] no programa inicial do Ocidente, o qual vai realizando todas as suas 

virtualidades, na medida em que a história vai se desenrolando”.  

A geração de 1914 e 1918 já apontava para esse desenrolar da história, 

como consta em Benjamin (1994, p. 115): 

 

[a] geração entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terríveis 
experiências da história. Talvez isso não seja tão estranho quanto 
parece. Na época, já se podia notar que os combatentes tinham voltado 
silenciosos do campo de batalha. Mais pobres em experiências 
comunicáveis, e não mais ricos. Os livros de guerra que inundaram o 
mercado literário nos dez anos seguintes não continham experiências 
transmissíveis de boca a boca. Não, o fenômeno não é estranho. 
Porque nunca [havia ocorrido] experiências mais radicalmente 
desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de 
trincheiras, a experiência econômica pela inflação, experiência do 
corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes. Uma geração 
que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos viu-se 
abandonada, sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas 
nuvens, e em cujo centro, num campo de forças de correntes e 
explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo corpo humano. 

 

Experiências desmoralizantes como essas vão cada vez mais se 

aprimorando, adquirindo requintes como as chamadas guerras urbanas, como vimos no 

tópico anterior, que transformaram significativas regiões do Planeta em palcos de 

combates ultrajantes, onde populações inteiras, civil ou militar, vivem o seu dia a dia, 

durante anos. 

Então surgem as questões: Como ser humano vive com isso? O que fazer 

para viver em uma cultura que desmascara experiências tão devastadoras, que se 

solidificam e se enfronham na normalidade? Essas questões, sem dúvida, permeiam 

nossa contemporaneidade e, mais uma vez, somos naturalmente revoltos em nossos 

sentimentos, vontade e ação. 

É preciso tomar as rédeas do jogo, e encontrar uma forma de vida que nos 
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abrigue e nos assegure o sossego da existência. A vida de antigamente não é mais 

possível nessas circunstâncias em que nos deparamos com usinas nucleares, armas 

atômicas, inteligência artificial, automação, informação eletrônica.  

Novas teorias surgiram com a Revolução Industrial, e a ordem das coisas 

mudou. Como era impossível construir tecnicamente o boi e o cavalo, eles tiveram de 

dar lugar à locomotiva e ao avião; os escravos foram atrás de outros serviços ao serem 

substituídos pelas máquinas. A princípio, a relação homem/máquina inverteu-se de tal 

forma que, no lugar das máquinas servirem ao homem, estes serviam a elas. Mas as 

teorias foram evoluindo e as máquinas foram ficando mais eficazes e mais 

“inteligentes”. Era o assentamento da automação e da robotização, que vieram para ficar 

e que caracterizam o processo social dos nossos dias. 

A vida foi se sofisticando e adquirindo conforto, mas parece que, antes, ela 

era mais aconchegante, sabia-se mais ou menos o que fazer para viver, e viver era seguir 

em direção da morte, resolvendo os problemas pelo caminho. “E os problemas eram 

solucionados quando as coisas que resistiam obstinadamente eram transformadas em 

dóceis, e a isso se chamava produção”, afirma Flusser (2007, p. 53).  

Os problemas que não podiam ser transformados ou superados eram os 

últimos, com eles, morria-se. O homem de hoje é um novo homem, e está em nós. É 

uma pessoa que não age mais de forma concreta, é performer, o homo ludens, cuja vida 

deixou de ser um drama para ser um espetáculo. Ele não atua mais por meio de ações, e 

sim por sensações, e não lhe importa o ter ou o fazer; quer experimentar, conhecer, 

desfrutar, vivenciar. Não tem problemas, no lugar deles, ele tem programas. “nós 

morremos de coisas como problemas indissolúveis, e ele morre de não-coisas” 

(FLUSSER, 2007, p. 58). 

A comodidade trouxe ao indivíduo a emancipação do trabalho. Tendo se 

emancipado do trabalho, o homem pode escolher e decidir, e esse jogo é pura 

brincadeira intelectual. Em paralelo, com a sofisticação das teorias foram criadas não só 
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as máquinas modernas, mas também o aparelho79. Conforme Durante (2010, p. 173), 

historicamente a máquina “condiciona o homem ao trabalho, por organizar o espaço 

para que se funcione ao redor dela, como em uma linha de produção, em que os 

operários estão todos posicionados em razão das máquinas”, por seu turno, o aparelho 

se apresenta como uma extensão da mente humana, que se instala, imediatamente ao 

redor do corpo “e não reorganizando o corpo para que este funcione em razão dele — 

aparelho. As máquinas trabalham, os aparelhos permitem o jogo”. Desta feita, o homo 

ludens se assenta nos tempos modernos; e o jogo, conforme Flusser (1998, p. 169), 

passa a ser central na atualidade, em que, simultaneamente, surgem “outras teorias 

formais (como a da decisão, a da informação, a dos sistemas complexos), e 

estreitamente relacionados com ela, também teorias de jogos”. 

O exposto neste capítulo nos trouxe a imagem de um homem que, desde 

tempos remotos, se assegurava em conceitos aparentemente sólidos, com os quais 

mantinha organizada sua existência. Mas severas e recentes modificações principiaram 

a desequilibrar sua sensibilidade, sua vontade, seu comportamento. Essas 

transformações são, principalmente, de responsabilidade do conhecimento científico, 

desmistificador de um mundo acomodado; do desalento frente a experiências 

desmoralizantes; do progresso de teorias e técnicas revolucionárias; e, em consequência, 

não menos importante, a criação dos atuais sistemas aparelhísticos, verdadeiras 

extensões do sistema nervoso central humano. 

Tal panorama nos levou a concordar com o filósofo tcheco-brasileiro, 

quando fala que, faz-se mister a construção de uma nova filosofia, adequada ao homem 

contemporâneo, que tanto se afastou da concepção de vida na qual se encontrava 

acomodado por séculos.  

 

A conscientização de tal práxis é necessária porque, sem ela, jamais 

                                                
79 “Etimologicamente, a palavra latina appratus deriva dos verbos adparare e preaparare. O primeiro 
indica prontidão para algo; o segundo, disponibilidade em prol de algo. O primeiro verbo implica o estar à 
espreita para saltar à espera de algo. Esse caráter de animal feroz prestes a lançar-se, implícito na raiz do 
termo, deve ser mantido ao tratar-se de aparelhos” (FLUSSER, 2002, p. 19).  
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captaremos as aberturas para a liberdade na vida do funcionário dos 
aparelhos. Em outros termos: a filosofia da fotografia é necessária 
porque é reflexão sobre as possibilidades de se viver livremente num 
mundo programado por aparelhos. Reflexão sobre o significado que o 
homem pode dar à vida, onde tudo é acaso, estúpido, rumo à morte 
absurda. Assim vejo a tarefa da filosofia da fotografia: apontar o 
caminho da liberdade. Filosofia urgente por ser ela, talvez, a única 
revolução ainda possível (FLUSSER, 2002, p. 76). 
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DO JOGADOR 

 

É verdade, certo e muito verdadeiro: o que 

está embaixo é como o que está em cima e 

o que está em cima é como o que está 

embaixo. 

(HERMES TRISMEGISTO) 

 

2.1 Vilém Flusser ou o jogador 

 

Por tomarmos as reflexões do filósofo Vilém Flusser como norteadoras do 

presente trabalho, cabe, aqui, falar sobre o homem, o diletante, o ensaísta; que viveu no 

Brasil por mais de 30 anos, autor de uma ensaística brasileira de grande importância.  

Flusser nasceu em Praga, na antiga Tchecoslováquia, em 12 de maio de 

1920, numa família judaica intelectual e artística. Praga era, para ele, um lugar muito 

particular. Em sua autobiografia, datilografada ao longo dos anos de 1970, intitulada 

Bodenlos, Flusser escreve que não se considerava nem tcheco, nem alemão ou judeu, 

mas praguense. O próprio título escolhido para sua autobiografia “Bodenlos” pode ser 

traduzido como “sem chão” ou “sem fundamento”; assumindo sua condiçãoo de eterno 

imigrante, de sujeito desenraizado. 

Segundo Batlickova (2010), durante sua juventude, Flusser  

 

simpatizava com o marxismo; contudo, com a distância do tempo 
reconheceu que vivia a ideia do marxismo mais religiosamente do 
que politicamente. Sua proximidade com o marxismo era mais fruto 
do seu sentimento de alienação do que da revolta pelas condições 
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indignas dos operários, como deveria ser se fosse marxista de 
verdade80 

 

Durante o período crítico da invasão dos nazistas na Tchecoslováquia, 

refugiou-se no Brasil, em 1940, junto com a namorada, Edith Barth; logo após ter feito 

escala de aproximadamente um ano na Inglaterra, em 1939. Na época em que atracou no 

Brasil, contava com 19 anos de idade. 

 

A viagem a partir da Inglaterra rumo ao Brasil em 1940, tal como 
agora está surgindo no fluxo da memória, passa pelo espaço 
inarticulado do Atlântico sobre o qual o tempo está parado. Quando se 
desembarca nas costas brasileiras, não é novo o espaço que se 
encontra, mas tempo novo, ou pelo menos diferente. […] O mesmo 
céu cobre Praga e São Paulo. Ambas as cidades estão inseridas no 
mesmo espaço impregnado pela mesma guerra. Mas em São Paulo 
sopra o espírito de um tempo diferente. A notícia da execução do pai 
espera no navio nas docas do Rio de Janeiro, e em Praga começam as 
primeiras deportações maciças. Mas em São Paulo se fazem as 
primeiras preparações para a futura industrialização nascida dos lucros 
da guerra. A agonia de Praga coincide com a puberdade em São 
Paulo: choque de dois tempos (FLUSSER, 2007, p. 5).  

 

No entanto, em uma inversão de papéis, São Paulo viria a apresentar-se 

como agonia, e os acontecimentos praguenses, como sintomas de um futuro 

radicalmente novo. Trata-se do jogo da troca de categorias que o autor considerava 

divertido, mesmo que solitário, mas que também conta como uma experiência 

traumática. Flusser viu, “na sua saída em Praga, 'um desabamento', mas também, uma 

vertigem da libertação e do ser livre'” constata Márcio Seligmann-Silva (FLUSSER, 

2007, orelha).  

Ao se estabelecer em São Paulo, em paralelo a uma vida dedicada ao 

trabalho na pequena indústria do sogro, a partir de 1960 passa a praticar, também, 

incursões no universo da filosofia. Nessa mesmo época, articulou-se a personalidades 

                                                
80 Grifos nossos 
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brasileiras que marcaram a sua obra. 

 

Quando a gente tinha tornado amigo de Guimarães Rosa […]' E mais 
tarde ainda, em convívio com Dora Ferreira da Silva […] 
Compreendia então que o chamamento da vastidão era dimensão da 
existência brasileira, e que Brasília e a Transamazônica eram 
dimensões opostas. Juscelino contra Riobaldo, a historicização 
imanentista contra a existencialização transcedentizante: eis dois polos 
entre os quais a existência brasileira oscila.  

 

Uma demonstração desses polos em que jogam os brasileiros, está na 

observação do autor a respeito do filósofo Vicente Pereira da Silva, cuja pesquisa foi 

“enormemente original porque em desacordo fundamental tanto com o platonismo 

dominante na tradição quanto com a fenomenologia (embora fortemente adubado por 

ela)”. Contudo, os críticos brasileiros, em sua tendência enciclopedística, “sua ânsia 

positivista de rotular tudo com categorias europeias”, relegavam a obra de Vicente ao 

“existencialismo”. Não pode haver mal-entendido mais grotesco”, reclama Flusser 

(2007, p. 110). 

Sem diploma – a despeito de seus estudos em Filosofia na Universidade 

Carolíngia de Praga e na London School of Economics, em Londres –, apenas com a 

cara, a coragem e o saber acumulado de maneira autodidata, leciona na FAAP – onde 

participa efetivamente da fundação da Faculdade de Comunicação – no ITA e na USP; 

ao mesmo tempo que escreve regularmente para os jornais O Estado de São Paulo e 

Folha de São Paulo.  

Em São Paulo encaravam-se os problemas filosóficos como semelhantes aos 

enxadrísticos, porém mais divertidos, por esconderem o seu caráter lúdico. “os filósofos 

não passavam de pedras no tabuleiro da filosofia. A filosofia continental europeia não 

penetrava, e a gente estava limitada à filosofia anglo-saxônica e alemã emigrada. […] 

Com isso a gente brincava” (FLUSSER, 2007, p. 46). 

Sobre esse sentido lúdico de sua própria maneira de existir, em uma outra 
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autobiografia filosófica – marginalizada e muito pouco conhecida, intitulada Em busca 

de significado, foi publicada no livro Rumos da filosofia atual no Brasil: em auto 

retratos81, idealizado e dirigido pelo Prof. Stanislavs Ladusãns – Vilém nos diz que 

“viver é assumir-se para alterar-se” e continua “Quem não se assume, não vive a sua 

própria vida, mas apenas a vida ‘da gente’. Quem se assume e se aceita, sem pelo menos 

tentar modificar-se não vive ativamente, mas apenas funciona em função daquilo que o 

condiciona”82. 

Citamos o trecho acima para que o leitor comece a perceber que Flusser 

assumia-se como jogador e como sujeito que não se condicionava a este modo de ser: 

sujeito. Não admitia um mero funcionamento: um ser funcionário. Vivia para o jogo e 

para ser jogado. Para altera-se: de alter; transformar-se no outro de si mesmo. Modificar 

sua própria posição, num pêndulo de sujeito para objeto de sua própria existência. De 

sub (do latim subjectum) para ob (do latim objectum). Um pêndulo de ser submisso para 

ser que objeta, faz objeções, exerce alteridade. Um ser que se projeta do eu para o outro: 

um jogador. 

No mesmo texto autobiográfico, Flusser dá indícios de suas raízes 

filosóficas e também da mais importante meta de todo o seu pensamento: “Em suma, 

viver é descobrir quem sou e procurar partir daí para ser melhor (ou mais), 

modificando não apenas a mim mesmo, mas também o mundo”83. Ainda: “A pergunta 

‘quem sou?’ é nova toda vez que a formulo, e a decisão de partir da sua resposta é 

sempre penosa e radical, ao ser tomada”. A propósito, o próximo subcapítulo deste 

presente trabalho tem por objetivo apresentar as raízes filosóficas de Flusser por meio 

de possíveis relações entre o método socrático (maiêutica)84 do “conhece-te a ti 

mesmo”, a obra dialética de Platão, além de referências a Hermes Trismegisto, Angelus 

Silesius, São João da Cruz e Mestre Eckehart; todos parte de uma corrente mística da 

Filosofia ocidental empenhada no resgate e na propagação do pensamento oriental. 

                                                
81 Edições Loyola, 1976 
82 p. 495 
83 p. 496; grifos nossos. 
84 “Dar a luz (Parto)” intelectual, da procura da verdade no interior do ser humano. Arte da parteira; em 
Teeteto de Platão, Sócrates compara seus ensinamentos a essa arte, porquanto consistem em trazer à luz 
conhecimentos que se formaram na mente de seus discípulos. Ver Abbagnano, 2000, p. 734.  
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Sobre suas origens filosóficas, Flusser nos apoia em nossa intenção de 

relacioná-lo às correntes místicas e neoplatônicas ao dizer que: 

 

Muito cedo, porém sofri uma segunda influência, quicá menos vital, 
mas muito mais sólida intelectualmente: a da Escola de Praga, do 
Círculo de Viena e sobretudo a de Wittgenstein. Não sabia disso na 
época, mas agora sei com clareza que a atração do formalismo (agora 
chamado, no seu desenvolvimento mais amadurecido, de 
estruturalismo) não reside principalmente na beleza de seu rigor, nem 
na sua ruptura com o historicismo, mas no misticismo que lhe é 
inerente. 

 

Em Wittgenstein, sobre tudo em suas Investigações Filosóficas, isto aflora 

com nitidez, pois o rigor intelectual passa através do próprio rumo ao inefável, ao 

indescritível, ao indizível; pois como próprio Vilém coloca: “[...] este caminho aberto 

pela análise (sobretudo linguística) rumo ao inarticulável era como um sopro de 

verdadeira religiosidade; sem me dar conta deste aspecto conscientemente, agarrei-me a 

ele”85. A partir dessa tomada de decisão Flusser inicia – seguindo os passos dos místicos 

e também os de Wittgenstein – uma busca que se prolonga por toda sua vida: busca por 

significado. Busca que podemos chamar aqui de jogo; lance. 

O curioso é que Flusser se lança à procura desta fonte de significado através 

do universo do insignificável, do universo da morte: “A morte é a inspiração 

constante”86. 

Em meio a leituras e releituras de Nietzsche, Kant, Kafka, Camus, 

Dostoiewski, Heidegger, Cassirer e Husserl, testemunhou que o encerrar da guerra deu-

se com o evento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, em um clímax 

inesperado que empurrou o problema ontológico para o centro das discussões, afastando 

um pouco as polêmicas marxistas que ocupavam as discussões em São Paulo. 

“A bomba tinha sido feita por judeus emigrados da Itália e da Alemanha”, 

                                                
85 p.498 
86 Flusser, Filosofia da Linguagem, p.207; negrito nosso. 
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exclama o autor (2007, p. 57), “tais cientistas não sentiam contradição entre a teoria e a 

práxis, porque estavam engajados, na teoria, em prol da pesquisa nuclear, e, na práxis, 

contra o nazismo, ambas as metas coincidiam. Mas as bombas tinham sido usadas no 

Japão, não na Alemanha, e não pelos próprios cientistas, mas pela administração 

americana”. O que significava tudo isso para um judeu refugiado? Essa contradição do 

jogo entre a teoria e a práxis, o Atlântico e Pacífico, o clímax e o anticlímax? “A gente 

não conseguia entender [esses] três aspectos éticos [eles] não ocupavam o centro da 

discussão geral”, lamentou. O controle do jogo tinha mudado de mãos e as questões 

relevantes permaneciam encobertas por assuntos como “Plano Marshall”. 

Enquanto isso, no Brasil, tudo o que acontecia era como “um faz de conta 

deliberado”. Brasileiros disfarçavam não apenas as questões internacionais como “o 

poder decisório que exerciam os Estados Unidos sobre o Brasil; eles brincavam de 

construir um futuro. Havia uma recusa deliberada em se assumir. Era como em uma 

conspiração coletiva em que as pessoas se sentenciavam ao jogo do “esconde-esconde”, 

para Flusser, inaceitável. O filósofo temia que a fantasia solidificasse em realidade, 

enquanto esta, permaneceria impenetrável.  

De certa forma, o que o filósofo tcheco-brasileiro temia, vinha se 

concretizando. Do “esconde-esconde” brotou a ditadura militar e a forte pressão contra 

os direitos do homem brasileiro, que contou com o silêncio da maioria da população do 

Brasil, aquela desconhecia a realidade já desfigurada e tão escondida pela brincadeira 

característica deste povo. 

Os contornos de seu futuro caminho começavam a delinear-se; o problema 

central seria língua e suas possibilidades diálogo: comunicação. Em primeiro lugar 

porque amava a língua; amava sua beleza, sua riqueza, seu mistério e seu poder de 

encantamento, ou poder mágico. Podemos dizer que Flusser só era verdadeiramente 

quando falava, escrevia, lia ou quando ela, a língua, sussurrava dentro dele, projetando-

se para fora e querendo ser articulada. Mas também porque ela – a língua –, para Flusser 

é forma simbólica, morada do Ser que vela e revela; canal pelo qual Vilém se ligava aos 

outros, caminho de religiosidade, campo da imortalidade, meio através do qual se 
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distanciava da solidão. Era seu repertório e sua estrutura: “a língua tornou-se meu jogo, 

modelo de todos os modelos, é aberta e me abre ao inarticulado. (...) Ela é minha forma 

de religiosidade”87. Era também a forma pela qual Flusser se perdia, em meio à dezenas 

de milhares de páginas datilografadas. Centenas e centenas de artigos, dezenas de livros. 

A língua era seu engajamento; nela Flusser se realizava e por ela deslizava rumo ao 

horizonte e fundamento, o silêncio do inarticulável. Nela Flusser praticava diariamente 

sua muito particular religiosidade. Levava a cabo sua mais impactante teoria: “We shall 

survive in the memory of others”88. 

Tudo isso, Flusser deixou registrado como provocação em seu primeiro 

livro publicado no Brasil pela Editora Herder: Língua e Realidade. 

Flusser reescreveu – a não simplesmente traduziu do alemão – A História do 

Diabo, publicada pela Editora Martins, e apesar de recebida sem eco na época e pouco 

conhecida até os dias de hoje, esta obra ganhará grande relevância em nossos 

argumentos, sobretudo para fazermos compreensível a questão da política da diversão, 

ou da política do diabo no jogo. 

Ao mesmo tempo Flusser tomava consciência de que seu problema, a 

língua, era vasto demais, na altura em que se encontrava, para poder ser atacado em sua 

totalidade. Teve que disciplinar-se, impor limites. Foi quando, em 1965, escreveu seu 

ensaio Da dúvida, publicado na Revista ITA-HUMANIDADES; para nós, um estágio 

decisivo em seu caminho para uma filosofia da linguagem – comunicologia. 

Não coincidentemente nestes mesmos meses conheceu Milton Vargas. 

Lendo as cartas que ambos trocaram por anos a fio, a amizade foi, acreditamos, 

resultado de um jogo entre pontos de afinidade e de atrito. O espírito inquieto e 

provocativo, a vasta cultura e o gosto pela defesa violenta e posições insustentáveis por 

parte de Milton, aparentavam ser como chicotadas constantes que induziam Flusser ao 

limite de seu pensamento. Limite às vezes perdido; por exemplo: em uma carta de 

resposta a questionamentos de Milton, Flusser termina dizendo: “[...] e dane-se a 

                                                
87 1976, p.499 
88 Ver DVD “We shall survive in the memory of others”, 2010. 
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ciência89”. 

Uma coisa, porém, é certa: Milton Vargas impulsionou Flusser para um 

outro e inédito patamar de reflexão. Através de seus diálogos epistemológicos, Flusser 

começou a duvidar da ciência como um método capaz de alcançar a verdade. Além de 

ter provocado seu mais marcante passo: o interesse pela Teoria da Comunicação. “[...] 

sem ele, duvido que o meu interesse pela Teoria da Comunicação tivesse despertado. 

Mas despertou e começou a absorver-me. Abriu toda uma nova avenida de acesso ao 

problema da língua”90 diz Flusser, sobre Milton. 

Dezenas de cartas foram trocadas. Temas de suma importância para seu 

sistema de pensamento tiveram início nesses embates. Neste momento Flusser percebeu 

que a Teoria da Comunicação implica na teoria da decisão e dos jogos. Repentinamente 

– traçando paralelos entre cartas, artigos e livros91 – Vilém viu todo um novo campo de 

ação estendendo-se diante de si, a perder-se de vista. O campo da crítica como tradução 

de jogos. O campo da religiosidade. O campo da política; da ética. O campo da 

liberdade. Com efeito: a crítica como transcendência de jogos, portanto, como meta 

língua. 

O motivo da crítica de Flusser é a religiosidade. Com plena consciência do 

que estava fazendo, passou para a crítica como Filosofia. “Crítica” no sentido 

etimológico de “kriein”, “kriterion”, “krisis”: crise. Passou, Flusser, a compreender e 

vivenciar sua circunstância como conjunto de jogos – convencionados e gratuitos, 

porém ainda veladores e reveladores do não-convencional e não-jogável. 

 

Ver a circunstância como conjunto de jogos e enxergar-se como 
jogador que se sabe tal, é ver esteticamente. (...) E não basta vê-lo, é 
preciso vivê-lo. Viver, que arte é melhor que verdade. (...) Viver, 
em outras palavras, que tudo é arte, é língua, inclusive o jogo 

                                                
89 s/d; Do formalismo. 
90 Em busca de significado, In: Rumos da filosofia atual no Brasil: em auto retratos. LADUSÃNS, 
Stanislavs (Org). 
91 Paralelos traçados por nós, diante do material pesquisado e lido no Arquivo Flusser, na Universidade 
das Artes de Berlim. 
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supremo: ars moriendi. E viver o máximo, isto é: traduzir por entre 
jogos, inclusive o jogo da morte.92 

 

Esta formulação consciente da problemática central de todo o seu 

pensamento, fez com que as peças soltas das fases anteriores encontrassem uma 

estrutura, dentro da qual, com disciplina rígida e imaginação profícua, puderam formar, 

no futuro – atualmente, no caso – um todo significativo. 

Flusser passou, então, a considerar a abrangência da Teoria da Comunicação 

em relação a todo seu percurso investigativo anterior. Partiu para questões ontológicas, 

fenomenológicas e metafísicas sobre a comunicação humana. Perguntou-se sobre o ser, 

sobre o estar e também sobre o como deve ser da nossa comunicação; sendo essa última 

problemática talvez a mais perseguida e a mais inebriante. O que levou Flusser aos mais 

próximos encontros com Platão e com todo tipo de platonismo possível. 

Em seu Breve relato de um encontro com Platão93, Flusser aponta para 

questões fundamentais em uma época que iniciava discussões até então desconhecidas e 

surpreendentes para ele próprio: da memória; da verdade; da morte; da imortalidade. 

Diz ele: 

 

A atualidade dos diálogos platônicos é fato conhecido por todos que 
têm o hábito de folheá-los. São lúcidos, válidos e inseridos no 
contexto. E são tão ‘pra frente’ que tornam problemática localização 
da frente na situação que nos cerca. Mas a surpresa da pertinência 
platônica aos problemas atuais se renova toda vez que descobrimos 
nova prova. O propósito destas breves considerações é relatar uma tal 
descoberta no Fedro. 

 

Nesse texto, Flusser nos alerta, por meio de Platão, que para captarmos a 

verdade sobre um determinado fenômeno precisamos nos ater a ele, e não fazer com que 

                                                
92 1976, p. 505. Grifos e negritos nossos. 
93 Revista Brasileira de Filosofia, do Instituto Brasileiro de Filosofia. Vol. XIX, fasc. 76, 1969. 
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se desfaça gradualmente na análise historicista. Noutras palavras, Flusser utiliza essas 

breves considerações – que não ultrapassam três laudas – para publicar sua posição 

favorável diante de um sistema epistemológico, que para ele significa a única maneira 

de se chegar ao verdadeiro conhecimento sobre algo. Para tanto, Vilém cita trechos do 

diálogo entre Sócrates e Fedro94, nos mostrando que o problema da produção de 

conhecimento e de seu armazenamento e cultivo ultrapassam métodos científicos que 

têm por meta a fidelidade às fontes e o diacronismo historicista. 

Para o leitor compreender: Sócrates conta a Fedro (entre os números 274 e 

275 do texto), uma história egípcia sobre a descoberta da escrita; a isto Fedro responde 

dizendo que Sócrates de tem grande gênio para inventar, com extrema facilidade, 

estórias egípcias, ou de não importa que outra terra. Sócrates então, com a grande 

sabedoria que lhe é característica em todos os diálogos escritos por Platão, coloca à 

Fedro que havia uma tradição no templo de Dodona que as primeiras profecias foram 

articuladas por carvalhos. E continua dizendo à Fedro que os primitivos, tão diferentes 

no seu desenvolvimento mental do academismo atual, eram de opinião que o que 

importa é ouvir a verdade, venha ela de onde quiser, e que seja de carvalhos ou 

rochas. Sócrates completa dizendo que Fedro, no entanto, parece mais interessado, não 

na verdade de uma proposição, mas na fonte da qual surgiu e no contexto no qual se 

deu. 

“O texto dispensa comentários na sua simplicidade cristalina” comenta 

Flusser sobre o trecho e tece elogios ao método que expõe Platão através desse diálogo 

entre Sócrates e Fedro. Enaltece o fato de Sócrates pôr a nu a atitude de Fedro como 

tentativa de relegar a discussão do mérito da questão às calendas gregas. Mostra que 

explicações históricas têm a virtude de desviarem a atençãoo do assunto, de serem um 

“explaining away”, uma desconversa, como ele define. Flusser ainda argumenta 

também que tais explicações buscadas por Fedro assumem ares de preciosismo 

acadêmico para evitar o confronto existencial com o fenômeno a ser conhecido. Afirma 

que o fenômeno, (no caso: a história contada por Sócrates), está aqui agora, e que não 

importa de onde veio. Que é preciso ater-se a ele, e não fazer com que se desfaça 
                                                
94 Entre os números 274 e 275 do texto. 
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gradualmente na análise historicista, como já dissemos anteriormente. 

Ainda, Flusser elogia a posição que Platão dá a Sócrates, como defensor da 

tese de que a autenticidade de uma mensagem, sua “verdade” não pode ser encontrada 

na análise de seu percurso histórico da mensagem, mas na sua origem; e que essa 

origem se dá, não na história, mas fora dela. Fora da história; fora do tempo. Não 

importa, portanto, se Sócrates inventou sua própria história ou se referiu-se a fontes. O 

que importa é se Sócrates, ou as fontes, foram inspirados em seus momentos 

conceptivos. 

Esse texto específico de Flusser, destacado aqui por nós, ganha relevância 

no presente trabalho na medida em que apresenta esse caráter ensaístico presente em 

toda obra de Flusser. Elogios são tecidos ao posicionamento de Sócrates diante de 

Fedro, e também à Platão por ter construído o diálogo a apresentado tais problemáticas, 

pois para Flusser tais problemáticas são centrais tanto para seu sistema de pensamento e 

reflexão como para sua Teoria da Comunicação. Afinal Platão nos apresenta em toda 

sua obra, através do método dialético, sua própria concepção de comunicação. 

No texto tratado, Flusser parece se justificar por não utilizar os recursos 

cobrados por Fedro à Sócrates, a saber: fidelidade e credibilidade às fontes; 

autenticidade histórica da mensagem; localização histórica das origens. Justifica-se por 

aderir justamente o posicionamento oposto; posição de não se importar se inventou seu 

próprio Sócrates ou seu próprio Fedro, ou até mesmo seu próprio e particular diálogo 

platônico. Flusser posiciona-se defendendo que o que importa é “se o que eu digo, (ou o 

que Sócrates, ou Platão, ou Husserl dizem), é ou não é verdade”. 

É nesse sentido que a leitura de Platão provocou em Flusser sempre novos 

enfoques e sempre novos argumentos sobre a nossa situação e nossos problemas; 

fossem esses argumentos frutos de imaginação, de ficções filosóficas ou de delírio. “[...] 

e dane-se a ciência”95. 

Um pequeno e pertinente parênteses: ousamos dizer que Flusser não 

                                                
95 Como já citado na página 75 do presente trabalho. 
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pensaria duas vezes antes de utilizar a Wikipédia para iniciar e desenvolver qualquer 

uma de suas pesquisas enciclopédicas. Também não amargaria o abandono dos portais 

de notícias, tuitadas, postagens em blogs e facebook e toda a miríade de redes sociais 

existentes, para se informar sobre o cotidiano e uma determinada comunidade. Dizemos 

além: esses representariam um meio suficiente para a realização de suas argumentações 

fenomenológicas e ficções filosóficas. 

Em suas elucubrações sobre a possibilidade da religiosidade humana, 

Flusser avança em sua Filosofia da Linguagem ou da Comunicação e também, ao 

mesmo tempo, dá início à sua Teoria da Mídia. Tanto em seu ensaio intitulado A Dúvda  

como em seu livro homônimo, Flusser nos aponta para o que, para ele, pode representar 

a única forma de conhecermos a verdade, de obtermos o real conhecimento, de nos 

religarmos, de realizarmos a comunicação absoluta. Diz ele o seguinte: “O verso 

autêntico é a fonte da verdade”96. Tentaremos, então, entender o que é esta forma: o 

verso; e como ela pode nos levar à verdade, ou ao conhecimento; e de que maneira se 

difere das formas criadas e usadas pela ciência. 

Destarte, pensamos que a primeira, o verso, busca revelar; ao passo que a 

segunda, a ciência, busca velar. O verso – como o definiremos a seguir – busca religar; 

a ciência busca articular. Vale dizer que a segunda antecede a primeira, em suas 

ontologias. Observamos que primeiro houve a dúvida; a dúvida nos articulou, quebrou, 

causou cisão; nos separou do inarticulado, do indizível. Depois, então, passou a haver 

impulso por religação. Estabelecendo relações com o primeiro capítulo do presente 

trabalho: impulso para o jogo. O jogo sucede a articulação. O jogo não é causador da 

cisão, da divisão, da queda. O jogo é consequência; não é primeiro, mas segundo. O 

jogo trás a nós, senso de realidade. Estabelece relação com a alteridade, de alter: o 

outro. Vai ao encontro do que Flusser propõe em suas reflexões sobre a nossa 

religiosidade, quando diz que ela, a religiosidade, nos dá um senso de realidade, 

justamente por nos colocar diante do outro. O jogo, portanto, se dá em universo 

dividido: verso de dois. Universo que deixa de ser uno, mas duo: diverso. O jogo, ou o 

                                                
96 Original datilografado. Arquivo Flusser, Universidade das Artes de Berlim. Também disponível em Da 
Religiosidade: a literatura e o senso de realidade. São Paulo: Escrituras Editora, 2002. 
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impulso para tal, é uma espécie de remédio para lamentação ontológica. O jogo, é 

atividade que busca aquela ingenuidade original, natural. Ingenuidade que não duvida; 

não divide. Jogo busca religião; busca aproximação97, ou reaproximação; busca 

comunicação. 

 

Universo. Duo verso. Diverso. Mas o que, afinal, é verso? 

“Versos são expulsões”98. Pulsões para fora. 

  

Nessa expulsão vibram os versos em ‘simpatia’ com a origem que as 
tem expulsado. Essa vibração (‘Stimmung’) é o acorde que liga verso 
com o inarticulado. [...] Este clima (‘Stimmung’) do verso é a única 
forma, embora intelectualmente insatisfatória, pela qual podemos 
conceber a verdade.99.  

 

O verso é a poesia. A poesia é a soberba100. A soberba é a jogada suicida. A 

poesia é a tática humana de encarar o inarticulado, afim de alcançá-lo. A meta do verso 

é a sua aniquilação. Pois a meta da poesia é o indizível. Para Flusser101 a poesia, ou o 

discurso poético, tem o contato com a camada de língua mais alta e consegue penetrar 

até no indizível, de onde tira sua inspiração. Ela, a poesia, não se deixa limitar nem 

pelas regras, nem pelos dogmas. Ela consegue mudar as regras e oferecer 

posicionamento novo, diante do inarticulado. Ela nos impulsiona para lances (jogadas) 

de alto risco. Diante do indizível, o que nos resta é calar. Calar, para Flusser é o 

suicídio. Jogada de alto risco. Em suma: verso é jogo. Em universo, o jogo se dá de 

modo inarticulável, indizível, incalculável; de modo que nossa língua não dá conta de 

sequer imaginar como é jogo em universo. Em diverso, por outro lado, o jogo se dá 

entre a gente. Entre quem escreve e o leitor testemunha destas articulações teóricas. 
                                                
97 Ver, por exemplo, Flusser, 2002, p.57. 
98 Flusser, 2002: p.58 
99 Flusser, 2002: p.58 
100 Ver A História do Diabo. 
101 Ver Língua e Realidade 



      

 

82 

Entre a criança e a bola. Entre um e outro. Isto é: entre. 

Essa jogada de alto risco que nos referíamos interessava a Flusser, por isso 

sua grande busca e admiração pelas estratégias propostas por Platão, em seus diálogos. 

Desse modo, Vilém é um intelecto que percebe os pontos fracos da ciência 

contemporânea. Não somente percebe como aponta, circula, programa, desprograma, 

dialoga, brinca, joga, elogia, decide e domina. Faz da ciência seu grande brinquedo; um 

passatempo; um entre tempo; um entre. Jogo entre vida e morte. Lembremos: “A morte 

é a inspiração constante”102. 

Onde ocorrem os versos? De onde vêm? 

“O intelecto é o campo no qual ocorrem frases. Algumas dessas frases são 

versos”103. O intelecto é o campo de jogo. Jogo é atividade intelectual. A gente 

conversa. A gente dialoga. Os diálogos consistem em versos e conversos. Diálogos são 

conversas que têm por meta o universo. Isto é: a comunicação, a comunhão. Diálogos 

objetivam desarticular o articulado. Objetivam o inarticulado. Objetivam religar. 

O campo de jogo, o intelecto, é tecido. “Chamemos esse tecido de 

‘intelecto’”104. Neste campo algo foi tecido: linhas. Linhas emaranhadas formam o 

tecido intelectual que sustenta o jogo.  

O leitor deve estar se perguntando “mas o que é intelecto?”. Poderíamos, 

para satisfazer tal pergunta, estender o braço esquerdo, tomarmos alguns dicionários – 

da língua portuguesa, de filosofia – ou até mesmo buscarmos referências dentro da 

filosofia, ou das Ciências naturais, ou da Neurociência. Seria esforço vão, já que, de 

acordo com os parágrafos anteriores, o intelecto, como campo de jogo no qual ocorrem 

jogadas, torna a pergunta “o que é intelecto?” pergunta sem significado. Um campo não 

é um algo. De modo ser impossível perguntarmos sobre o seu ser. Por outro lado, é um 

como algo se dá. O intelecto é como jogadas ocorrem. Para ocorrerem, as jogadas 

devem ocorrer de uma forma ou outra. 

                                                
102 Flusser, Filosofia da linguagem, p. 207 
103 Flusser, 2002: p.58 
104 Flusser, 2002: p.49 
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Contudo, se as jogadas que ocorrem no intelecto são todas elas intelectuais, 

podemos dizer que são, consequentemente, pensamentos. 

As jogadas como objetos são formações complexas. Complexas como o 

pensamento. Os pensamentos consistem de elementos chamados “conceitos” ligados 

entre si por elos chamados “regras”. No jogo, as regras são responsáveis por manter os 

cruzamentos entre linhas sempre em funcionamento. As regras geram significado. Faz o 

jogo dirigir-se para uma meta. A meta do jogo é chamada de significado. Todo jogo 

necessita ter significado. Mesmo que o significado seja a manutenção do próprio jogo. 

Seja ele linear ou circular. 

Pensar é distinguir, dividir, duvidar. Pensamentos são distinções, divisões, 

dúvidas. Pensamentos são articulações. 

Aqui se observa a importância de compreendermos efetivamente o que 

Flusser queria com sua investigações sobre o pensamento. É tema central. Tema de 

máxima importância. Está presente no cerne de toda filosofia da linguagem, bem como 

na teoria da comunicação de Flusser. 

A história do diabo, em Flusser, é a história do pensamento. Portanto, o 

diabo é aquele que duvida, distingue, separa, divide: diverte. Nossa diversão é fruto da 

política do diabo. Fruto de jogo entre res cogitans e res extensae. Fruto de jogo entre a 

res privata e a res publica; fruto de jogo entre o dentro e o fora; entre agora e oikai; 

forum e domus. Em suma: jogo político. 

Retornemos, então, para o que é pensamento, em Flusser. 

Flusser se afasta das significações que propõem definir o termo como 

qualquer atividade mental ou espiritual, por exemplo, como Descartes nos apresenta em 

sua filosofia; ou como atividade predominantemente intuitiva. Por outro lado, 

aproxima-se das definições propostas por Platão, por exemplo, no livro VII, 534 a, de A 

República, em que o filósofo designa o termo à atividade do intelecto em geral, distinta 

da sensibilidade, por um lado, e da atividade prática, por outro. Platão define o termo 

quando o relaciona a todo o conhecimento intelectivo, que encerra tanto o pensamento 
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discursivo quanto o intelecto intuitivo. E também conforme faz quando define o 

pensamento em geral como o diálogo da alma consigo mesma. 

Devemos imaginar o pensamento, a partir das relações flusserianas, como 

teia que se expande em todas as direções, cujos fios são as regras, e em cujas tramas 

impera o indizível. Como já observado anteriormente, o campo no qual ocorrem 

pensamentos, chamamos de intelecto. Intelecto é tecido. Algo ali foi tecido. “A teia não 

é uniforme”105. Linhas emaranhadas formam o tecido intelectual que sustenta o jogo. 

“[...] em certo lugares ela se apresenta densa, como por exemplo na física moderna, em 

outros ela é frouxa. Na física as regras da língua, em forma de matemática, encobrem 

quase totalmente o indizível [...]”106. Os pensamentos, ou a jogadas –como nos 

referimos anteriormente –, são formações complexas. Consistem de elementos 

chamados conceitos. Conceitos são os fios, as linhas; ligados entre si por elos chamados 

regras. Regras são proposições prescritivas107. Regras preposicionam (de preposição) 

sujeitos e objetos e locais previamente inscritos; geram entre si, elos, conexões. Regras 

são responsáveis pelo funcionamento do campo de jogo (intelecto) e das jogadas 

(pensamentos). Regras formam pontos em meio ao emaranhado de linhas. Organizam e 

ordenam a uniformidade original do intelecto, ou do campo de jogo. Regras dão forma. 

Uniformizam o complexo desforme e promovem a realização de estrutura programática 

do campo de jogo. Regras são programáticas (pro gramática), isto é: a favor da 

gramática.  

Podemos decompor a palavra programa e duas linhas sintáticas. Obtemos, 

então, de um lado pro, e de outro grama. Pro, prefixo de origem latina, indica: estar a 

favor. Grama indica: caráter de escrita, sinal gravado, texto, inscrição, lista, registro. 

Gramar, trazendo um outro verbete pertencente ao mesmo cenário, aponta para o gesto 

de andar, caminhar. Programa, por sua vez, de origem latina, aponta para: publicação 

por escrito, registrar publicamente. Em sua origem grega, significa o seguinte cenário: 

ordem do dia; escrever anteriormente; escrever na cabeça de; escrever na origem de.  

                                                
105 Flusser, Pensamento e Reflexão. Revista Brasileira de Filosofia. Vol. XIV, fasc. 53, 1964. 
106 Flusser, Pensamento e Reflexão. Revista Brasileira de Filosofia. Vol. XIV, fasc. 53, 1964. 
107 Ver Abbagnano, 2007, verbete “regra”. 
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O termo programa também sintetiza dois tipos opostos de fenômenos. 

Fenômenos existencialmente apontados para direções opostas: seu prefixo aponta em 

uma direção, enquanto o sufixo aponta para outra. Direções muito bem definidas, 

vejamos novamente: o sufixo grama, de origem surpreendentemente obscura, assume o 

caráter sintético e representativo dos fenômenos suportar, aguentar, padecer, aturar e, 

por fim, sujeitar. Já o prefixo pro, deriva da preposição latina pro, que para nós pode 

significar diante de, em cima de, sobre; por, a favor de. Pode revestir as noções de 

avanço ou movimento para frente. Em breve: etimológica ou existencialmente, o termo 

programa pode representar simbolicamente o fenômeno paradoxal de avançar a favor do 

assujeitamento (ou sujeitamento); caminhar na direção do padecimento passivo. 

Considerando a nossa situação cultural a partir da visão programática, nossa existência 

programada ruma a favor do cultivo de estruturas mecânicas, inerciais, pneumáticas, 

entrópicas.  

Examinemos: 

 

Atualmente a visão programática vai se impondo em toda 
parte. Tanto nas ciências da natureza quanto as da cultura tendem a 
mostrar que toda ‘explicação’ finalista e causal está condenada ao 
fracasso. As explicações finalistas fracassam, porque explicam o 
presente pelo futuro, isto é, o concreto pela abstração ‘ainda não’. E as 
explicações causais fracassam, porque explicam o presente pelo 
passado, isto é, o concreto pela abstração ‘já não’. A mesma 
imposição da visão programática pode ser observada nas artes. Todas 
as tendências atuais demonstram que a realidade vai sendo vivenciada 
como um jogo absurdo de acasos, como ‘happening’.108 

 

Pedimos para que o leitor atente para o trecho a seguir, decisivo para a nossa 

compreensão das noções sobre política da diversão em universo programado, como 

pretendemos defender nesta tese. 

 

                                                
108 Flusser, 1983, p. 29 
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Mas é sobretudo no campo da política que a imposição da 
visão programática vai revelando a sua essência. Se o comportamento 
da sociedade vai sendo vivenciado e interpretado enquanto 
absurdamente programado por programas sem propósito nem causa, o 
problema da liberdade, que é o problema da política passa a ser 
inconcebível. A visão programática acaba com a política, com a 
história portanto. 

 

Nossa existência programada acaba com toda expectativa de experiência de 

liberdade. De criatividade profunda, portanto. Toda criatividade pode ser elaborada 

apenas superficialmente. Em camada superficial. A visão programática tem dimensões 

múltiplas, e a linearidade final e causal não passam de duas das dimensões da visão 

programática. Explicar o presente pelo passado, ou o presente pelo futuro são apenas 

dois mecanismos automáticos pré-inscritos no programa do nosso campo de jogo. 

Para a política, o único modelo de jogada possível é finalístico, isto é, a 

explicação do presente pelo futuro. Isto representa desafio epistemológico terrível. 

Jogada de alto risco. “Na política trata-se de liberdade, da emancipação do homem dos 

motivos dos outros homens. Na politica, portanto, o único pensamento apropriado é o 

finalístico”109. O alto risco da jogada representado pela visão programática está na 

necessidade de uma reeducação estética afim de passarmos a pensar a-politicamente, se 

quisermos preservar o que possa ter restado da nossa liberdade. 

Esta parece ser a única jogada possível caso a experiência de liberdade ainda 

nos seja interessante. Caso a ira110 ainda tenha força para nos impulsionar para o jogo. 

Porque se continuarmos a pensar politicamente, se continuarmos na tentativa de explicar 

o presente pelo futuro, se insistirmos numa futurologia em detrimento de uma 

fenomenologia; se continuarmos a procurar por motivos e razões por detrás dos 

programas que nos regem, padeceremos vitimas da programação absurda, a qual prevê 

precisamente tais tentativas de desmistificação como uma de suas virtualidades. Em 

breve: os programas que regem a nossa existência já contêm em suas estruturas e em 

seus poços de possibilidades, aquela referente à desmistificação do programa como tal. 
                                                
109 Flusser, 1983, p. 29 
110 Examinar Flusser, Vilém. A História do Diabo. Capítulo A Ira. 
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Isto é: a própria possibilidade de subversão do programa já está lá, como uma 

possibilidade. 

 

Em suma: O que devemos aprender é assumir o absurdo, 
se quisermos emancipar-nos do funcionamento. A liberdade é 
concebível apenas enquanto jogo absurdo com aparelhos. Enquanto 
jogo com programas. É concebível apenas depois de termos assumido 
a política, e a existência humana em geral, enquanto jogo absurdo. 
Depende de se aprenderemos em tempo de sermos tais jogadores, 
se continuarmos a sermos ‘homens’, ou se passaremos a ser robôs: 
se seremos jogadores ou peças de jogo.111 

 

Não somos tão otimistas como Flusser em alguns de seus textos. 

Acreditamos ser, desde a queda, sempre divertidos; sempre funcionários de um 

programa de possibilidades limitadas e pré-inscritas. Sempre peças de um jogo. Em 

funcionamento, como engrenagens automáticas para que o jogo se desenrole rumo à 

face do indizível. Sempre com uma ou outra nova estratégia de jogada. 

Estar programado é estar apto a sujeitar-se; é estar apto a existir como 

sujeito. A nossa existência programada é empenho ao sujeitamento (do latim subjectio), 

ao padecimento, à anestesia, à paixão. É um lançamento invertido em relação ao que se 

refere à noção já examinada de projeto. Sujeito lança-se para debaixo, por debaixo; 

oculta-se, esconde-se. Sujeito, nesse sentido observado, é obediente, subordinado. Sob o 

ponto de vista de Flusser112, é funcionário: funciona de acordo com programa. Uma 

condição existencial contrária a essa, seria a desgramação; sujeito, empenhado no 

sentido inverso deste movimento, estaria desgramado. Veremos essa possibilidade mais 

adiante. 

As noções de funcionário e programa, em Flusser113, estão tão 

indissociavelmente vinculadas a ponto de ser, metodologicamente, impossível a 

observação do primeiro com a supressão condicional do segundo, e vice-versa. Um 
                                                
111 Flusser, 1983, p. 31. Grifos nossos. 
112 Cf. Flusser, 1983 
113 Cf. Flusser, 1970; 1983; 2002. 
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exame dialético mesmo não permite esse tipo de formulação, no sentido de forçarmos 

algo entre parênteses ou colchetes na tentativa do isolamento metódico-hipotético. Seria 

impor e sobrepor método ao fenômeno; seria tentativa absurda de isolar o fenômeno e 

considerá-lo apenas a partir do modelo de estudo, da teoria. Já seria empenho 

programático; já estaríamos funcionando automaticamente de acordo com programa 

absurdo. Estaríamos, portanto, realizando programa diabólico. 

Nesse sentido, interessar-se de fato por um determinado aspecto da 

realidade – no nosso caso, os processos de comunicação – é embarcar em aventura 

lúdica rumo ao desconhecido sombrio, desprovido de todo o tipo de resguardo 

fundamental possível. Nossa tentativa de comunicação com aspectos reais de todo 

conhecimento possível sobre a nossa própria experiência como homens que jogam, 

representa estar no meio de uma floresta, ou de um deserto, sabendo que o perigo pode 

vir de qualquer lado; é não ter segurança alguma, é caminhar em solo sem fundamento, 

vazio; e isto pode ser aterrorizante: tenebroso. 

Tendo consciência destas condições, nossas considerações, enquanto 

aspectos extraídos da realidade, pretendem ser apenas um símbolo que aparece no 

próprio curso da experiência de comunicação das jogadas que constituem as redes 

teóricas desta tese. Pretendem apenas expressar parcial e simbolicamente um aspecto da 

realidade tal como nos aparece num determinado momento de nossas vidas. 

Retornemos ao problema central desta etapa do texto: o nosso programa; a 

nossa existência programada. Sobre o aspecto programaticamente automático das nossas 

jogadas, Flusser o examina amplamente em toda sua obra, com especificidade, em seu 

texto Alguns aspectos filosóficos da automação, publicado na Revista Brasileira de 

Filosofia, no ano de 1970. Neste ensaio, o autor defende a tese de que há um sentido na 

afirmativa que sustenta ser a automação um acontecimento crítico na história humana, 

de certa forma comparável em importância com acontecimentos do tipo “origem da 

cultura”. E o propósito da afirmativa tem a ver com o significado do termo “homem”. 

Esta afirmativa de Flusser, ao longo do texto, revela características e parâmetros para a 

compreensão existencial das estratégias de jogo articuladas pela cultura humana: a vida 
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é funcionamento programado sem sentido; o homem inicia a sua história ao assumir-se 

sujeito da natureza sem dar-se conta disso, e isto resulta no cultivo dos instrumentos: o 

cultivo automático de aparelhos instrumentais e instrumentalizantes nos caracteriza. 

No mesmo texto Flusser diz que nós, os observadores, tendemos a prestar 

atenção nos destroços multiestilhaçados da sociedade decadente, em vez de nos 

concentrarmos na nova cultura emergente. Ainda nesse sentido, diz que “a sociedade 

decadente nos interessa mais que a nova porque as formas sociais em desintegração são 

‘sagradas’ (isto é: tradicionais, costumeiras)114”. Nos parece que o interesse pela cultura 

decadente ocorre justamente por notar a impossibilidade da criação de um espaço para 

que novas jogadas ocorram, já que o espaço dialógico para a criação de tal nova cultura 

inexiste. Então nos questionamos: se o espaço para o diálogo sobre a emersão de um 

novo campo de jogo sequer existe, como seria possível o surgimento – de pronto – desta 

nova estrutura? 

Para Flusser115, o desprezo e a desistência de discursos e diálogos sobre a 

cultura decadente e, em contrapartida, a observação atenta desse campo de jogo 

emergente, sugere a descoberta de um tipo novo de relação dialógica que traz em seu 

programa a possibilidade de reagrupar homens até então dispersos. Flusser observa – 

com aparente esperança inédita – nos cabos, nos circuitos e nos jogos de computador 

dialógicos, a possibilidade da dinâmica de feed-back, a possibilidade de ligar homens 

dispersados em diálogos, a possibilidade de uma rede onde a responsabilidade seria o 

fluxo que a caracterizaria. Ainda completa dizendo que “o engajamento antidispersivo 

exige consenso. A sociedade deve consentir que a dispersão não é desejável116”. 

Contudo, a despeito das tentativas de apontar para as novas possibilidades, Flusser 

observa e até admite o caráter utópico e insuficiente de seus apelos em prol de uma 

sociedade de programadores ao afirmar que “atualmente, o contrário é o caso. Há 

vontade generalizada de dispersão, distração, divertimento117”. Sob o assombro de uma 

nova e inédita possibilidade existencial, isto é, um campo de jogo projetado 

                                                
114 Flusser, 2008, p. 66 
115 Cf. Flusser, 1983 
116 Flusser, 2008, p. 68 
117 Flusser, 2008, p. 68 
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procomunhão, a favor daquele contexto espontâneo de magias, mitos e narrativas 

alegóricas, o homem se dispersa pelo desejo da experiência pneumática, estética, 

apaixonada e passiva. Deste modo, o anseio por uma unidade de relações 

comunicativas, seria equivalente à possibilidade de existência de algum tipo de unidade 

do conhecimento – fenômeno programática e automaticamente em vias de se determinar 

a partir da operacionalização de jogadas em meio à rede de imagens técnicas, ou 

imagens sintéticas.  

Sobre essa possibilidade de determinação de um campo de jogo poderoso o 

suficiente para, mesmo que de modo superficial, unificar as relações comunicativas e 

competente o bastante para reagrupar homens até então dispersos, falaremos a partir da 

página 115 do presente trabalho, quando nosso foco volta-se para o tema da emergência 

um novo campo de jogo, em forma de escada ascendente, construído em rede, através 

de um aglomerado de imagens sintéticas. 

Para nós, nessa situação descrita, a sombra aparentemente incognoscível, 

incompreensível, cavernosamente obscura, deformada, triste e decadente, que aqui 

representa essa nova emergência, assume um novo caráter: mesmo que numa primeira 

impressão não inspire muita confiabilidade, pode revelar esperança, comunidade, 

diálogo e boa companhia. Esta comunidade individual emergente – por nós representada 

pela alegoria da sombra tenebrosa – pode significar uma nova condição existencial, uma 

espécie de transmutação: de sujeito a projeto118. 

A partir do que foi exposto anteriormente, na página 82, à respeito da 

sintaxe das regras do jogo, torna-se interessante notarmos o aspecto linear desse plano 

de jogo. O aspecto sequencial; de traçado; de processo. Nos parece haver, neste campo 

de jogo, problemática profundamente política. Problemática essencialmente histórica. 

Começamos a desconfiar, no presente momento do nosso texto, que este jogo – o nosso 

jogo – passa por crise em seu campo de realização. Isto é: crise do intelecto. E a crise 

que permeia o intelecto, isto é, o campo de jogo, é do tipo já examinada por nós nas 

páginas anteriores. A crise está no fato de termos percebido a nossa existência 
                                                
118 Dentre tantos textos e cartas datilografados nunca publicados, porém disponíveis no Arquivo Flusser 
em Berlim, ver, por exemplo: Da imaterialização; Do futuro; Rumo ao novo homem. 
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programada. Tal percepção causou assombro. Causou, posteriormente vontade por 

liberdade. Vontade de existência desgramada. Contudo quanto mais impulso para a 

liberdade, mais fechado e tenebroso se torna o programa. O cenário vai se mostrando 

sombrio, pois percebemos que a possibilidade de desgramar o programa também está lá 

dentro, pré-inscrita.  

Destarte, entramos em dialética que visa, por um lado a autoafirmação e 

consciência de si como jogador sob pena de perder-se no campo de jogo. E por outro a 

conquista do campo de jogo sob pena de perder a consciência de si como jogador, 

dentro dele. De maneira que de um lado, ou de outro, o nosso jogo, desde a queda, 

ilustra, em escala gigantesca, a dialética da consciência humana que Hegel chamou de 

“consciência infeliz”119. 

O divertimento não tem lugar em tal dialética entre o engajamento em si 

próprio como jogador e o engajamento no campo de jogo. A diversão é movimento que 

corre perpendicularmente ao plano da dialética da consciência: diverte tal plano. Divide. 

Causa a cisão que tanto nos interessa investigar. Nossa diversão, não significa nem 

tentativa de autoafirmação como jogador nem de dominar o campo de jogo e suas 

regras; mas sim tentativa de quebrar esta infelicidade pelo método de derramar-se pelo 

campo de jogo. Abandona a meta da liberdade, que sabe inalcançável, e substitui pela 

meta da distração na elaboração de jogadas que possibilitem a simples passagem do 

tempo. De maneira que “o divertimento é relaxamento da tensão dialética que 

caracteriza a consciência humana”120. 

Retornemos para o tema do pensamento, ou seja: retornemos para o diabo. 

Sentimos, neste momento, o risco e os efeitos de estarmos falando do diabo. 

“Com o diabo não se mexe”, diz o senso comum daqui, de Ibirá. Pior falar do diabo, que 

com o diabo. Assim como pior fazer teologia, que filosofia. Estamos assumindo o 

mesmo risco de Flusser ao quase duvidar do indubitável. A realização de tal tarefa seria, 

por um lado o assassinato do próprio diabo e a realização do projeto divino, e por outro 

                                                
119 Examinar We shall survive in the memory of others; primeira palestra do livro/DVD. 
120 Flusser, 1983, p. 114 
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nos vermos obrigados a colocar ponto final na tese. Portanto, não duvidemos do diabo. 

Sentimos a presença dele e, com efeito, à ele uma vela dedicamos.  

Acendamos um vela, então. Talvez com ela consigamos selar as cisões e 

velar as visões que estamos quase a ponto de desvelar. Usemos contra o diabo, sua 

própria arma. A mais primorosa, de toda sua história. Que a vela acesa, destarte, nos 

proteja de toda e qualquer escuridão das profundezas do insignificável e do indizível. 

Façamos face a ela; à escuridão das profundezas do indizível, porém munidos de vela: 

luz do fogo (chama) domesticada que permite sermos todos sentinelas do campo de 

jogo. Munidos simbolicamente da chama solitária, nos apresentamos – solitários e 

talvez indivíduos – no limite do campo de jogo (do intelecto), encarando o indizível; 

porém incapazes de nos lançarmos para dentro dele; ou para fora do campo de jogo.  

Observamos dois motivos principais, um é de ordem ontológica, o outro de 

ordem existencial. Ontologicamente as regras não permitem. Jogada desse tipo não está 

programada. Não foi prescrita (pré-inscrita) em programa. Existencialmente não 

suportaríamos viver em universo indubitável. Universo de tédio mortal; dentro do qual o 

todo já foi realizado e, deste modo, impera o plano das leis absolutas. Tudo é lei. Tudo é 

ordem máxima, nesse outro lado: paraíso. 

Vivemos, pois a condição de funcionarmos segundo regras que nos 

posicionam em limite estrutural e existencial. Vivemos em tensão superficial desde a 

queda e desde o nascimento do diabo. Realizamos a tensão entre a res cogitans e a res 

extensa; a tensão entre o dentro e o fora. Realizamos o entre, isto é: o jogo. 

Não podemos nós, filhos do diabo, dele duvidar. A duvida, isto é, o 

pensamento, distingue e ordena o duvidoso, submete o duvidoso a uma ordem e a uma 

organização, a fim de que o duvidoso deixe de sê-lo e se torne indubitável. Não 

podemos dele duvidar, sob pena de transformá-lo em ser indubitável, ou seja: ser 

esgotado. O diabo não quer ser esgotado. Todas as táticas por ele elaboradas, a saber: 

luxúria, ira, gula, inveja, avareza, soberba, preguiça; foram criadas e realizadas afim de 

evitar o seu esgotamento, sua morte. Táticas voltadas para a imortalidade. Táticas que 

encaram o indizível e o desafiam em seu caráter mais intimo e particular. Não por outro 
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motivo, haver o grande projeto divino de esgotar e exterminar o diabo. Deus quer 

projetos para si. Diabo que programas para si. 

Tal tensão Flusser, como um judeu marxista sem chão, queria resolver 

inventando uma sociedade em que a verdade universal estivesse finalmente 

corporificada nas instituições. Um projeto político que fosse capaz de determinar uma 

espécie de sociedade universal válida para todos e que, ao invés de incorporar apenas 

uma verdade local e transitória (Zeitgeist), historicamente condicionada, represente de 

algum modo o discurso final e acabado da verdade universal; que em última instância é 

o projeto ético da paz perpétua. 

Em momento muito específico de sua vida, por volta de 1973, Flusser 

desperta para algo diferente. Passa a abordar temas e a falar sobre o que, futuramente, 

fez de sua comunicologia algo completamente diferente de tudo o que vinha sendo 

pensado, dito e escrito até então: sobre religião, sobre o seu judaísmo. Passa a falar e 

escrever sobre a sua forma peculiar de interpretar o judaísmo; como os antigos profetas 

judeus, que desde Isaías, proibiram, com a força de lei, a utilização ou a adoração de 

imagens, a idolatria. 

Vilém Flusser passou a ser homem sinônimo do novo homem em Marx, do 

super-homem em Nietzsche. O homem que joga, não para ganhar, mas por jogar, 

gratuitamente, e nesta sua absurdidade se ofereceu ao que não é jogo, como a ciência, 

por exemplo. 

A liberdade das atividades intelectuais foi fortemente atingida nesse período 

que coincidiu com a despedida de Vilém Flusser do Brasil, onde passou grande parte da 

sua vida. Na Europa tornou-se renomado em razão do seu trabalho. Sua obra inquieta e 

complexa é crítica da racionalidade ocidental, e sua filosofia está expressa na palavra 

alemã Bodenlos, que quer dizer – como já apresentado anteriormente – sem-chão, sem-

terra, sem fundamento, e se assemelha, também, a sua própria condição de refugiado, 

que o fazia questionar: “onde estou, quando me vejo a mim próprio inserido no 

contexto?” em meio ao jogo da contradição “engajamento-distanciamento”.  
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Para Flusser (2007, p. 39), “a relação entre espaço e tempo, entre a 

geografia e a história, é impenetravelmente complexa”, e essa característica da vida 

encontra correspondência no jogo. A vida, pode ser explicada, explicando-se o jogo, e 

este, é a arma mais poderosa desse filósofo. Da sua própria vida, ele fez um jogo. Sua 

escrita, sua reflexão, seu agir no mundo, sua técnica, seu método; tudo era jogo. Tudo 

podia ser refletido através da imagem do pêndulo. E jogar implica risco, alto risco, 

experimentação, escolha, coragem, decisão, ou seja: ser homem. Jogar, para Flusser, é 

ser homem. 

Contudo, quais são as bases? De onde brotou isso tudo? O que está por trás 

de toda reflexão produzida por Flusser? O que estrutura? Qual é o fundamento? Há 

fundamento? Traduzindo a pergunta para o universo do presente trabalho: quem, em seu 

próprio jogo contra, tratou de dilatar os limites do campo de jogo? Quem, em jogo de 

competência, buscou, senão uma liberdade definitiva, ao menos uma liberdade 

temporária? Quem foi o mais irado da nossa história? Quem foi o mais inspirado – e ao 

mesmo tempo vítima de enganação – por essa tática tão poderosa criada pelo diabo? 

 

2.2 O jogo em Vilém Flusser 

 

Jogar é ser homem, e, ao jogar, o homem exerce seu empenho lúdico contra 

o aparelho, em busca do esgotamento das possibilidades estabelecidas pelo programa do 

jogo. E quem possui o aparelho não exerce poder sobre o jogo, só aquele que o 

programa, o realizador do programa, é que tem poder sobre o jogo (Flusser, 2002, p. 

27). 

Três estratégias possíveis para o jogo são discriminadas por Flusser (1998, 

p. 169-170) da seguinte maneira: (1ª) o jogador pode jogar para ganhar arriscando uma 

derrota; (2ª) o jogador pode jogar para não perder, de modo a diminuir o risco da derrota 

e a probabilidade da vitória; e (3º) o jogador pode jogar para mudar o jogo com 

alteração das regras e introdução ou eliminação de elementos. É nesta última forma 
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estratégica que o filósofo se apoia para a construção da sua obra, pois ela permite ao 

jogador, manter-se a certa distância, o que é importante para a percepção do aspecto 

lúdico da atividade em que atua, pois o jogo, sob essa estratégia, não passa de um 

elemento do universo, o jogador se coloca acima desse universo: sobre ele, joga; dança, 

sapateia, esmaga, tritura, sintetiza. 

Um exemplo de que o filósofo agia conforme esse terceiro argumento 

estratégico é o livro Língua e Realidade, sua primeira obra publicada, originalmente em 

língua portuguesa. Flusser programou o livro como se programa um jogo: apresenta-se 

para discutir questões da língua em um momento da história que tais discussões 

encontram-se em efervescência por conta de recentes ideias revolucionárias a esse 

respeito. O livro, porém, não traz nada de novo, em termos epistemológicos; nele, nada 

de excepcional acontece. O conteúdo se desenrola por meio de joguetes que, por vezes, 

aguçam a imaginação do leitor, como no caso em que menciona a estrutura da língua 

tcheca, considerando o fato de que o leitor brasileiro se distanciava daquela realidade 

linguística, restando-lhe, apenas, a observação passiva. Assim decorre, sem nada de 

muito importante a declarar, até a parte final, quando a trama se descortina para revelar 

sua estrutura puramente tautológica afirmando que, ao definirmos “'símbolo' como 'o 

apreensível', e 'o apreensível' como 'símbolo', já que 'símbolo' é 'símbolo' e 'o 

apreensível' é 'o apreensível', símbolo é o apreensível. Se, em seguida, definirmos 

'conjunto de símbolos' como 'língua', e 'conjunto do apreensível' como 'realidade', então 

a língua é realidade” (FLUSSER, 2004, p. 202-203). Mais de duzentas páginas se 

passaram até o autor assumir que seu projeto lúdico – seu jogo – serviu para pôr em 

prática a teoria, em detrimento da lógica do discurso do conteúdo da obra. 

 

A língua portuguesa é, entre as línguas altamente desenvolvidas que 
participam da conversação flexional, uma das menos egagées 
filosoficamente. Servi-me dela conscientemente, usando-a como 
instrumento ainda plástico e maleável. Devo confessar que meu amor 
por ela é o do forasteiro que habita em seu meio. Tive, muitas vezes, 
de substituir a familiaridade pela intuição. Ofereço, com gratidão, esta 
contribuição modesta à conversação portuguesa pelo que vale e me 
submeto aos castigos que meus pecados contra o espírito da língua 
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provocarão (FLUSSER, 2004, p. 203). 

 

Abordar o aspecto sério do jogo como um elemento metafísico foi um 

grande mérito desse pensador. E ele o fez de forma convincente, apontando para uma 

possível categoria dessa atividade, bem como sinalizando para a possibilidade de 

experimentarmos a sensação de liberdade que a seriedade pode nos trazer.  

Há, em sua obra, uma preocupação a respeito do eterno retorno do homem 

ao jogo. Trata-se de um empenho lúdico, contínuo e repetitivo, voltado para a 

concretização do objetivo do jogo, que consiste em esgotar as suas possibilidades. O 

autor entende que o aparelho em que se joga é brinquedo, não um instrumento no 

sentido tradicional da palavra. O homem que o manipula não é um trabalhador, mas um 

jogador, um homo ludens. Não obstante, esse homem lúdico não brinca com o seu 

brinquedo, mas contra ele, procurando esgotar-lhe o programa. Dessa maneira, aparelho 

implica automação, e o jogo do homem contra o aparelho implica em princípios de 

probabilidade, possibilidade e necessidade, pois são inerentes ao funcionamento dos 

jogos. 

Um forte indício da automação como característica do jogo é o seu 

movimento de repetição. Tal característica já se encontra com o estatuto de uma 

possível categoria para que se compreenda o advento “sociedade pós-industrial”, no 

qual facilmente se constata a automação dos gestos humanos. Tudo “obedece a um 

'ritmo staccato'”, afirma Flusser (2002, p. 66-67), defendendo a ideia de que a invenção 

do aparelho é o marco de onde a existência humana começa a abandonar a estrutura do 

“deslizamento linear, próprio dos textos, para assumir a estrutura de saltear quântico, 

próprio dos aparelhos”. 

O jogo começa quando o jogador adquire ciência do aparelho. O termo 

aparelho, com essa designação específica, parece ter sido cunhado por Vilém Flusser. 

Contudo, podemos traçar alguns paralelos terminológicos e conceituais conforme nos 
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apresenta Agamben em suas reflexões sobre o contemporâneo121. 

Aparelho122 se difere de ferramenta e máquina em seu lado interior e 

também exterior. Uma diferença fundamental entre ferramenta, máquina e aparelho é 

que este último foi criado para simular o lado interno do pensamento humano, do lado 

de fora. Aparelhos são extensões do sistema nervoso central, ao passo que ferramentas e 

máquinas são simulações dos movimentos, das dinâmicas e da mecânica do nosso 

corpo. São extensões do corpo. Aparelhos são extensões da res cogitans para fora, para 

a res extensa. São expulsões da res privata em direção à res publica. Aparelhos são 

frutos de expulsões do pensamento de dentro de si mesmo, para fora. Aparelhos são 

versos123. Sua principal função é brincar e através da brincadeira, compreender e 

modificar o mundo dos corpos. Seu modo de ser é o jogo, o lance. Aparelhos, portanto, 

nascem de processos explosivos. E como explosões funcionam. Aparelhos saem através 

de explosões e explodem o conjunto das coisas que existem fora. Aparelhos são o jogo 

da ocupação política do que está dentro sobre o que está fora. 

A existência de aparelhos é paradoxal e divertida por natureza. São 

explosões que objetivam a decisão, contudo explodem, quebram, separam e distinguem 

tudo aquilo contra o qual apontam e colidem. Aparelhos são absurdos por serem frutos 

de gesto desesperado. Desespero diante da divisão matéria-pensamento que ameaça a 

nossa civilização, desde a queda, com o mergulho no abismo do tédio e da futilidade124. 

                                                
121 Convidamos o leitor a examinar as reflexões de Giorgio Agamben sobre o termo “dispositivo” ( em O 
que é o contemporâneo? e outros ensaios. Argos, 2009), baseadas no pensamento de Foucault, e 
relacioná-la com o conceito de “aparelho” manifesto na obra de Vilém Flusser e exposto e analisado do 
presente trabalho. 
122 Toda a nossa reflexão sobre o termo “aparelho” e as relações conceituais e teóricas realizadas a partir 
de agora e ao longo das próximas páginas foram possíveis principalmente através da leitura atenta e 
minuciosa dos livros e artigos datilografados de Vilém Flusser. Outros pensadores também contribuíram 
de forma significativa para o desenvolvimentos destas nossas ideias, a saber: Martin Heidegger, Hannah 
Arendt, Wittgenstein, Nietzsche, Walter Benjamin, Ortega y Gasset, Giorgio Agamben, Norval Baitello 
junior. Para o leitor pouco familiarizado com a obra de Flusser, porém interessado em ler na fonte 
primária as reflexões sobre o termo aqui em jogo, indicamos a leitura dos seguintes títulos: Pós-história: 
vinta instantâneos e um modo de usar. São Paulo: Duas Cidades, 1983. Reeditado muito recentemente 
pela editora Annablume, sob os cuidados editoriais do Prof. Norval Baitello junior. Filosofia da caixa 
preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. Também 
reeditado recentemente nas mesmas condições do livro “Pós-história”. 
123 Ver página 81 do presente trabalho. 
124 Examinar Flusser, Vilém. Pensamento e Reflexão. In: Revista Brasileira de Filosofia, vol. XIV, fasc. 
53, 1964. 
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Gesto desesperado, pois do tédio e da lei absoluta viemos (Paraíso), para lá queremos 

retornar; porém não suportamos a visão da vida vivida em campo de jogo tedioso 

governado por leis severas e completamente inflexíveis. Queremos jogar. Queremos 

jogar em campo de jogo pouco provável. A total previsibilidade gera a imagem do 

campo de jogo monótono, vazio. Queremos, portanto, jogar em campo nada tedioso 

para ao tédio retornar. Jogamos e caminhamos rumo ao esgotamento das possibilidades 

de jogada. Isto nos assombra e desespera. Situação paradoxal e absurda. 

Aparelhos significam a concreção da nossa tentativa mais desesperada de 

decidir. De reunificar o lado de fora e o de dentro. Unificar a parte de cima com a parte 

de baixo. O abstrato com o concreto. Aparelhos são o abstrato transfigurando-se125 em 

concreto. Foram criados para decidir automaticamente. Foram por nós expulsos – assim 

como nós no dia da queda também fomos – para significar a tentativa de aliança. Foram 

criados para nos poupar da dor da decisão126. A dor da escolha pode ser insuportável. 

 

O fato é que no futuro não teremos mais de tomar 
decisões, mas preservaremos o direito de revogar as decisões tomadas 
automaticamente: o direito do ‘não’, do veto. Ora, pois é precisamente 
este direito de dizer ‘não’, o de vetar, que constitui a liberdade – 
porque ‘decidir’ não é dizer ‘sim’ para determinada alternativa, mas 
dizer ‘não’ a todas as demais alternativas. No fundo dos fundos, é o 
‘não’ (antigamente chamado ‘espírito’) que é decisivo.127 

 

Aparelhos foram criados para negar. Para negar a possibilidade de 

ultrapassá-los ou perfurá-los e também para colocar para fora o “não”, para nós tão 

doloroso. Aparelhos o fazem automaticamente. Automatizam a tomada de decisão por 

                                                
125 Talvez o termo “transfiguração” não seja o mais adequado para a finalidade teórica por nós desejada. 
Temos ao nosso dispor também termos como “transmutação”, “transformação”. Acreditamos ser 
“transmutação” – transmutatio – o termo justo. Porém este remete à correntes místicas da nossa cultura 
do conhecimento. Tais correntes são do nosso agrado e profundo interesse. Foram também de Flusser. 
Não sabemos se a utilização de terminologia mística pode acarretar em desconforto do leitor em relação 
ao trabalho “científico” que vem sendo desenvolvido ao longo do presente texto. 
126 Cf. BAITELLO JUNIOR, Norval. O pensamento sentado. Sobre glúteos, cadeiras e imagens. São 
Leopoldo, RS: Unisinos, 2012. 
127 Flusser, 2008, p. 124. 
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meio da viabilização programática do processo da recombinação de informações (data 

processing), da realização de algoritmos algébricos e também da articulação de 

linearização de pontos. “Otimismo? Em todo caso: louvor da superficialidade”128. 

Aparelhos têm apresentado altos índices de incompetência para tal tarefa. Para verificar 

tal afirmação, basta olhar ao nosso redor. 

Aparelhos são simulações do ato da criação e também do ato irado129 do 

rebaixamento, da queda.. Aparelhos são o nosso Adão. O nosso Golem. O nosso 

Prometeu. O nosso Homúnculo. Aparelhos objetivam a criação da vida artificial por 

meio do artifício a nós ensinado pelo Diabo: a ira. A meta da ira é a artificialidade. Tal 

artificialidade criada pela ira é jogada para a superficialidade para, então, lá jogar. Seu 

jogo é funcionamento programático. O artifício lança coisas para a superfície. 

Aparelhos existem em camada superficial. São superfícies; limites. Aparelhos foram 

criados e jogados para camada superficial para limitar. 

Aparelhos cogitam (res cogitans). Cogitam para o lado de fora. Cogitar é 

refletir, magicizar. Aparelhos magicizam e circularizam a linha. Circularizam o campo 

de jogo linear, dos códigos, dos conjuntos de leis. Aparelhos circulam o programa, de 

um lado ao outro, de cima a baixo. Mostram para o programa que os limites do campo 

de jogo são circulares e, a despeito de o programa realizar tarefas automaticamente 

lineares e sequenciais, expulsam tal estrutura e mostram, do lado de fora, uma aparência 

vertiginosa, enganadora e simulada. Aparelhos, portanto, são tentativas de decisão. 

Foram criados para decidir. Decidir e informar o novo cenário decidido com conceitos e 

categorias de uma nova aliança. 

Aparelhos são herméticos. Tal qual a forma dos que os criaram, fechada por 

caixa craniana, aparelhos são sistemas herméticos. Tão herméticos quanto Hermes, um 

dos deuses do olímpicos, divindade da magia, das estradas e das viagens, em suma: deus 

dos processos. Aparelhos, portanto, não poderiam ser diferentes disso. Pois dentro deles 

processos ocorrem magica e artificialmente. Como Hermes, aparelhos estão munidos de 

                                                
128 Flusser, 2008, p. 124. 
129 Sobre a questão da ira como habilidade criativa, já realizamos apontamento na página 85 do presente 
trabalho.  
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sandálias aladas, possibilitadoras da força de elevação e dos deslocamentos rápidos. 

Aparelhos são o intelecto pervertido. Não invertido, tampouco transvertido ou 

convertido, mas pervertido. Aparelhos são a hermetização do Diabo. O enclausuramento 

das estratégias diabólicas. Como sistemas de magia, o sistema aparelhístico significa 

aquilo que Hermes Trismegisto, o três vezes grande, nos ensinou através de sua Tábua 

de Esmeralda e que se apresenta como epígrafe do presente capítulo: “É verdade, certo e 

muito verdadeiro: o que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima 

é como o que está embaixo130”. 

A Tábua expressa o axioma hermético “como é em cima é embaixo”, mas 

não é ela a única fonte deste conceito. Ele se encontra, sob outras terminologias, em 

muitos escritos religiosos e filosóficos. A Tábua é única por se expressar em termos 

alquímicos e por ser uma base filosófica ou metafísica de Alquimia. A Astrologia e a 

Magia também se baseiam nesse conceito, ou na ideia de uma inter-relação entre 

macrocosmo e microcosmo. Tal panorama se apresenta diante de nós e nos ajuda a 

compreender as origens místicas das elucubrações flusserianas sobre a disposição em 

camadas – como uma cebola131 – do sistema aparelhístico. Camadas sob camadas, uma 

contendo outra. 

Aparelhos contêm. Contêm e protegem hermeticamente aquilo que contêm. 

Protegem e abrigam programas. Protegem, abrigam, limitam e comandam programas. 

Programas são limitados por conjunto de regras por serem, os próprios aparelhos, estes 

conjuntos de regras. Ou seja: aparelhos são códigos expulsos de dentro da coisa que 

cogita para fora, para penetrarem na coisa extensa. Aparelhos são a concreção da nossa 

dimensão abstrata (Einbildungskraft). Aparelhos são códigos. Códigos corporificados. 

Aparelhos são corpos duros (hardware) que se enrolam ao redor, sob e sobre programas 

e os cercam. Definem seus limites de operação. São espécies de bolhas duras que 

definem o limite da existência dos programas que funcionam nossas vidas. Exemplo de 

aparelho: leis. 

                                                
130 TRISMEGISTO, Hermes. 1990, p. 30 

131 Cf. Filosofia da caixa preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2002. 
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Leis, dessa perspectiva, a partir da visão flusseriana, são um tipo de 

aparelho e foram criadas para codificar e parametrizar nossos gestos e a condição da 

nossa existência. Foram criados para implicar algum grau de necessidade nas relações e 

nas jogadas que ocorram no nosso campo de jogo. Exemplo de lei: as leis que nos 

proíbem de criar e nos relacionar com imagens, com ídolos. O código de Moisés; os 

códigos dos profetas judeus posteriores a Moisés132; o código de Platão. 

Leis constituem um código. Código significa conjunto de leis ou regras.  

O ato de jogar contra o aparelho indica que o jogador está empenhado na 

atividade lúdica e que a ordenação do movimento a que ele está subsumido possui uma 

determinação que é de escolha do jogador, mesmo que tal escolhe se dê em camada 

superficial. Mas o seu comportamento lúdico é delimitado junto ao modo de ser do 

aparelho, pelo fato de que ambos querem jogar, isto é, o homem escolhe jogar, e o 

aparelho, com seu caráter de animal feroz prestes a lançar-se, também se dispõe a jogar. 

Aí se concretiza a classificação do aparelho, o conceito “aparelho-fera” sugerido por 

Flusser (2002, p. 19), que admite o fato de que os aparelhos também realizam a sua 

escolha no âmbito de sua disposição para jogar e competir. Aparelhos também jogam, 

fazendo da ira, uma de suas habilidades. Assim como nos foi ensinada, também 

ensinamos a ira aos aparelhos. Em campo de jogo diabólico estruturas existem em 

camadas, uma dentro da outra, em sentido ascendente e hierárquico: do núcleo para a 

superfície. Pois toda a queda se dá de dentro para fora. No sentido do núcleo para as 

extremidades. Aparelhos estão para nós, como nós estamos para o Diabo; como o Diabo 

está para Aquele que o criou. Estrutura absurda, pois parece que um circulo se fecha, 

como na imagem alquímica grega antiga do Ouroboros, símbolo mágico representado 

                                                
132 O código ao qual nos referimos, tanto em relação à Moisés como aos profetas judeus posteriores à 
Moisés, é aquele que reúne leis ou regras morais que tinham por meta limitar a conduta e o 
comportamento de uma determinada comunidade. Aqui, à propósito, o povo hebreu. Na Torá e também 
na Bíblia, como conhecem os cristãos, ocorrem por inúmeras vezes indicações e regras no sentido da 
proibição das imagens. Gostaríamos de relacionar a referência de algumas destas ocorrências aqui: Êxodo 
20, 3-4. 33, 20; Isaías 10, 10-11. 21, 9. 30, 22. 41, 29. 42, 8-17. 43, 8-28. 44, 9-17. 45, 20. 46, 1; Levítico 
19, 4. 18, 8. 26,1; Deuteronômio 7, 25; Números 33, 52; 2 Reis 9, 22; 2 Crônicas 21, 13. 34, 3; 
Colossenses 3, 5; Daniel 3, 16; 1 Samuel 7, 3. 15, 23; Salmos 115, 97. 135, 15-18; Gálatas 5, 19-21; 
Romanos 1, 22; Atos 17, 24; 1 João 5, 21. 17, 16; Revelação 17, 12. 18, 8; 1 Coríntios 10, 14; 2 Coríntios 
3, 17. 
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por uma serpente que devora a própria cauda133. 

 

Querer definir aparelhos é querer elaborar categorias apropriadas à 
cultura pós-industrial que está surgindo. Se considerarmos o aparelho 
fotográfico sob tal prisma, constataremos que o estar programado é 
que o caracteriza. As superfícies simbólicas que produz estão, de 
alguma forma, inscritas previamente (“programadas”, “pré-inscritas”) 
por aqueles que o produziram. [Ainda:] O número de potencialidades 
é grande, mas limitado: é a soma de todas as fotografias fotografáveis 
por este aparelho. A cada nova fotografia realizada, diminui o número 
de realizações: o programa vai se esgotando e o universo fotográfico 
vai se realizando. O fotógrafo age em prol do esgotamento do 
programa [...] Já que o programa é muito “rico”, o fotógrafo se esforça 
por descobrir potencialidades ignoradas (FLUSSER, 2002, p. 23). 

 

O sistema do aparelho é tão complexo que não pode ser penetrado por 

completo, por isso pode ser comparado a uma caixa preta134, e o desafio está na pretidão 

da caixa. Esse é o caráter de competição do jogo, pois mesmo que o jogador se perca em 

ambiente vertiginoso, ele consegue, curiosamente, dominar o aparelho. Ele sabe o que 

se passa no interior da caixa. Otimismo afirmarmos isso. Talvez por ser nosso desejo. 

Com o domínio do input e do output, o jogador domina o aparelho, mas, se 

ignoras os processos no interior da caixa, o jogador é por ele dominado. “Tal amálgama 

de dominações — funcionário dominando aparelho que o domina — caracteriza todo o 

funcionamento de aparelhos. Em outras palavras, funcionários dominam jogos para os 

quais não podem ser totalmente competentes” (FLUSSER, 2002, p. 25). 

Funcionar significa permutar símbolos programados. O jogo funciona a 
                                                
133 Para uma outra magnífica imagem de serpente, conferir BAITELLO JUNIOR, Norval. A serpente, a 
maçã e o holograma. Esboços para uma Teoria da Mídia. São Paulo: Paulus, 2010; capítulo V. 
134 A caixa preta que o autor utiliza como parâmetro de comparação ao conceituar o vocábulo “aparelho”, 
é uma alusão à câmara escura da máquina fotográfica, uma caixa preta, totalmente vedada à entrada luz, 
com um pequeno orifício ou uma objetiva em um dos seus lados, por onde ocorre o processo fotográfico. 
Na obra de Flusser, o termo “aparelho” está discriminado como “aparelho fotográfico” que, para o autor, 
é o modelo a ser usado quando na abordagem de qualquer aparelho característico “da atualidade e do 
futuro imediato. Analisá-lo é método eficaz para captar o essencial de todos os aparelhos desde os 
gigantescos (como os administrativos) até os minúsculos (como chips), que se instalam por toda parte”. 
Estamos relacionando, tanto o termo “aparelho” como, por consequência, o termo “caixa preta” a uma 
diversidade de outros possíveis significados. (FLUSSER, 2002, p. 19). 
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partir da programação e da reprogramação das possibilidades pré-inscritas no programa 

do aparelho. O homem que joga deve brincar com as possibilidades que o aparelho 

oferece, pois são os aparelhos que o emancipam do trabalho, liberando-o para o jogo. 

O funcionamento do aparelho exige um programa rico em possibilidades, 

pois o jogador joga contra elas, joga em busca do esgotamento delas. A pobreza dessas 

possibilidades daria cabo do jogo. Passaria a haver espaço para experiência de tédio. 

Experiência com o vazio. 

Jogar é realizar as potencialidades do aparelho. O número de 

potencialidades é limitado. A quantidade de potencialidades diminui a cada nova 

jogada; assim, a tendência do jogo é se esgotar. O esgotamento leva ao desvelamento do 

que há por trás do véu – ou dentro da caixa: o nada. 

Em vários de seus textos, Flusser revela-se um investigador filosófico135; 

um wittgensteiniano; um Bodenlos. Isto pelo fato de encontrarmos diversas tentativas de 

desvendar a essência da linguagem; inúmeras tentativas de rasgar o véu; explodir a 

caixa preta. Tais esforços levaram Vilém a afirmar que tais tentativas estavam todas 

fadadas ao fracasso; simplesmente porque – assim como para Wittgenstein – não há 

qualquer essência a ser descoberta. 

Desde o início de suas argumentações filosóficas sobre a linguagem e 

comunicação humanas, Flusser relacionou-as com a noção de jogo. Tal noção, na nossa 

leitura, é de suma importância para a compreensão do sistema desenvolvido e deixado 

por Flusser. 

Analisemos brevemente o seguinte: 

Há diversos tipos de jogos: de cartas, de tabuleiro, competições esportivas 

das mais variadas. Todos eles podem ser entendidos, se do ponto de vista antropológico, 

como simulações da vida da gente136. Contudo, não há uma essência dos jogos. não há 

algo fundamental que se possa extrair de todos os jogos para dizer, ao fim, que este algo 

                                                
135 Aqui fazemos menção às Investigações Filosóficas, de Ludwig Wittgenstein. 
136 Ver, Mimese na Cultura, Gunter Gebauer e Christoph Wülf. 
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é comum a todos. Um jogo de cartas apresenta semelhanças com os jogos de tabuleiros, 

mas também muitas diferenças; se compararmos esses últimos com os jogos de bola, 

surgirão outras semelhanças e outras se perderão. Roger Caillois, como vimos no 

capítulo anterior, observou bem essas semelhanças e diferenças em sua tentativa de 

categorizar os diferentes tipos de jogos. 

O que há, portanto, é uma sobreposição, em camadas, de traços – linhas 

(fios) – que, se vistos de fora numa espécie de fenomenologia, formam um emaranhado, 

uma rede. Nesta rede de fios emaranhados, alguns compartilham do mesmo nó. Estes 

nós podem ser – por exemplo, se analisarmos uma família da espécie humana –, a cor 

do cabelo, a estatura, o tom de voz, etc. Nesta determinada família, alguns 

compartilham da mesma cor de cabelo, outros compartilham da mesma estatura, e assim 

por diante. Mas geralmente (aqui corremos o risco da generalização) não há 

característica que esteja presente em todos os membros da família. O mesmo ocorre 

com o conceito de jogo. Ao longo da nossa história, chamamos práticas muito distintas 

de “jogo” não porque haja uma definição exata que esteja implícita em todas as 

aplicações do termo, mas porque essas diversas práticas manifestam semelhanças de 

família. 

Uma pausa: 

Neste momento, convidamos o leitor a realizar inversão lógica dos 

argumentos apresentados nos dois parágrafos anteriores; estes se opõem lógica e 

semanticamente em relação às proposições teóricas que faremos a partir de agora. 

Retomando: 

Isto feito, propomos o seguinte: Flusser concorda com Wittgenstein, mas 

por motivos distintos. Inversos, digamos. Em sua abordagem platônica sobre a 

comunicação humana, Flusser desenvolve seus argumentos partindo do pressuposto de 

que nossa linguagem é divertida, desde sua origem; desde a queda.  

Nos parece possível propor que, em hipótese teórica alguma, haverá solução 

desta diversão. Temos em René Descartes e sua cosmovisão, exemplo de tentativa 
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teoricamente fracassada; quando o filósofo e matemático francês elabora teoricamente 

saída para tal divisão: concursus Dei; em português, ajuda divina. Não há decisão 

humana capaz de superar tal cisão. Decisão deste tipo não foi programada. Decidir em 

meio a uma tensão que, longe de ser um mal, é elemento constitutivo da sintaxe do ser 

humano. O ser humano carrega essa dualidade de modo estrutural e permanente.  

Vejamos: 

Por um lado ele é um membro da coletividade e deve à ela sua subsistência 

e os seus meios de expressão e de conhecimento, a começar pela própria língua. Ele não 

poderia se dar nada disso a si mesmo. Então, nesse sentido, é um participante da 

verdade socialmente estabelecida e não teria sentido ele querer destruí-la ou voltar-se 

totalmente contra ela. Por outro lado ele também tem, como individuo, meios de acesso 

a verdades que transcendem a órbita de consciência do grupo social; ou da comunidade. 

E que as vezes se colocam, acidentalmente ou temporariamente, contra o dogma 

socialmente consagrado. Nesse momento, o homem não pode nem abdicar de uma coisa 

e nem da outra. Então, essa tensão entre o indivíduo enquanto membro da comunidade – 

uma comunidade historicamente determinada – e enquanto representante da espécie 

humana, essa tensão não é solúvel. É tensão entre campo de jogo linear e campo de jogo 

circular. Tensão não solúvel. Não para nós, homens. Nós homens estamos vendo de 

dentro. Para nós, seres de dentro, não nos foi dada a possibilidade de solução para isso. 

Não temos a competência de decisão para esse caso. Não temos competência para isso. 

Não podemos competir neste jogo. Neste jogo, apenas dois jogam: Deus e o Diabo. Os 

dois que olham de fora. Ambos fazem fenomenologia. Nós aqui, pobres caídos, fazemos 

metafísica. Metafísica parece remediar a dor da queda. 

Note, caro leitor, que a tensão não é entre coletividade e indivíduo. 

Normalmente quando se analisa esta problemática, alguns autores equacionam a 

coletividade de um lado e o indivíduo de outro. E colocando a coletividade como 

sinônimo da espécie humana. Contudo, bem analisadas as coisas, o representante da 

espécie humana não é a coletividade, mas o indivíduo, que se opõe à coletividade, não 

enquanto individuo, mas enquanto representante da espécie humana, que como tal, é 
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capaz de alcançar certas verdades que, sendo universais, estão na escala da espécie 

humana como um todo, transcendendo infinitamente os limites de linguagem – o círculo 

– de uma comunidade em particular. 

Assim, as relações entre indivíduo e espécie são muito diferentes das 

relações indivíduo comunidade. A história de Sócrates, contada por Platão, ilustra isso 

de uma maneira absolutamente esplêndida e jamais vista novamente na história da 

filosofia ocidental. Pois veja: se você, leitor, conhecesse toda a espécie humana; se 

fosse tivesse o ADN de cada uma, somado à história particular de cada um, etc.; dessa 

massa de dados, você ainda assim não poderia deduzir como seria o próximo individuo 

humano que iria nascer; já que o conjunto dessas determinações deixa em aberto a 

possibilidade de nascer milhões de indivíduos completamente diferentes. Porém 

inversamente, de um só indivíduo, você pode deduzir a constituição de toda espécie 

humana.  

Por exemplo: se você, caro leitor, pegar um indivíduo como amostra, 

verificará que seu corpo tem o registro de toda a história genética da espécie. Portanto, 

podemos dizer que do indivíduo você deduz a espécie, mas da espécie você não deduz o 

indivíduo. Eis porque, o individuo humano, considerado como um todo, indivisível, 

personifica e representa a totalidade da espécie humana melhor que qualquer 

comunidade historicamente dada. Se você, leitor, pegar uma comunidade qualquer: 

brasileira, zulu, russa, neozelandesa; e examiná-la, de maneira alguma você poderia 

deduzir as formas das outras comunidades historicamente existentes. Ao contrário, 

haverá entre essas várias formações sociais abismos e incompatibilidades que tornam 

uma incompreensível e até inimaginável nos termos da outra. Não existe a menor 

possibilidade da intertradução universal das línguas e das culturas. Em cada cultura 

existem experiências, vivencias, fatos, conhecimentos, sensações, códigos, regras, para 

as quais você não tem nenhum correspondente numa outra cultura determinada. E que 

as vezes você só pode conceber a relação entre duas através da mediação de uma 

terceira, uma quarta, quinta que você conhece. Essa discussão, vale lembrar, está no 

cerne da teoria da tradução de Vilém Flusser. 
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Isto quer dizer que, segundo a antropologia de Flusser, a possibilidade de 

compreendermos qualquer comunidade em particular que não seja a nossa, 

precisaríamos ter conhecido e compreendido muitas outras. E somente por meio da 

mediação destas áreas é que poderíamos chegar a penetrar algo daquela comunidade em 

particular. 

A estrutura da realidade é, portanto, categoricamente importa pela 
língua flexional sobre nosso intelecto. Os problemas do pensamento 
ocidental são fundamentalmente problemas formais da língua. A 
filosofia ocidental pode ser, pois, encarada como pesquisa mais ou 
menos inconsciente da estrutura das línguas flexionais. A ciência pode 
ser encarada como tentativa de redescobrir a estrutura das línguas 
flexionais na ‘natureza’. Não nos pode, portanto, surpreender que a 
filosofia oriental, se é que compreendemos algo dela, nada pareça ter 
em comum com a nossa, (...). Muito menos nos pode surpreender o 
fato de que a ciência no sentido ocidental da palavra, isto é, a cadeia 
de observação, indução, dedução e generalização, somente tenha 
podido surgir e existir no Ocidente.137 

 

Deste modo, a constituição do indivíduo, longe de torná-lo um oposto 

dialético da espécie, ao contrário: faz dele a própria espécie personificada. Onde 

tivermos um ser vivente (nefesh)138, teremos toda a espécie humana representada 

fisicamente. Este individuo carrega em seu corpo os sinais de toda herança da espécie 

humana. E nenhuma comunidade pode se gabar disso. Nenhuma pode dizer, por 

exemplo: “Eu tenho dentro de mim o registro de todas as outras.”, nem mesmo a 

comunidade universal – entre aspas – que temos hoje, com todos os registros cultivados 

e conservados em paredes de cavernas, pedaços de pano, templos religiosos, livros, 

microfilmes, filmes, cds, memórias digitais, etc.; nem esta última pode se dizer um 

microcosmo que contém todas as outras.  

                                                
137 Flusser, 2004: p. 67, 68 
138 Originalmente, do hebraico, significa “pescoço”, ou “garganta”. Contudo, é tradicionalmente traduzida 
como “sopro vital”, ou “espírito”, ou ainda “o ser animado por um sopro vital”. Aqui, podemos 
considerar o tubo pelo qual o sopro de ar divino passou para dar vida ao ser inanimado, transformando-o 
em ser vivente; ser de vida. Curioso como na situação descrita no livro do Gênesis –capítulo 2 –, os 
pulmões ganham vital importância e se projetam, em significado de existência, sobre o coração, ou o 
cérebro. Pois este sopro entra pelas narinas, desce (cai) e passa pela garganta; encontrando como destino, 
os pulmões. 
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Abre parênteses 

Aqui vale a observação: esta nos parece ser a grande empresa dos 

entusiastas das tecnologias de memória digital. Edificar uma comunidade virtual 

universal capaz de reverter este cenário por nós descrito. Uma comunidade virtual capaz 

de, nela mesma, conter informação suficiente para podermos prever como será o 

próximo ser humano a nascer. Ou seja: prever o próximo acontecimento. 

Veja bem: prever acabaria com o jogo. Prever foi a tática que o diabo não 

nos ensinou. Talvez porque nem ele saiba os meios de dominar tal artimanha.  Esta seria 

a oitava. Ele não nos ensinou fluir por ele mesmo; pelo seu próprio corpo. Não nos deu 

essa liberdade. Pois ver o que aconteceria um dia ou um ano a frente, acabaria com o 

jogo até tal prazo. O jogo só ocorre por não podermos conhecer o amanhã; o daqui a 

pouco. Só podemos jogar quando não sabemos qual a próxima possibilidade a se 

determinar. Qual a próxima da fila. Sem jogo: morte. Morte do intelecto. Morte do 

campo de jogo. Flusser tentou o suicídio algumas vezes: em sua futurologia. Certamente 

o fez conscientemente. O fez sabendo que caso o sucesso fosse alcançado, teria 

conseguido o suicídio intelectual. Vegetaria, como um vegetal – em seu corpo, enfim –  

em mundo governado por leis eternas e imutáveis. Liberdade plena. Infinita. Seria o fim 

da política. Definitivamente; o fim da diversão. Seria a decisão. A união. A religião. 

Paraíso. 

 Paraíso é universo existente cuja experiência da linguagem não se apresenta 

desde sempre cindida em língua e discurso. Universo existente, portanto, no qual seres 

são sempre falantes e que estão sempre em uma língua indivisa. Neste, não existe nem 

conhecimento, nem diabo, nem infância do diabo, nem história do diabo, nem o nada. 

No paraíso não há jogo. Não há jogo porque não há a necessidade de decisão. Não há 

decisão, pois não há cisão. Não há tentação. Pois não há o que ser tentado. Não há 

motivos para tentar. Lá, tentativas são insignificantes. Não há propósito; nem metas. No 

paraíso não existe poder. Não há poder, pois não há saber. O paraíso, portanto, do ponto 

de vista de nós, seres existentes viventes, é a morte. O paraíso de Dante ilustra bem este 

universo. 
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Fecha parênteses. 

Nem mesmo nossa comunidade, na forma em que encontra-se atualmente, 

pode se dizer um microcosmos no qual se contém todas as outras. Queremos dizer: cada 

formação social tem suas limitações que ela não pode transcender de maneira alguma, 

pois a possibilidade de tal gesto não foi pré-inscrita no programa que realiza tal 

formação social; mas que os indivíduos dentro dela, podem. Nenhuma comunidade 

pode se gabar de ser tão sábia, em suas instituições, na sua constituição, que ela possa 

dar conta de todas as diferenças entre todas as outras culturas. Estejam ou não 

representadas dentro dela pela presença de alguns indivíduos. 

Por outro lado, este mesmo indivíduo, por mais que tivesse em si essa 

universalidade de visão, ainda estaria submetido às regras e leis da sua própria 

comunidade. E por mais amplo que fosse o seu horizonte de intelecto – de campo de 

jogo –, isto não lhe daria o direito de proclamar que sua autoridade individual bastaria 

para impugnar a autoridade da sociedade como um todo. E Flusser, melhor que 

ninguém, sabia disto. Sabia que este erro – esta jogada errada – não poderia cometer. 

Esta autoridade dele, ele sabia que existia, evidentemente; mas ela não podia se impor 

pelos meios que a autoridade social se impõe. Flusser sabia que esta é uma autoridade 

ambígua. Sob um certo aspecto ela é infinitamente superior à de qualquer autoridade 

constituída; sob um outro certo aspecto ela é necessariamente uma autoridade sem 

poder. Não pode. Não há, nela, possibilidades de jogo.  

Se Flusser – como um filósofo – reivindicasse para si um poder equiparável 

ao da sua autoridade intelectual, teria que ser, politicamente, o tirano absoluto: o 

representante político da verdade e da dissolução entre res publica e res privata. E, 

desse modo, seguiria os passos de alguns de seus contemporâneos; alguns deles, 

inclusive, motivadores de suas duas principais emigrações – ou fuga, melhor dizendo. 

Ele seria, enfim, o representante da verdade universal e teria ao seu dispor uma polícia, 

um exército, um sistema judiciário, sistema executivo, e sobretudo um sistema 

legislativo, isto é: aparelhos; que possibilitariam modelar o intelecto – o campo de jogo 

– de todos os seres viventes de acordo com programa escrito ideologicamente por ele 
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mesmo. 

Um pequeno parênteses: por isso nossa tese é, também, um estudo 

culturalista; já que o presente texto está sendo pensado e expulsado em língua 

portuguesa, mais especificamente língua brasileira. Também fazemos, a partir de Vilém, 

uma espécie de culturologia. 

Retomando: 

Flusser, contudo, não se arriscou em tal jogada dentro de seu intelecto; pois 

era ciente de que este mesmo projeto é incompatível com o projeto de aquisição da 

sabedoria, ou da verdade universal. Que supõe aquilo que disse o apóstolo (e que 

Flusser certamente leu): “experimentai de tudo e ficai com o que é bom”139. O trabalho 

de Flusser nos dá uma nítida demonstração de que estava ensinando que o próprio 

trajeto da busca pela sabedoria implica em tentativa e erro. Implica risco. Implica, 

sobretudo, coragem. Implica, ainda, vontade de liberdade – ao menos interior –, que 

seria absolutamente incompatível com o governo do filósofo. Se ele se tornasse o 

governante absoluto, então seria o último filósofo: o diabo morreria. As dúvidas seriam 

cessadas. O programa estaria esgotado. 

Acabamos de realizar análise de jogada. Jogada inúmeras vezes analisada 

por Flusser, sob diversos pontos de vista diferentes. 

Além de incompatível com o governo tirano do filósofo, também 

incompatível com a natureza da nossa linguagem. Por serem produtos historicamente 

condicionados; são criações da própria comunidade historicamente existente e, por 

consequência, traria as limitações históricas e culturais dessa comunidade específica. 

Não há língua universal competente o bastante para transcender. Não há jogada capaz 

de transcender os limites programados por aparelhos.  Uma língua supra-histórica, por 

exemplo.  

Nem mesmo a linguagem fotográfica que, desde sua origem, se desdobra em 

                                                
139 São Paulo, apóstolo. 
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subprodutos ou sublínguas, até sua transfiguração em linguagem binária falada por 

computadores ao redor de todo o planeta terra. 

 

A filosofia tenta construir uma língua universal que seja comum a 
todas, a língua do simbolismo lógico. Wittgenstein e os logicistas se 
aproximaram mais dessa língua. Entretanto, ela ameaça ser 
tautológica. A ciência, com sua língua matemática, é o outro aspecto 
da mesma tentativa. 

 

 Esse é um dos motivos de Flusser querer nos advertir da urgência de uma 

filosofia da fotografia: saber que fotografia tem poder para copiar uma espécie de 

competência transcendental. E que somente uma filosofia da fotografia, ou seja: uma 

crítica da fotografia (uma reflexão da fotografia), seria capaz de alertar os homens todos 

para essa força extremamente poderosa de ser o que, de fato, não é. Alertar para esta 

força de enganar com perfeição. Para Flusser, temos que tratar fotografia com espelhos. 

Não basta fecharmos os olhos. Não basta, tampouco, invertermos a superfície sobre a 

qual fotografia são projetadas; como por exemplo os dadaístas fizeram; ou estilhaçá-las 

aos murros e ponta pés, como fez o gesto cubista. Temos que nos munir de espelhos. 

Especularmos. Refletirmos. Contra fotografia, olhos fechados e velas acesas não são o 

bastante. Devemos abrir os olhos, apagarmos as velas, e levantarmos espelhos. Mirá-los 

contra fotografias, afim de refleti-las. Suas estratégias e táticas, – as da fotografia – 

então, seriam usadas contra elas mesmas. Seria o fim da história do diabo. Seria, enfim, 

a vitória dos profetas judeus, desde Isaías, contra a idolatria. Seria o triunfo de Deus. 

O grande projeto de Flusser? 

Vilém sabia que a ideia do filósofo governante era um contrassenso em si. 

Uma coisa cujo próprio enunciado já se apresenta como autocontradição, então, não 

pode ser um ideal de maneira alguma. Pois enuncia-se um ideal que , no mesmo instante 

que declarado nega-se a si mesmo; seria a mesma coisa que dissermos que esse ideal 
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não o é de modo algum. Mas apenas um flatus vocis. Apenas “salada de palavras”140. 

Apenas palavras sem sentido, sem meta. Existentes em camada próxima ao “polo do 

nada”141, donde se pode viver o “silêncio inautêntico”142. Flusser era ciente de que o 

governo do filósofo seria antifilosofia. 

Então vejamos: toda essa problemática que já estava anunciada 

sinteticamente na vida – existencialmente – de Sócrates, reaparece como problema 

dentro da filosofia – intelectualmente – de Platão. 

E justamente a ideia humana de poder resolver isso é o fundamento de todas 

as utopias políticas modernas, inclusive a particular de Flusser, que por um lado nos 

dizia para mergulharmos nas artes e na filosofia e, por outro, dizia que já somos todos 

membros de uma pós-história; portanto somos, todos nós, seres jogados: jogadores. 

Dizia, por este lado também, que liberdade é jogar contra o aparelho. E não esgotá-lo, 

encerrá-lo. Pois, fim de jogo: fim de liberdade. Para Flusser, a experiência de  liberdade 

é processual. Liberdade é processo; é o entre. É o jogo. Jogar é diversão, é dividir, é 

duvidar. Diversão nos traz a sensação de termos escapado das garras do diabo, mesmo 

estando meio a elas. Diversão nos traz a sensação de liberdade de estarmos fora do 

buraco para o qual fomos lançados. Sensação de como se tivéssemos conseguido, todos 

nós, escalar a abstração e atingir o lado de fora da caverna de Platão. O lado de fora. O 

lado da luz. Imagens montam imagens que nos mostram que estamos sentindo como se 

não houvessem imagens. Imagens nos dizem que as imagens não são biombos, mas a 

verdade em si. A gente bota fé em imagens, e tudo fica divertido. 

Diante desde cenário divertido, dividido; campo de jogo onde a cisão é o 

fundamento, decidir parece tarefa impossível.  

Decidir parece jogada não programada. 

Sintomas quanto a nossa crescente impotência (e não incompetência)143 para 

                                                
140 Ver Flusser, Língua e Realidade: p. 67, por exemplo. 
141 Ver Flusser, Língua e Realidade 
142 Ver Flusser, Língua e Realidade 
143 Aqui estamos tratando de poder, e não de competir. Da potência do jogo, e não da competência. O que 
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tomar decisões são numerosos. Dentre eles, talvez o mais pertinente à presente reflexão 

seja quando a implementação da decisão no jogo exige domínio sobre aparelho 

legislativo complexo, o que caracteriza, aliás, toda sociedade fundamentada por um 

sistema fechado de leis144 que têm por meta conduzir o homem a uma dimensão 

comportamental altamente controlada e, por consequência: previsível. A previsibilidade 

dos gestos humanos se deve ao fato de todas as possibilidades de gesticulação estarem 

previamente previstas pelo programa, situado em nível estrutural, no campo de jogo à 

nós oferecido. 

O que importa para a compreensão de tal tipo de jogada – decidir – é a 

consideração da política no significado do termo jogador. “Política”, no significado 

tradicional, é método para tomar decisões, e pressupõe praça pública (res publica), 

república, onde decisões são tomadas. Seja por diálogo, seja por imperativos. 

Uma das justificativas possíveis para defender esta problematização, já 

expomos a partir da página noventa do presente trabalho. Uma outra, a segunda, 

daremos inicio agora. 

O problema da nossa impotência decisória diante de uma bifurcação do 

intelecto, é a principal preocupação de Flusser quando diz, em suas próprias palavras: 

 

Urge uma filosofia da fotografia para que a práxis fotográfica seja 
conscientizada. A conscientização de tal práxis é necessária porque, 
sem ela, jamais captaremos as aberturas para a liberdade na vida do 
funcionário dos aparelhos. Em outros termos: a filosofia da fotografia 
é necessária porque é reflexão sobre as possibilidades de se viver 
livremente num mundo programado por aparelhos. Reflexão sobre o 
significado que o homem pode dar à vida, onde tudo é acaso estúpido, 
rumo à morte absurda. Assim vejo a tarefa da filosofia da fotografia: 
apontar o caminho da liberdade.145 

 

                                                                                                                                          
está em discussão neste trecho é a energia, que parece faltar, para a tomada de decisão. 
144 Damos início às especulações, a partir de Flusser, sobre o conceito de aparelho. 
145 Flusser, 2002, p: 76 
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Flusser atribui tal problema na tomada de decisão à dita por ele mesmo 

“revolução dos chips” ou o desenvolvimento dos semicondutores, impulsionados desde 

o advento do aparelho fotográfico. Trata-se de miniaturização de memórias cibernéticas, 

a qual permite armazenar e processar dados em espaço reduzido. Fios muito mais finos 

que cabelos humanos permitem que sejam neles processados dezenas de milhares de 

bits, isto é: que sirvam como programas para instrumentos inteligentes. O programa de 

um computador, ou de uma cozinha inteligente por exemplo, que pode (de poder, de 

potência) automaticamente preparar refeições variadas para uma família toda, não 

excede, em tamanho, o de uma unha e o que é ainda mais importante: tais programas 

miniaturizados não são apenas praticamente invisíveis, mas também muito baratos, e 

portanto acessíveis ao grande público. 

A decisão passou a ser tomada por aparelhos. Pois aparelhos foram criados 

para decidir, como já examinamos nas páginas 98, 99 e 100 deste texto. 

Assim como Sócrates, Flusser, dentro de seus jogos de xadrez, nos mostrou 

incansavelmente conhecimento de que não poderia ser Rei – a peça mais importante do 

jogo. Sabia que seu campo de jogo não era deste mundo; universo das “ilusões 

superficiais” como ele mesmo diria. O Rei, em tal campo de jogo, se levados em 

consideração sua mobilidade, segurança e papel ativo, passa a ser posição estratégica 

muito próxima da incompetência. Note que, aqui, nos referimos ao caráter de 

competitividade desta peça, e não de potencialidade. Sabemos que o Rei é poderoso, 

potente, porém tem baixo grau de competitividade. O Rei, durante todo o jogo, deve 

permanecer em posição de conforto existencial. Deve permanecer protegido e de certo 

modo passar o tempo de jogo, ali: calado. Flusser, ao contrário, se fez peão. Posicionou-

se em frente de batalha, no front; em avant-garde. Pois sabia que, em posição inversa à 

do Rei, teria competitividade, em detrimento de deter poder. Sabia que o que importa no 

jogo, em campo de jogo altamente tensionado, é competência. 

Esta foi sua jogada definitiva. Sua grande jogada. Nos ensinou o que é jogar 

contra aparelho. Nos ofereceu tal estratégia de bandeja. Mostrando que a mais ousada 
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jogada de um peão – En passant146 – pode ser a estratégia a nos salvar do abismo 

absurdo frente aos limites do campo de jogo; diante do indizível. 

Tal jogada pode resultar em promoção hierárquica. Isto é: troca de 

posicionamento na dimensão política do jogo. É muito provável que Vilém não optaria 

por promover-se a Dama; já que o empate – efeito provável de tal decisão – acabaria 

com o jogo. Optaria, sob nosso ponto de vista, por tornar-se Cavalo. Isto por poder, a 

partir dessa decisão, saltar sobre qualquer peça sua ou do adversário. Poderia, enfim, 

realizar saltos quânticos147 sobre peças, linhas, colunas e camadas no campo de jogo. 

Dito de outro modo: Vilém sabia que o império da verdade universal, o 

império do indubitável, é supratemporal. Supra-histórico. Não pré-histórico; nem 

histórico; nem pós-histórico. Mas todos num mesmo espaço; fora do tempo. Já que o 

tempo, Flusser mesmo tratou de articular a inexistência148. 

Para Flusser  o indubitável abrange todos os tempos, portanto não pode se 

manifestar efetivamente em nenhum tempo em particular. O nosso tempo, por exemplo. 

Noutras palavras e com um outro exemplo: pressuponha que todos os círculos que você 

possa desenhar expressam de algum modo a própria ideia de circularidade, porém 

nenhum deles pode realizá-la perfeitamente, em sua totalidade. Sempre o circulo 

desenhado terá algo a ser duvidado. Algo a ser problematizado: um problema. 

Para continuarmos na tentativa de compreensão deste ponto importante do 

pensamento de Flusser acerca da estrutura e da forma do nosso campo de jogo bem 

como dos tipos de jogadas nele possíveis, tomemos como exemplo um aspecto muito 

específico da vida de Sócrates: 

De acordo com o que nos foi deixado por Platão149, a vida de Sócrates – seu 

grande mestre – contém já uma espécie de resolução sintética daquilo que mais tarde 

                                                
146 Do francês: de passagem. Movimento especial de captura do peão no jogo de xadrez. 
147 Ver Flusser, 2002, p: 33 
148 Ver Flusser, 2008, capítulo 8 
149 Devemos o que sabemos sobre Platão ao trabalho incansável e altamente iluminado de Plotino, 
Porfírio, Jâmblico e Proclo; por falta de tradução para a língua portuguesa, pouquíssimo sabemos sobre 
filósofos tão importantes. O que sabemos deve-se à pesquisa em língua italiana. 
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aparecerá como divergência doutrinal dentro do sistema filosófico de Aristóteles. Como 

pudemos observar em nossos estudos, existe uma teoria política de Platão e uma teoria 

política de Aristóteles. O que uma afirma a outra nega; mas a síntese delas já estava 

dada, não como doutrina, porém existencialmente, na vida de Sócrates. Ele já estava 

declarando aquilo mesmo que a tragédia grega já tinha declarado nos séculos anteriores: 

que a verdade universal impera sobre todas as eras e, por isso mesmo, ela não se realiza 

materialmente em época alguma150. 

Se fosse possível o rei-filósofo (filósofo-governante), ele representaria 

exatamente uma espécie de compressão da eternidade dentro do tempo: tem-se a 

verdade universal e ela miraculosamente (concursus Dei) se encarnaria de maneira 

perfeita e acabada num tempo historicamente dado. O programa estaria esgotado. Seria 

fim de jogo. Quer dizer: a filosofia, como arma política, defenderia um tipo de verdade 

universal que é de todas as eras, contra a verdade historicamente localizada de cada uma 

das eras. A filosofia como arma (espelho) no jogo da eternidade contra a temporalidade. 

Deste modo, Flusser nos mostra a impossibilidade do mesmo jogador 

apostar, dentro de um único campo de jogo temporalmente limitado, nos dois tipos de 

jogada. Querendo nos dizer: ou potência legisladora, judiciária e executiva ou potência 

reflexiva. Noutras palavras: ou governante ou filósofo. 

Nosso campo de jogo é divertido entre eternidade e temporalidade. Está 

localizado na tensão entre os “polos do nada”151 que limitam o que está para além da 

nossa competência cognitiva. 

No gráfico apresentado à página 222 do livro Língua e Realidade – edição 

de 2004 –, Flusser nos mostra dois diferentes aspectos de diversão contidos no nosso 

campo de jogo.  

Ao observarmos tal gráfico podemos concluir o seguinte: nosso campo de 

                                                
150 Examinar, por exemplo, FLUSSER, Vilém. Meditações sobre a arte grega. In: Revista Brasileira de 
Filosofia, vol. XV, fasc. 60, 1965. Examinar também, FLUSSER, Vilém. Da influência da religião dos 
gregos sobre o pensamento moderno. In: Revista Brasileira de Filosofia, vol. XI, fasc. 42, 1961. 
151 Ver: Flusser, 2004, p: 222. 
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jogo é dividido (divertido) primeiramente através da circunferência que limita e separa o 

que pode ser dito, conhecível, reconhecível, do que não pode ser dito, conhecível, 

reconhecível. Ou seja: o dizível, do indizível. Esta circunferência divide o que está 

dentro do que está fora. Diverte o que para nós pode, do que para nós não pode. O que 

para nós tem poder, do que para nós não tem poder. Não tão obviamente assim, Flusser 

se preocupou em delimitar tal campo de jogo por meio da forma circular; indicando, 

deste modo, que esta relação se dá circularmente e que todas as jogadas articuladas afins 

de impactar, ou cutucar estes limites se movimentam e se rebatem num vertiginoso jogo 

do eterno retorno do sempre presente. 

Segundamente, nosso campo de jogo é divertido através de uma linha 

horizontal traçada no eixo diametral da circunferência. A esta linha, Flusser dá o nome 

de “Equador da Realidade”, indicando a existência de um outro eixo vertical, que divide 

o que está para baixo do que está para cima da linha do “Equador da Realidade”. Tal 

eixo vertical nos dá indícios de que Flusser, já em nesse livro, já na primeira fase de seu 

pensamento, pensava o jogo como um processo que se desenrola numa escada. Essa 

leitura só é possível pela observação das camadas que constituem sub-eixos – por assim 

dizer – que cortam o eixo de projeção vertical. Tais sub-eixos foram nomeados de 

acordo com uma escalada cognitiva no processo de apreensão e representação do 

próprio campo de jogo. Flusser propõe, dessa maneira que, nossas jogadas se 

desenvolvem em camadas, do balbuciar à oração; passando pela salada de palavras, 

conversa fiada, conversação e poesia. A passagem de uma camada a outra ocorre por 

meio de saltos. Tais saltos têm “sua origem no nada e procura este nada. A grande 

conversação da qual participamos e que é toda a realidade, vem do nada e trata do nada. 

[...] o nada, longe de ser um conceito vazio e negativo, torna-se um superconceito 

sinônimo do indizível”152. Deste modo Flusser delimita o território dentro do qual 

jogadas são possíveis. Ou seja: delimita o nosso campo de jogo.  

Entre os polos do nada o jogo acontece. Do nada surge e para o nada salta. 

Tal tensão aparenta ser suficientemente paradoxal para ser abandonada. Que as jogadas 

vêm do indizível e dele tratam parece paradoxal porque parece dizer que as jogadas 
                                                
152 Flusser, 2004, p: 132 
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colocam em jogo o “não-jogável”: o inarticulável. Contudo, no processo de oscilação, o 

jogo progride. Nos parece confuso o fato do nosso jogo do indizível surgir e para ele 

retornar. Realizando salto e analisando de cima, as jogadas parecem todas elas 

rebaterem entre si e perderem significado ao longo do tempo de jogo. 

As camadas do balbuciar e da oração são as que chamam a nossa atenção. 

Elas nomeiam o que, para Flusser, representam o primeiro e último degraus; 

respectivamente: depois e antes do limite que nos separa do abismo do nada. No campo 

de jogo são colocadas em posição de oposição entre si. Estão distanciadas por cinco 

jogadas competentes. Cinco saltos são necessários para escalar da primeira para a 

última. Tal camada, a da oração, é caracterizada por permitir jogadas articuladas por 

jogadores que apreenderam e compreenderam o uso do código – conjunto de regras – 

contidos nesta camada do campo de jogo, e agora se servem dele. 

Segundo Flusser153  a palavra oração “provém do latim os (boca) e significa, 

aproximadamente, uso consciente e autêntico da língua”. A oração é a boca da língua, 

ou seja: a boca do conjunto de regras utilizado para que jogadas em tal camada sejam 

possíveis. Isto é, “a extrema articulação através da qual o indizível é abordado”154. Toda 

jogada articulada na camada da oração tem por meta encarar o nada de frente. 

Lá de cima saltos são dados, já não mais como espécies de voadoras e socos 

desesperados realizados em camadas inferiores, mas como sopros, como tentativas 

sublimes de abrir, quebrar ou ao menos trincar os limites do campo de jogo. A camada 

da oração encara o nada de frente. 

Novamente Flusser demonstra certo interesse na possibilidade de criação de 

um conjunto de regras universais. Uma língua articulada por regras reconhecíveis e 

automaticamente compreensíveis (autoevidentes) por todos os jogadores localizados 

dentro e abaixo da camada da oração, já que dentro dela tais regras seriam criadas e 

propagadas. O trecho é longo – extraído da página 153 do livro em discussão –, porém 

mostra-se interessantíssimo por revelar o viés otimista de Flusser, nos caminhos finais 

                                                
153 Flusser, 2004, p: 152 
154 Flusser, 2004, p: 152 
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da maioria de seus textos, em relação à nossa situação atual mergulhada em universo 

vazio de abstrações algébricas: números. 

Vejamos: 

 

Os símbolos (as palavras) apontam aparentemente para 
algo extralinguístico, para a realidade dos dados. As relações entre os 
símbolos são a estrutura de acordo com a qual os símbolos se agrupam 
nas frases. Esta estrutura lhes é imposta a priori pelo intelecto. Se 
pudéssemos eliminar as palavras (os símbolos significativos) e 
substituí-los por símbolos vazios (sinais algébricos), e se pudéssemos 
simplificar as relações entre esses símbolos vazios, reduzindo-as a 
umas três ou quatro (o mínimo imposto a priori pelo intelecto), como 
tal ‘língua de observação’ teríamos criado uma rede pura de símbolos 
e relações apriorísticas, isto é, auto-evidente. Desta maneira teríamos 
criado uma camada de língua universal e automaticamente 
compreensível, e isenta de qualquer erro possível. Todas as suas frases 
seriam evidentemente certas, embora não significassem nada. Esta 
camada poderia servir de quadro de referência para todas as demais 
camadas da língua. Seria necessário somente traduzir uma frase de 
qualquer camada para a nossa, para verificar se a frase está certa. 

 

Nossa leitura: conversação universal ou jogo universal ou dissolução da 

diversão. Cenário somente possível como fruto de relações sintéticas, símbolos vazio, 

abstrações algébricas. Ou seja: números. 

Curioso Flusser nos oferecer explicação tão meticulosa de método para o 

fim do jogo. Pensamento suicida. Ou um tipo de amostra de como o presente cenário 

por nós vivido pode ser compreendido como uma espécie de eixo de escalada rumo à 

face do indizível. Rumo à face do dito sagrado. 

Voltamos à camada da oração. Ela pode ser escalada, conforme mostra 

Vilém, pelo método lógico-matemático, e revelará, nesse caso, o nada como sendo o 

último significado do conjunto de regras do jogo. Tal escalada parte da concreção para a 

abstração. Da experiência concreta para o jogo abstrato. Do mundo sensível para o 

puramente inteligível. Tal escalada é uma escalada da abstração. 
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DA DIMENSÃO POLÍTICA DO JOGO EM FLUSSER OU O SONHO DE JACÓ 

 

 

Conta-nos a Bíblia, no livro do Gênesis 28, 12-13: 

 

Teve um sonho: eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu 
topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela!  

Eis que Iahweh estava de pé diante dele e disse: 

– Eu sou Iahweh... 

 

E este foi o sonho de Jacó. 

É essa escada o símbolo da busca árdua da verdade pelo homem. Essa é a 

escada da abstração. Essa é a escada da filosofia. A escalada rumo à sabedoria. 

Tal escada, ou escalada, é jogada primordial de Flusser para a compreensão 

do nosso campo de jogo, isto é, dos nossos processos de comunicação. 

Em suas especulações, que ora beiravam a antropologia histórica, ora a 

filosofia, ora um método próprio de refletir sobre os escombros de um passado 

nebuloso, Flusser abordou um esquema teórico que possibilitou a visualização e 

imaginação de passos que ele mesmo chamou de “passos para trás”; tal imaginação nos 

permite hoje descrever de forma cronológica aproximada os saltos dados pelo homem, 

da posição em que vivíamos em três dimensões à posição em que vivemos hoje: zero 

dimensão; ou nulodimensão. 

Ao longo da pesquisa para a redação do presente trabalho, nos deparamos 

com alguns poucos textos que comentam este esquema teórico-imaginativo de Flusser. 
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Alguns consideram este esquema teórico, produto de ficções filosóficas; outros, fruto de 

uma antropologia histórica baseada em sistemas míticos autoevidentes. Contudo, 

nenhum de destaca tanto quanto o apresentado por Norval Baitello junior, em seu mais 

recente livro, intitulado O pensamento sentado. Sobre glúteos, cadeiras e imagens, 

publicado pela editora Unisinos, no ano de 2012. Curto, mas de densidade esmagadora, 

o texto (ou piruletas e saltos mortais), à página 63, relata a experiência que o filósofo 

alemão Dietmar Kamper teve ao assistir, em Berlim, uma palestra proferida por Flusser 

já em seus últimos anos de vida. Vejamos: 

 

Performático como era, o mestre brasileiro (assim se 
anunciava Flusser, como brasileiro, mesmo depois de quase duas 
décadas novamente na Europa) se posiciona na frente do palco e 
começa a lecionar sobre o espaço e a comunicação. Nessa posição, ele 
fala sobre o homem que usa três dimensões do espaço para se 
expressar por meio do gesto, da voz e da presença física. Até o 
momento em que inventa a imagem e começa a desenhar sobre 
superfícies. Flusser dá nesse momento um passo atrás e explica que 
uma das três dimensões do espaço é abstraída, quer dizer, subtraída. 
Com a imagem, o homem passa a se expressar  no universo 
bidimensional, das superfícies. As imagens vão se simplificando e, ao 
longo do tempo, se transformam em desenhos estilizados, apenas 
contornos e traços, linhas, que depois dão origem aos ideogramas ou 
às letras da escrita alfabética. Perde-se aqui mais uma dimensão do 
espaço, resta apenas a expressão unidimensional e linear da escrita (já 
que o traçado da escrita é uma linha – que pode se mover em todas as 
direções, mas continua sendo traçado e linha). Flusser dá mais um 
passo atrás no seu palco e esclarece o interessante universo da linha e 
da linearidade que dá origem ao pensamento lógico. Foi, portanto, a 
escrita que possibilitou a emergência do pensamento linear, lógico e 
histórico. Tal pensamento permitiu o desenvolvimento da ciência que 
inventou aparelhos que já nem precisam mais da linha, mas que 
operam com números, ou seja, com pontos. Ora, o ponto é a dimensão 
espacial zero. Portanto, diz Flusser, dando seu ultimo passo para trás e 
encostando da lousa ao fundo do palco, “descemos ao fundo da escada 
da abstração, alcançamos a nulodimensão e nela desenvolvemos todos 
os aparatos que reúnem pontos e simulam letras, imagens ou 
volumes”. Esse é o caminho da escalada da abstração que nos leva ao 
nada. E conclui que, como não podemos ir além nessa direção, temos 
de voltar às dimensões do espaço, ir reconstruindo paulatinamente as 
dimensões perdidas. 
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Reconstrução de dimensões: tarefa para uma filosofia da fotografia. Tarefa 

para uma filosofia da imagem no poder. “We do not yet have a philosophy of an image 

in power”155. Pois, agora, diante do poço do nada sob nossos pés, o que nos resta é 

reconstruir paulatinamente uma escada que nos leve para cima, para o outro lado; para o 

outro polo. Polo também do nada. 

É essa escada (ou escalada) – porém ao contrário, não que desce, mas que 

sobe: a filosofia – o símbolo da busca da verdade pelo homem. Os diferentes aspectos 

do simbolismo da escada estão todos ligados ao problema das relações entre o céu e a 

terra. Uma espécie de objeto simbólico construído por nós, homens logo após a tomada 

de consciência sobre a queda; como tentativa de retorno através de uma escalada 

ascendente. Escalada ascendente e gradual, já que é constituída, em sua estrutura, por 

degraus. Bem como nos mostra Flusser, ainda no início de sua jornada, no gráfico por 

nós analisado anteriormente. Nele há o eixo de projeção posicionado verticalmente e 

uma série de sete eixos horizontais que cortam o eixo vertical como se fossem degraus; 

ou camadas a serem superadas na caminhada ascendente rumo ao topo do campo de 

jogo. 

Uns estão na terra, preparando-se para subir os seus degraus. Outros, já 

ascenderam alguns, outros ainda, mais distantes, aproximam-se do topo. Lá, no alto, 

perdendo-se quase entre nuvens, são poucos os olhos que, de baixo, podem vê-la (a 

verdade). Só aqueles que ascenderam alguns degraus são capazes de consegui-lo. 

Na base desta nova escalada ascendente proposta por Flusser, começa o 

caminho dos que partem da experiência sensível. É dali que partem os empiristas, mas 

alguns permanecem, como os materialistas, sensualistas. Nem todos são capazes de 

ascender os degraus. Querem alcanças o topo. Longe, muito mais longe do que eles está 

Platão, olhando para a terra. 

Empiristas, materialistas, positivistas, iluministas querem explicar o mais 

alto, partindo do mais baixo; Platão explica o mais baixo, descendo do mais alto. Mas o 

caminho é o mesmo: a escada. Apenas são outros vetores. 
                                                
155 Flusser, We shall survive in the memorie of other 



      

 

123 

No topo está a Mathesis Megisthe, a suprema Verdade. Aquele caminho é o 

da filosofia e o afanar-se em subi-la é o esforço do filósofo, esse amante do supremo 

saber, que vence as indecisões e os desfalecimentos, e procura erguer-se até o alto. 

Quanto mais sobe, mais difícil é a conquista de novos degraus. Mais alto o salto 

necessário para ultrapassar a barreira que o separa da próxima camada. Uma vida talvez 

seja pouco, pois muito ficam no caminho, como é o caso de Vilém Flusser, dada a sua 

morte acidental e prematura. Mas para os mais arrojados, porém, a ascensão não 

desanima, como é também o caso de Flusser; a despeito de suas diversas manifestações 

de tentativa de suicídio (intelectual). 

A palavra hebraica sullam, que o latim traduz por scala, aparece 

frequentemente no Antigo Testamento. Embora a escada de Jacó seja o exemplo mais 

conhecido, há outros exemplos igualmente significativos: os três andares da Arca de 

Noé (Gênesis: 6, 16), os degraus do trono de Salomão (1, Reis: 10, 19), os degraus do 

templo de Ezequiel (Ezequiel: 40, 26, 31). O Salmo: 84, 6 menciona as peregrinações no 

coração, e os quinze salmos graduais são denominados Cânticos das subidas. 

O mesmo sentido semântico têm os mitos platônicos da Caverna e de Er. O 

primeiro encontra-se no livro VII de A República, e propõe a subida por uma encosta 

rude e escarpada até o topo da Caverna, donde se pode ver o brilho cegante da Luz do 

Sol, isto é, a Verdade. O segundo encontra-se no livro X da mesma obra e apresenta, por 

sua vez, o relato, transmitido oralmente, de alguém que retornou do Hades. Ou seja, 

escalou do mundo inferior para um mundo relativamente superior. A meta do mito de Er 

é, de certo modo, pedagógica e propõe a busca pela purificação da alma através da 

escalada em função do retorno à vida e a realização de novas tarefas, e assim por diante, 

num movimento circular e indefinido; até que a alma alcance a Verdade. 

Vale dizer ao leitor que os dois parágrafos anteriores representam a 

contextualização do tema da escada (ou escalada) no presente trabalho, dentro da 

tradição do pensamento ocidental, localizando também a importância da “escalada da 

abstração” de Vilém Flusser neste panorama. Representam também um resumo possível 

dos mitos da Caverna e de Er, não dispensando, absolutamente, a leitura integral, não só 
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dos mitos citados, mas também de A República em sua totalidade. 

Parece não restar dúvidas de que a comunicologia de Flusser situa-se dentro 

de uma teoria maior, mais abrangente, que o preocupou desde o início de suas 

investigações. Uma teoria do conhecimento, ou uma epistemologia, com fundamentação 

na comunicação humana, esteve sempre no cerne das problematizações flusserianas. 

Desde a primeira até a última fase de seu pensamento, Flusser se preocupou em 

perguntar e elaborar estratégias, jogadas, afim de desvendar o mistério da Verdade do 

conhecimento; ou ao menos descobrir se este é um mistério desvendável e se há 

métodos atuais para tanto –; em outras oportunidades, ponderou se o tema é digno de 

ser considerado misterioso, ou seja: se esta coisa chamada Verdade de fato existe. 

Gostaríamos de abrir parênteses. 

Confessamos: uma dúvida paira sobre os argumentos utilizados para 

construir a imagem da escada ao longo das últimas cinco páginas. A dúvida consiste no 

seguinte: seria a escada, literalmente imaginada, a melhor imagem para discutirmos a 

questão da escalada? Seria a escada formada por estrutura similar a de uma rede de 

pesca, a imagem apropriada para a compreensão do tema das imagens sintéticas? 

Bem, tal dúvida coloca em cheque o que escrevemos até então, desde o 

início deste capítulo. Isto, pois, após leitura e releitura, conseguimos imaginar outra 

possibilidade, também dentro da dinâmica da escalada: a imagem do vórtex, ou vórtice. 

Escolhemos assumir o risco da exposição destas breves inferências em detrimento da 

insatisfação diante da imagem da rede de pesca. Antes de tentarmos formular tal 

imagem, nos permita, caro leitor, conceituar brevemente o termo em jogo. 

Sem a necessidade de um esquadrinhamento da física teórica, vórtex, ou 

vórtice, pode ser imaginado através de seu significado etimológico: movimento forte e 

giratório; remoinho; turbilhão; dinâmica disposta concêntrica ou excentricamente e 

raiada. Forma espiralada, configurada por circunferências de diâmetros diferentes, 

crescentes ou decrescentes entre si, de modo a criar a imagem de um vórtice. Pode ser 

compreendido por meio da imagem de uma espiral: Espiral de Arquimedes, Espiral 
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logarítmica e também através da Espiral de Fibonacci, por exemplo; cada uma com suas 

características fundamentais. O importante aqui não é discutir cada tipo específico de 

espiral, mas compreender o que há em comum entre todas as diferentes, para, então, 

chegarmos na imagem que precisamos para pensar uma nova possibilidade de leitura 

para a escalada flusseriana, uma vez que a imagem da escada não nos satisfaz 

totalmente. 

Propomos, portanto, que o leitor imagine uma espiral, ou um vórtice. – Opte 

pelo termo de acordo com sua preferência de gênero. Não questionamos o rigor 

terminológico para este caso específico. Ambas cumprem a meta da nossa investigação. 

– Imagem imaginada, podemos agora nos perguntar: por que o vórtice? Entendemos o 

vórtice como a imagem que realiza a síntese entre linha e círculo. Ou seja: o vórtice 

como a dinâmica da síntese entre a dinâmica do jogo em campo de jogo linear e a 

dinâmica em campo de jogo circular. Temos, a partir destas nossas elucubrações ainda 

nebulosas, na imagem do vórtice, a dinâmica do jogo em universo de imagens 

sintéticas. Já que o vórtice representa a síntese entre jogadas em linha e jogadas em 

círculo.  

Explicaremos:  

Em um dado momento da nossa história – podemos chamá-lo de origens da 

renascença, protorrenascimento ou Quattrocento –, campo de jogo linear ou universo de 

jogadas que propunham a visão científica da realidade, se choca contra campo de jogo 

circular ou universo de jogadas que sugeriam um posicionamento mítico em meio ao 

ambiente de jogo. Tal choque ocorreu na tentativa da primeira ultrapassar, em termos 

epistemológicos, a segunda. Acreditamos não ter havido meios de realizar tal 

ultrapassagem sem choque. Saltar sobre, demandaria gasto inimaginável de energia. 

Ultrapassar pelas laterais levaria tempo, problema grave para a época, já que alguns 

pilares estavam a ponto de ruir, outros já haviam desmoronado, como consequência do 

aparecimento de jogadas protocientíficas, neoaristotélicas simplificadoras. Cavar e 

passar por baixo necessitaria conhecimentos geológicos e tecnologias ainda 

desconhecidos. Passagem possível: choque. Linha se chocou, portanto, contra círculo. 
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Produto: vórtice, ou espiral. Imagine, caro leitor, o brinquedo de criança bambolê. 

Imagine, em seguida uma espécie de membrana invisível tangível sobre toda a 

superfície interna dos limites circulares do bambolê. Agora imagine um segmento de 

reta, uma linha, ou uma flecha – como nos referíamos na introdução desta tese – sendo 

lançada contra e de frente para o bambolê. Teríamos o choque da flecha contra a 

superfície (membrana) do bambolê. Tal choque resultaria em dissecção da estrutura 

circular do bambolê em camadas, de modo que se dividiria e, posteriormente se 

desenrolaria como uma serpentina (serpente) carnavalesca. Teríamos a forma circular 

descrita, de acordo com a passagem da flecha do tempo, em estrutura linear. 

O vórtice, portanto, pode ser entendido como a forma do campo de jogo no 

qual imagens sintética operam síntese formal entre circulo e linha. Todas as jogadas em 

campo de jogo espiral operam linha e círculo, ao mesmo tempo. Vórtice também 

permite escalada; também pode ser composto por fio ou fios. A questão dos nós se 

apresenta como problema insolúvel até o presente momento. 

Todas as jogadas em universo de imagens sintéticas, além de buscarem a 

síntese, são bambas; bambeiam. Parecem ser frutos de jogadores embriagados, 

apaixonados por campo de jogo sintético, dentro do qual localizam-se e aprendem 

jogadas com certa rapidez e facilidade. Mesmo que tais jogadas sejam superficiais e 

insignificantes na tentativa de alcançar as profundezes abismais do campo de jogo 

espiral. Talvez porque, todas as jogadas tenham por meta a transcendência, a ascensão 

rumo à concreção paradoxal. 

Gostaríamos de fechar parênteses para investigar, logo a seguir, a questão da 

transcendência como meta das imagens sintéticas, em Flusser. 

É neste momento, exatamente nesta fase de seu pensamento, que Flusser 

passa a abordar o tema das imagens, e mais especificamente, o problema das imagens 

técnicas ou imagens sintéticas, vinculado aos temas da morte, da memória e da 

possibilidade do conhecer. Para ele, este tipo específico de imagem pode ser observado 

como uma atualização do método através do qual pode-se alcançar a Verdade e a 

imortalidade. Método competente o suficiente para saltar sobre o limite circular do 
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campo de jogo. Para Flusser, a filosofia, como conhecida tradicionalmente, perdera 

força perante campo de jogo superficial.  

Imagens sintéticas, diferentemente das imagens tradicionais não podem ser 

observadas e analisadas biombos. Mas como escadas. São possibilidades para a escalada 

rumo à concreção. Escalada de sentido oposto ao da abstração: nova escalada. Escalada 

rumo à imortalidade: eternidade. 

Essa posição fica clara quando, em um diálogo156 com amigos judeus, 

ocorrido em Budapeste, à 7 de abril de 1990, Flusser diz: 

 

Quanto mais velho fico, mais judeu me torno. E esse meu 
judaísmo está de algum modo conectado com a ideia de morte. Eu não 
sei se minha leitura do judaísmo é boa, pois sou um judeu 
completamente assimilado e não participei de nenhum aprendizado 
judeu; mas minha ideia é que a diferença básica entre judaísmo e 
cristianismo não é o fato de que para os cristãos o messias já chegou e 
para os judeus ele ainda está por vir. Para mim, essa é uma questão 
muito pouco interessante. 

O ponto fundamental é que para os cristãos existe algo no 
homem: um espírito, uma alma, como quer que se chame; que 
sobreviverá à morte. E para os judeus, a coisa é muito mais imaterial. 
A ideia é que sobreviveremos na memória dos outros.157 

Bem, se minha leitura é correta, e pode bem não ser, pois 
o cristianismo naturalmente alimentou-se do judaísmo e há muitos 
judeus que ainda acreditam na alma e na sua imortalidade, mas não 
creio que isso seja propriamente judaico. 

 

Chegaremos no ponto que desejamos, caro leitor. O importante, nesse 

momento, é notarmos de onde partem as teses flusserianas sobre a imagem, sobre a 

morte, sobre o jogo e, fundamentalmente, sobre a nossa comunicação. Deste trecho, por 

exemplo, poderemos conferir e aferir a suma importância da existência do oponente, do 

outro, para que uma jogada possa existir e se realizar plenamente em campo de jogo  

                                                
156 Ver livro/DVD We shall survive in the memory of others. 
157 Tradução do inglês: “We shall survive in the memory of others”. Frase que deu o título ao livro/DVD. 
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limitado. Sumamente importante a existência da alteridade no jogo. O outro dá sentido 

às jogadas. Todas as jogadas têm por meta e são submetidas ao outro. O outro se torna 

alvo. As jogadas tornam-se flechas. O jogador torna-se o arqueiro.  

A alteridade do jogo se torna objeto e se faz significar pela sua principal 

característica: a alteridade é o outro; o outro objeta. Aquele que objeta, é objeto. Sua 

função é objetar contra um sujeito que projeta lances (jogadas) em direção do outro, do 

objeto. Talvez aqui, mais do que em qualquer outro momento do presente trabalho, a 

frase “Liberdade é jogar contra o aparelho”158 ganha sentido. Nesse jogo, sujeito se 

transfigura (transmuta) em projeto159. Projeta todas as suas possíveis articulações de 

jogadas no outro, pois sabe que tais lances só têm sentido para além do tempo – para 

além do Diabo, portanto – se forem projetados no outro. Sabe que suas jogadas, se 

projetadas no outro, ganham um caráter fundamental para a comunicação humana e para 

o jogo: o caráter de responsabilidade. Do latim responsa, as jogadas passam a ter 

resposta. Passam a configurar um campo de jogo estruturalmente dialógico. No qual 

jogadas batem, rebatem, vão e voltam; tornam e retornam. Nunca iguais. Sempre 

adicionadas pelo projeto do outro, que também joga. O movimento160, nesse tipo de 

jogo é pendular e representa uma mecânica da adição e não mais da subtração. A forma 

espiral sobre a qual discutíamos algumas páginas atrás parece constituir o cenário 

concreto para que a dinâmica proposta ocorra. Pois a própria dinâmica dos fluxos de 

uma espiral (ou vórtice) cogita este caráter responsável, já que dentro dela, as coisas 

todas vão e voltam, batem e rebatem. Campo de jogo espiral permite jogadas contra os 

limites. Jogar contra os limites do campo de jogo é possibilidade pré-inscrita no 

programa do aparelho. Aparelho significa, para recordar, estrutura dura, limitadora; 

situada ao redor e nos limites mais superficiais do campo de jogo. Dele, imagens são 

expulsas – como versos – tendo por meta a síntese. Imagens sintéticas são produtos de 

jogadas contra aparelho. Imagens sintéticas simulam um cenário de êxito das jogadas 

                                                
158 Flusser, 2002 
159 Ver: Bozzi, Paola. Vilém Flusser. Dall soggeto as progetto: libertà e cultura dei media. Milão: UTET 
Università, 2007. 
160 Os primeiros passos de Flusser rumo ao tema abordado neste pondo da nossa tese podem ser 
conferidos através da leitura dos originais datilografados, por exemplo em: Conceitos fundamentais do 
pensamento ocidental; Texto-imagem; Texto/imagem enquanto dinâmica do Ocidente. 
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contra. Vão se projetando sobre os limites, simulando diabolicamente a conquista do 

aparelho e a transcendência do campo de jogo. Imagens sintéticas são anti-políticas. 

Imagens sintéticas falsificam a experiência de liberdade. 

Longe de querermos fazer deste texto uma tese de Teologia, continuemos 

com as palavras de Flusser: 

 

Acho que a ideia judaica fundamentalmente é que minha 
imortalidade depende da outra pessoa; que é ela a responsável por 
minha imortalidade e eu pela sua. É por isso que os judeus dizem de 
uma pessoa morta: ‘que sua memória seja uma benção’, o que pode 
significar: eu sou responsável por ele. (...) bem, se isso é um fato, se é 
a verdade do judaísmo, então, naturalmente, a revolução da 
informação, com as memórias artificiais e as conexões bi-vocais de 
terminais, seriam a utopia judaica. 

 

Tal argumentação ocorreu depois de Flusser ter sido provocado por um dos 

entrevistadores, quando suas principais hipóteses, teses e teorias foram expostas como 

tendo por ponto de partida a Bíblia; ou narrativas e personagens bíblicos. Contudo, não 

só com a Bíblia de um modo geral e abrangente, mas de modo mais específico, com o 

tema da proibição das imagens, declarada por Moisés no Genesis; pela maioria dos 

profetas judeus, como nos mostram os livros do pentateuco; os livros dos Reis, os 

Salmos, o livro das Crônicas; bem como por alguns livros do Novo Testamento, por 

exemplo, as Cartas de Paulo de Tarso, o Apóstolo. Tal argumentação sucede também o 

questionamento a respeito do papel e do lugar das imagens na construção da 

imortalidade, ou seja: na construção de um campo de jogo situado fora do tempo. Sem 

duvidamente, nesse momento, para defender uma tese política sobre a comunicação 

humana, Flusser apoia-se em Platão, rediscutindo e atualizando os texto d’A República, 

sobretudo àqueles trechos nos quais estão em jogo o tema da política dos prazeres, o 

tema das escalas do ser e do conhecer à escala do prazer, o tema da necessidade e 

escolha no mito de Er. 
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Imagens sintéticas161 são produtos de jogadas em campo de jogo que tem, 

em seu centro, programa (estruturalmente linear) que para dentro de si suga todo o 

universo da língua, e que tem, ao seu redor – como cerca limitadora – sistema 

aparelhístico (estruturalmente circular) que para fora de si expulsa todo o universo da 

língua. Ou seja: imagens técnicas são produtos de campo de jogo espiral. Proponho, ao 

leitor, para a imaginação simulada de tal sistema, a observação do funcionamento de um 

liquidificador de copo cônico. Imagens sintéticas são produtos de campo de jogo 

sintético. Campo de jogo que resultou do choque dialógico entre campo de jogo linear e 

campo de jogo circular. 

Imagens sintéticas, como produtos de campo de jogo espiral, são superfícies 

esburacadas. Como redes de pesca, de futebol, ou de tênis. A dúvida sobre a imagem da 

rede ainda paira sobre o nosso texto, portanto: redes de pesca, ou espirais, para melhor 

imaginarmos. Tais buracos são dimensionalmente ínfimos, porém são o bastante para 

possibilitar a escalada em espiral ascendente. Nossa escalada ascendente busca 

transcendência. Superfícies esburacadas oferecem tais buracos para que possamos enfiar 

pés e mãos nessa nova escalada rumo à Verdade do conhecimento e à imortalidade no 

campo de jogo. 

Com fios confeccionamos redes; cruzando-os e unindo-os através de nós. 

Lançamos rede em direção ao nada na busca por significado. O emaranhado de fios se 

adensa; fios, nós e redes sobrepõem-se e começamos, enfim, a aproximação dos limites 

do campo de jogo. Esta é a jogada possível, hoje. Jogada autêntica, como diria Flusser. 

Todo o resto é passatempo em jogo absurdo. Todo o resto é diversão. 

O interessante nesse ponto é que Flusser atribui às imagens sintéticas uma 

função que deveria ser da filosofia. Parece, deste modo, construir uma confusão 

argumentativa. Uma argumentação filosófica inacabada, de certa forma. Sobretudo se 

levarmos em consideração a extrema atenção de Flusser no sentido de evitar tautologias 

e paradoxos em suas teses, específicas e gerais. 

                                                
161 Verificar, por exemplo, os originais datilografados: O vivo e o artificial; Nascimento de imagem nova; 
Imagem com computador; Sintetizar imagens. 
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Talvez Flusser sempre tenha observado, analisado e investigado as 

chamadas por ele mesmo “imagens sintéticas” como um tipo específico de universo 

existente, capaz de dar o salto que a filosofia, com toda sua história de elaboração de 

estratégias e jogadas, nunca conseguiu. Como um tipo de universo existente tal qual 

aquele formulado por Platão quando seus diálogos não conseguiam mais ter o alcance 

necessário para chegar até a luz do conhecimento e da imortalidade: os mitos. Talvez, 

para Flusser, as imagens sintéticas formam um tipo novo de universo; um universo 

plano, definido em superfície. Superficial o bastante para saltar sobre os limites do 

campo de jogo. Tarefa altamente árdua para jogadas estruturalmente mais profundas. 

Imagens técnicas são jogadas. Imagens técnicas são jogadas – lançadas, expulsas – por 

aparelhos. Se jogadas por aparelhos, vivem em camada superficial, portanto. Elas são as 

jogadas dos aparelhos, pois aparelhos, assim como nós, também querem jogar. São elas, 

as imagens sintéticas, produtos de operações programáticas que ocorrem 

automaticamente dentro de programas contidos em aparelhos. Como já dissemos: em 

campo de jogo diabólico estruturas existem em camadas, uma dentro da outra, em 

sentido ascendente e hierárquico: do núcleo para a superfície. E toda a queda se dá de 

dentro para fora. No sentido do núcleo para as extremidades. Imagens técnicas estão 

para aparelhos, assim como aparelhos estão para nós, como nós estamos para o Diabo; 

como o Diabo está para Aquele que o criou162. Estrutura absurda e novamente surge a 

imagem mística do Ouroboros. 

Neste momento, fazemos uma breve pausa e pedimos para o leitor observar 

cuidadosamente a nota de rodapé número 162. 

Retornando: 

Imagens sintéticas são jogadas e para dentro delas nos jogamos. São jogadas 
                                                
162 Temos aqui a própria estrutura do sistema de pensamento de Vilém Flusser, que foi do tema do 
Genesis, da queda e do Diabo em A história do Diabo, ainda no início de seus escritos, ao tema das 
imagens sintéticas, já como última fase de seu pensamento, no fim de sua vida. Sua filosofia também se 
desenvolveu em camadas de problematização. Como uma espécie de escalada, de fato. Do núcleo original 
à respeito da nossa existência, à camada mais superficial e atual. Sempre projetando ideias para as 
camadas emergentes. Pois sabia, Flusser, que novas camadas sempre estariam por surgir. Aqui 
elaboramos uma espécie de justificativa para a nossa afirmação de que, em Flusser, o jogo não é mero 
objeto de articulação teórico-conceitual, mas categoria filosófica. O jogo como método de busca pelo 
conhecimento. O jogo como filosofia. 
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no vazio como redes de pesca são jogadas ao mar. A diferença talvez esteja no objeto – 

na meta – destas duas diferentes jogadas. Redes de pesca têm por meta peixes. Redes de 

imagens técnicas têm por meta, nós mesmos. Pescadores jogam suas redes para que 

afundem e enrosquem em peixinhos distraídos. Nós, homens, jogamos nossas redes para 

flutuem e depois nos jogamos sobre elas, para que elas nos distraiam, para que elas nos 

divirtam; afim de termos algum solo para pisar; algum fundamento para existir. Alguma 

escada para escalar. 

Em sua tese política, Flusser nos diz que diferentes de biombos, imagens 

técnicas são projetos. “[...] projetos para Deus”163. Imagens técnicas não se colocam 

entre homem e natureza. Mas sobre. Imagens técnicas formam estrutura em rede que 

não é jogada para baixo, como são as redes de pesca. Imagens técnicas formam rede e 

tal rede é jogada para frente e para cima. Numa extremidade chumbadas (como as de 

pesca) são amarradas para que se ancore e simule proximidade. Noutra extremidade, 

espécies de balões de gás são amarrados para que flutue e alcance os céus. Oferecendo a 

possibilidade de escalada. Este tipo diferente e novo de estrutura não está posicionado 

entre, como observou Platão. Este tipo novo de estrutura está em cima da gente. 

Cercando e cobrindo o campo de jogo. Oferecendo religião. 

Ainda acompanhando a entrevista concedida em Budapeste, vejamos o que 

diz Flusser sobre o jogo em sua dimensão política: 

 

[...] há uma proibição da imagem pela seguinte razão: a 
ideia do judaísmo é que Deus é completamente diferente. Totalmente 
diferente! Toto coelo abstractie. O que significa que não se pode 
concebê-lo ou imaginá-lo. Ele é completamente impensável e 
inimaginável e, portanto, a teologia não é possível. Não se pode falar 
sobre Deus, pode-se apenas falar com ele164. Bem, se isso é um fato, 
existe apenas uma imagem: a face da outra pessoa. Pois Deus fez o 
homem à sua imagem. E o único modo como posso imaginar Deus é o 
olhar para outra pessoa. Isso quer dizer que somente através do amor 

                                                
163 Cf. livro/DVD We shall survive in the memory of others 
164 Importante citarmos o trecho na língua original: “You can not speak about God, you can only speak to 
God”. Grifos nossos para indicar a clareza da visão de Flusser no que tange a imagem da nossa posição 
em relação à Deus. Indicando que não podemos falar sobre – acima – de Deus. 
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pelo meu semelhante eu posso amar Deus. Assim, a única imagem 
permitida é a imagem do rosto do outro. 

 

Chegamos ao ponto: 

Mas a imagem sintética – a imagem computadorizada – é 
a outra pessoa! Pois através da imagem computadorizada, eu posso 
falar com a outra pessoa: ele me envia sua imagem; eu trabalho nela e 
devolvo a ele. Portanto, esta é a imagem judaica. Não se trata de um 
ídolo, isso não é paganismo. É um modo de amar meu próximo e, pelo 
amor a meu semelhante, amar a Deus. [...] a imagem sintética 
computadorizada é perfeitamente judaica. 

 

Flusser indica que imagens sintéticas configuram uma nova estrutura que 

permite o jogo sobre os limites do campo de jogo temporal e limitado, para um novo 

campo de jogo, atemporal e ilimitado. Uma jogada que nos lança para o território (se 

assim podemos chamar tal lugar) da atemporalidade lúdica, no qual toda jogada tem 

sentido: o outro. Ou seja: Deus. 

Flusser tenta construir elementos teóricos capazes de constituir uma 

competência para a investigação das imagens sintéticas como estruturas poderosas o 

bastante para significar o argumento sobre a existência dessa entidade chamada Deus.  

Como se essa nova estrutura – na forma de escada – fosse capaz de nos ligar 

novamente ao Toto coelo abstractie, ao totalmente abstrato. Imagens sintéticas como 

verdadeiras soluções para o problema da queda. Isto é: a grande e definitiva solução. A 

existência de imagens sintéticas significa, sob este panorama teórico, o universo da 

linguagem humana encontrando significação para as narrativas lineares encontradas na 

Bíblia, do Genesis à anastasis de Cristo. Propondo, desta maneira, que a jogada circular 

– universo das imagens técnicas – se sobrepôs à jogada linear – universo da escrita 

linear. Ou: a circularidade é o caminho. Ou: do círculo faz-se o caminho para o 

conhecimento da Verdade. 

No fundo do pensamento de Flusser, sobretudo nos últimos de seus textos e 
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cartas datilografados, podemos encontrar ideias indicando para essa nossa 

transformação de sujeitos, em projetos. Um tipo novo e especial de transfiguração. Um 

tipo inédito de jogada. A jogada da rede e, em direção a ela, a nossa jogada. 

Para explicarmos mais cuidadosamente essa transmutação de sujeito para 

objeto, e também para compreendermos melhor a jogada que tornou possível o salto 

sobre os limites do campo de jogo temporal e limitado, analisemos o trecho que se 

segue, extraído, ainda, da entrevista em Budapeste, na qual Flusser recorre novamente à 

imagem da escada, já examinada por nós nas páginas 120 e 121 deste texto. Vejamos: 

 

Até agora nós temos nos sentido sujeitos de objetos, e 
especialmente sujeitos de Deus. E agora, com as novas técnicas, nós 
podemos começar a nos projetar. Nos projetar na face de Deus. [...] a 
ideia é que nós mesmo – toda existência humana – somos um passo 
para mais longe de Deus.165 Primeiro, nós abandonamos um mundo, 
um Lebenswelt, quadridimensional, e entramos na cultura, que é a 
produção manufaturada de objetos em três dimensões. Depois nós 
adentramos na imaginação, que é fazer imagens de objetos. E em 
seguida, da imaginação aos textos conceituais. Os textos são para as 
imagens o que as imagens são para os objetos. E daí, nós saímos da 
descrição, da cultura e da concepção para o cálculo, numa dimensão-
zero. E eu penso que os números são para os textos o que os textos são 
para as imagens e estas para os objetos. Desse modo acabamos na 
abstração absoluta. Nada mais é descritível, nada é conceito ou pode 
ser conceituado, nada pode ser imaginado. 

 

Atente, caro leitor, para o trecho a seguir: 

 

E agora podemos pegar os números, os bits, e podemos 
computá-los e projetá-los de volta166 de modo a fazer mundos 
alternativos. E desse modo, nossa posição em relação à face de Deus 
muda. Não somos mais sujeitos de Deus. Somos projetos para Deus. 
(...) A palavra ‘imagem’ não é boa para uma imagem sintetizada. 
Devíamos falar em ‘projeto’. 

                                                
165 “(...) step back from God”. Na escalada da abstração. 
166 Em sentido oposto ao da abstração. 
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Ainda, em trecho extraído de outro texto: 

 

O tiro ao alvo é […] um modelo em miniatura do ser, e põe em 
evidência as diversas espécies daquilo que é (ta onta). Evidencia, em 
primeiro lugar, o caráter do ser como um todo (on), como sendo 
dinâmico e tendencioso (tendendo para algo). Aristóteles diria que o 
ser é entelequito (tendo um telos, alvo). Nietzsche diria que o ser é 
vontade. Bergson diria que o ser é “élan”. Husserl falaria em 
“intenção”. Nós diremos que o ser é como o tiro ao alvo. O ser é um 
projeto (FLUSSER, A sociedade pós-industrial)  

 

Não pense que esta é uma especulação teológica. Aqui, Flusser refere-se 

diretamente a novas estratégias de comunicação humana. Às mais novas e astutas 

jogadas. Refere-se ao método capaz de reconstruir a escada da concreção: 

Einbildungskraft167. A escada da retomada da experiência. A escada da solução para a 

queda. A construção do campo de jogo que permitirá a decisão. A construção deste 

campo implica em produção de alternativas; isto significa: produção de alteres. 

Produção de outros. 

Eis a jogada que implicará em campo de jogo decisivo. Implicará decisão. 

Fim da cisão. Implicará em fim da diversão em universo programado. Tal jogada terá 

por consequência o fim do tempo. O fim do pensamento. O fim da história do Diabo. 

Já dissemos anteriormente que “o divertimento é relaxamento da tensão 

dialética que caracteriza a consciência humana”168. O universo das imagens técnicas é 

método aplicado à tal distração. A experiência da sensação, causada pela projeção das 

jogadas em rede de imagens sintéticas, faz esquecer “eu” e o “mundo”; faz esquecer 

jogador e o campo de jogo. O filme, a TV, a notícia sensacional, o jogo de futebol, o 

                                                
167 “A capacidade que temos de passar do abstrato ao concreto”. Flusser se apropria de um termo kantiano 
para construir conceito capaz de representar o movimento de concreção. “Uma força que permite ler a 
abstração e partir daí”. 
168 Flusser, 1983, p. 114 
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barzinho da Rua Augusta, o novo aplicativo para smartphone, divertem a consciência da 

tensão dialética “eu-mundo’, porque são anteriores a essa polarização da nossa 

existência. A sensação é anterior à alienação entre homem e mundo; é anterior à queda. 

a sensação já estava entre Adão e Eva, mesmo lá, no Paraíso. “o sensacionalismo 

concreto é mais primitivo que vermes”169. 

Para aquelas correntes de filósofos, antropólogos, sociólogos e cientistas 

que pensavam o século XIX, que viveram no início do XX e projetavam categorias para 

todo o futuro restante, a diversão era entretenimento. Era o que permitia a brincadeira; o 

passatempo. Contudo, para nós, tudo é diversão e informação. Não há dualidade. Não 

há de um lado as coisas divertidas e menos valorosas e de outro lado as coisas 

informativas e mais valorosas. Tudo é diversão. Tudo é Diabo. Nosso divertimento é 

jogo. As sensações individuais que devoramos vão formando mosaicos que vagamente 

estruturam imagens se jogados como rede, na forma de escada ascendente. Nosso 

campo de jogo vai sendo pulverizado no decorrer do próprio jogo, e recomposto ao 

sabor do acaso. Vivenciamos sensações casualmente. Sensações servem para divertir-

nos. Divertir nossos olhares do profundo vazio por detrás do emaranhado de rede de 

imagens sintéticas. 

Nada é tomado a sério. Tudo nos diverte. O nosso trabalho nos diverte. As 

nossas jogadas nos divertem. Não fomos programados para encararmos com seriedade o 

vazio que preenche cada uma de nossas jogadas. Não há jogada decisiva, pois decisão 

não é possível em campo de jogo programaticamente divertido. Não há decisão capaz de 

unir campo de jogo ontologicamente dividido. A queda dividiu. É o preço que pagamos 

por termos tido a vontade de experimentar a sensação do outro. Somente o Bem não 

bastou. Tinha que ser o Bem, mas também o Mal. O bom, mas também o ruim. O 

direito, mas também o esquerdo. O lá e também o cá. O dentro e também o fora. E esta 

tensão caracteriza o homem.  

Tal tensão representa a localização ontológica do nosso campo de jogo. 

Jogamos entre. A dialética faz o jogo possível. A dialética faz o homem possível. Os 

                                                
169 Flusser, 1983, p. 116 
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grandes sábios antigos já nos disseram isso: anthropos physei zoon politikon170. O 

diálogo é a condição. O jogo se dá no entre. É o meio; o caminho. Através do jogo o 

homem se posiciona no meio. No zero. No ponto de equilíbrio. Entre o mundo das 

formas e o mundo das coisas concretas – entre epistêmê e doxa – jogamos nossas redes 

sintéticas, afim de escalá-las rumo ao topo, pois acreditamos estar lá o valor do 

significado. E no nosso próprio jogo também há um ponto intermediário. Um ponto de 

equilíbrio entre o “eu” jogador e o outro. Tal dualidade pode ser compreendida como 

um estágio – uma camada – entre a unidade e a multiplicidade. Se estamos entre, 

podemos olhar para um lado e enxergar a unidade; em seguida, podemos olhar para o 

outro lado e avistar a multiplicidade. Esta tensão entre unidade e multiplicidade localiza 

o território do jogo. Um território divertido. Divertido por ser a dualidade entre o 

simples e o múltiplo. Esta é a camada do Diabo: a camada entre. A camada misteriosa, 

nebulosa. A camada que possibilita a confusão. O Diabo é aquele que divide, distrai, é o 

diacho. É o ponto que divide. Ele é o ponto. Divide, separa, causa dívida – di vida, duas 

vidas. Pois o Diabo carrega em seu próprio nome sua constituição formal e estrutural. 

Leva consigo o simbolismo do encerramento, do limite. Passar além do ponto de limite 

é ser maldito ou sagrado, vítima do Diabo ou eleito de Deus. É a queda ou é a ascensão. 

A imagem do Diabo transporta todas as forças que perturbam, inspiram cuidados, 

enfraquecem a consciência e fazem-na voltar-se para o indeterminado e para o 

ambivalente; para o movimento desintegrador constante e pendular de um jogo 

dualístico. 

O jogo acontece entre as camadas da unidade e da multiplicidade. Acontece 

na diversidade. E sua meta, sendo jogado entre camadas, é a totalidade. Sua meta é a 

ciência. O alcance da ciência através do jogo sobre o outro. Em campo de jogo, projeto 

ganha significado, pois todo projeto é lance alternativo. Lance para a alteridade, para o 

outro. O Diabo nos oferece campo de jogo. Nos oferece experiência de liberdade: ira. 

Possibilita a nós, por meio de sínteses estruturais, isto é, imagens sintéticas, 

experimentarmos o jardim. O jardim das delícias. Todas as delícias. As do Bem e as do 

Mal. A experiência irada de liberdade – possível segundo Flusser somente se jogarmos 

                                                
170 Expressão escrita pelo filósofo estagirita Aristóteles no livro I, d’A Política. 



      

 

138 

contra aparelhos – está no processo, na linha. Na história: na política. E não no círculo. 

O jogo em campo de jogo circular é inebriante; vertiginoso, como nos diz Roger 

Caillois. Projetar jogadas em campo circular, confunde; ilude; perde.  

Nosso campo de jogo é circular. Decisiva experiência de liberdade não faz 

parte da política do Diabo. Este tipo de experiência, quem pode nos proporcionar, 

acreditamos, não é o Diabo. Diabo nos tira do universo da totalidade das leis, de uma 

camada totalmente realizada, esgotada, eterna e infinita; e nos atira para baixo, para 

dentro de existência circular. Campo da perdição. Em mundo de imagens elaboradas 

sinteticamente, tendo por objetivo uma espécie de simulação do que poderia ser jogo em 

campo linear. 

O diabo nos oferece a experiência de desprogramação, isto é: nos oferece a 

desgrama. Jogando em campo de jogo diabólico – circular – somos todos desgramados 

e vivemos a ilusão vertiginosa de uma experiência de liberdade em camada superficial. 

Os movimentos e a dinâmica das jogadas em campo de jogo circular, em camada 

aparelhística, é superficialmente livre. Ao jogarmos em linha, por outro lado, nos 

movimentamos de acordo com códigos – conjunto de leis – e caminhamos sobre 

estrutura que nos é imposta: pré-posta. 

No entanto há questões mais profundas, menos superficiais. O que as coloca 

em cheque é o fato delas serem ou não interessantes na nossa atual situação. Por 

exemplo: por que a insistência – por parte de Platão e de todos ou outros neoplatônicos, 

e isto inclui Flusser – na questão da proibição das imagens? Temos a impressão de que 

este grande projeto filosófico contra o universo superficial das imagens encontra fôlego 

na medida em que se discute o seguinte: o jogo em campo circular leva, inevitavelmente 

ao pecado mais mortal dentre os sete: a preguiça171. Isto, pois o sentido das jogadas, nos 

dois diferentes campos de jogo, se inverte.  

Vejamos: em campo linear o significado das jogadas – as ainda possíveis e 

as já determinadas – encontra-se no fim do processo. No fim do árduo percurso de 

leitura ou de escrita o sentido surge como prêmio. O grande jogador é laureado pela 
                                                
171 Ver Flusser, A história do Diabo, capítulo 8. 
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insistência e persistência em campo de jogo linear, dentro do qual o amanhã ou o 

instante seguinte é completamente misterioso e indefinido. Mesmo sem saber se de fato 

há o instante ou dia seguinte, o jogador em campo linear segue firme e se sujeita às leis 

e aos limites próprios da linha. Já em campo de jogo circular, o sentido e o significado 

das jogadas – as ainda possíveis e as já determinadas – e do próprio jogo pode ser 

definido, encontrado e apreendido desde o início. Num lance rápido de olhos ou de 

mãos, numa breve escutada, num primeiro e breve contado. Isto leva, pois, à preguiça 

mortal. Visto que todo o restante do jogo se dá por meio de jogadas absurdas e sem 

sentido, dado que o sentido encontra-se desde o início ou vai se descobrindo ao longo 

do processo, de modo que o fim deixa de ser interessante. Logo, o jogo em campo 

circular nunca chega ao fim: Ouroboros. À propósito, a imagem do Ouroboros confirma 

o que Harry Pross172 defendia: toda comunicação começa e termina no corpo173. 

Em mundo de imagens – campo de jogo circular – vivemos perdidos, como 

fantasmagorias, vivemos rodando e nossas jogadas rebatem sem meta. Nos tornamos 

seres divertidamente diabólicos. Nesse sentido, acreditamos que jogo em camada de 

imagens é um vale nada. Pois de nada as jogadas valem. Não têm valor. Em plano da 

superficialidade técnica não há juízo. Não há juiz, pois as regras não são claras. Não há 

valores para serem julgados. Em campo de jogo diabólico, somos enganados e levados a 

achar que jogadas são sempre projetos rumo à salvação. Rumo à meta; rumo à linha; 

rumo à Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo negro sem chão, sem teto. 

Dentro do qual superfícies são criadas para fornecer alguma possibilidade de ascensão. 

Nelas enfiamos pés e mãos e nos prendemos com medo mortal. Nos agarramos à rede e 

escalamos com unhas e dentes. A ponto de criarmos, dentro delas, ranhuras. Incisões no 

corpo da terra e das mais duras matérias174. Nos agarramos à argila, matéria do corpo de 

Adão, com força máxima, afim de nela encontrarmos algum significado ontológico para 

a nossa existência. 

 

                                                
172 Importante filósofo alemão e precursor da Teoria da Mídia. 
173 apud BAITELLO JUNIOR, Norval. Citação de aula. 
174 Examinar o texto de Norval Baitello junior, no prefácio do livro A Escrita – há futuro para a escrita?, 
de Vilém Flusser. Annablume, 2010. 
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FIM DE JOGO 

 

 

A sétima trombeta foi tocada: fim de jogo. 

O que podíamos ter escrito, escrevemos. Dedicamos 4 anos de nossa 

existência ao presente trabalho. 7 anos se contada a trajetória desde o início da nossa 

pesquisa de mestrado. Consideramos pouco, sobretudo se observada a relevância do 

assunto para a comunicologia, para as ciências da comunicação e fundamentalmente 

para a nossa vida em particular. Também pouco perante ao assombro causado por 

décadas e mais décadas – 50 anos este ano – de dedicação quase exclusiva de alguns 

precursores, pioneiros, timoneiros, baluartes e inovadores brasileiros ao tema da 

comunicação como ciência ou como objeto de investigação. 

Nossa meta afastou-se da racionalização dos processos comunicacionais por 

ter sido atraída por uma espécie de força centrípeta propulsora de meras tentativas de 

compreensão. Mesmo sob a consciência de estarmos pagando tributo à tradição 

científica que nos cerca, tentamos nos projetar para outra direção. Direcionando nossas 

jogadas, através da escrita linear, para breves e cientificamente pouco elaboradas 

especulações acerca do nosso campo de jogo. Realizamos jogo. Tal qual a 

comunicologia de Flusser, a construção linear da nossa tese foi o próprio jogo. Nos 

envolvemos, portanto, em competência, sorte, vertigem e também em simulação. 

É quase irresistível a gente ver todo este período em que vivemos como uma 

espécie de jogo de cartas marcadas, onde o próprio programa esconde as cartas que não 

quer ver ou utilizar. Tendemos a perceber o mundo que nos cerca como sendo contexto 

de comunicações. “Tendemos a perceber nosso ambiente como contexto de jogos175”. 

Flusser continua: “tal tendência nossa para a ludicidade tem duas fontes. Uma é nossa 

práxis, que é a de jogo com símbolos. A outra é o fato de vivermos programados: 

                                                
175 Flusser, 1983, p. 105 
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programas são jogos”. Nesse sentido, não mais captamos nossa existência em 

comunidade como se fôssemos funcionários de industrias – peças de engrenagem, mas 

como se fôssemos funcionários de programas – peças de jogo. O que interessa hoje é a 

questão: quais as estratégias que estão em jogo? 

Vivemos nossas comunicações enquanto determinações casuais, lances de 

jogo. Nos movimentamos com irresponsabilidade programática: discurso automático. 

Nossa comunicação se forma e se desforma ao longo de um jogo de possibilidades, que 

surgem ao acaso e tornam-se necessárias para a plena continuação do jogo. 

Estamos vivenciando nossa realidade como conjunto de dados, e podemos 

dizer que vivemos em realidade dupla: na realidade de palavras e na realidade de dados 

brutos176. Nossa experiência com os dados brutos são comunicadas por meio da língua, 

que os transformam em conjunto de símbolos apreensíveis. A língua, de acordo com 

Flusser177, é o conjunto de todas as palavras percebidas e perceptíveis, quando 

relacionadas entre si de acordo com sintaxe preestabelecida, isto é, língua é conjunto de 

símbolos. Vejamos nas palavras de Flusser, como daremos sentido e relevância às 

nossas proposições: 

 

Se definirmos ‘símbolo’ como ‘o apreensível’, e o ‘o 
apreensível’ como ‘símbolo’, já que ‘símbolo’ é ‘símbolo’ e o 
‘apreensível’ é ‘o apreensível’, símbolo é o apreensível. Se, em 
seguida, definirmos ‘conjunto de símbolos’ como ‘língua’, e ‘conjunto 
do apreensível’ como ‘realidade’, então a língua é realidade.178 

 

A constituição da nossa realidade é processo comunicativo. Nossa realidade 

pode ser criada, formada e propagada pelo nosso jogo, pela nossa comunicação. As 

possibilidades dialógicas e discursivas criam e cultivam realidade. Não obstante, os 

processos discursivos ganham mais espaço, realidade é cultivada e nos aproximamos 

                                                
176 Cf. Flusser, 2004 
177 Flusser, 2004 
178 Cf. Flusser, 2004, capítulo V 
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objetivamente do propósito formal da nossa comunicação, da nossa cultura divertida: o 

esgotamento. A constituição da nossa realidade é processo comunicativo. O que vive na 

linguagem, vive com a linguagem. 

Todos nós somos restritos a determinada sintaxe programática. Somos 

sujeitos limitados pelas regras do jogo; pela racionalidade lúdica divertida nela mesma – 

funcionamos divertidamente em prol do movimento do jogo. Jogamos e somos jogados. 

Divertimos e somos divertidos. Versamos binariamente. Jogamos jogados dentro de 

malha configurada por pontos expulsos por aparelhos. Nossa dimensão política se 

confirma através da atualização da nossa condição divertida em jogos absurdos. 

Queremos a lei, a linha, a linearidade, porém não suportamos a imagem da vida em 

campo onde tudo é provável e previsível. Por isso nos jogamos, com força de escárnio, 

em campo de jogo circular. Dentro dele vivemos nossas jogadas e por elas nos 

apaixonamos a cada novo dia. Nossa existência passou a ser participar de jogos, e o que 

interessa hoje é a questão: como funciona? O que interessa em programas, nos diz 

Flusser “não é o input, mas o output179”, não o que está dentro, mas o que está fora; o 

que se apresenta à superfície, isto é: a nossa comunicação. 

 

                                                
179 Flusser, 1983, p. 110 

Em mundo de imagens – campo de jogo circular – vivemos perdidos, como 
fantasmagorias, vivemos rodando e nossas jogadas rebatem sem meta. Nos tornamos 
seres divertidamente diabólicos. Nesse sentido, acreditamos que jogo em camada de 
imagens é um vale nada. Pois de nada as jogadas valem. Não têm valor. Em plano da 
superficialidade técnica não há juízo. Não há juiz, pois as regras não são claras. Não há 
valores para serem julgados. Em campo de jogo diabólico, somos enganados e levados a 
achar que jogadas são sempre projetos rumo à salvação. Rumo à meta; rumo à linha; 
rumo à Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo negro sem chão, sem teto. 
Dentro do qual superfícies são criadas para fornecer alguma possibilidade de ascensão. 
Nelas enfiamos pés e mãos e nos prendemos com medo mortal. Nos agarramos à rede e 
escalamos com unhas e dentes. Em mundo de imagens – campo de jogo circular – 
vivemos perdidos, como fantasmagorias, vivemos rodando e nossas jogadas rebatem 
sem meta. Nos tornamos seres divertidamente diabólicos. Nesse sentido, acreditamos 
que jogo em camada de imagens é um vale nada. Pois de nada as jogadas valem. Não 
têm valor. Em plano da superficialidade técnica não há juízo. Não há juiz, pois as regras 
não são claras. Não há valores para serem julgados. Em campo de jogo diabólico, 
somos enganados e levados a achar que jogadas são sempre projetos rumo à salvação. 
Rumo à meta; rumo à linha; rumo à Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo 
negro sem chão, sem teto. Dentro do qual superfícies são criadas para fornecer alguma 
possibilidade de ascensão. Nelas enfiamos pés e mãos e nos prendemos com medo 
mortal. Nos agarramos à rede e escalamos com unhas e dentes. Em mundo de imagens – 
campo de jogo circular –. Em plano da superficialidade técnica não há juízo. Não há 
juiz, pois as regras não são claras. Não há valores para serem julgados. Em campo de 
jogo diabólico, somos enganados e levados a achar que jogadas são sempre projetos 
rumo à salvação. Rumo à meta; rumo à linha; rumo à Lei. Contudo, campo de jogo 
diabólico é abismo negro sem chão, sem teto. Dentro do qual superfícies são criadas 
para fornecer alguma possibilidade de ascensão. Nela rumo à 

Em mundo de imagens – campo de jogo circular – vivemos perdidos, como 
fantasmagorias, vivemos rodando e nossas jogadas rebatem sem meta. Nos tornamos 
seres divertidamente diabólicos. Nesse sentido, acreditamos que jogo em camada de 
imagens é um vale nada. Pois de nada as jogadas valem. Não têm valor. Em plano da 
superficialidade técnica não há juízo. Não há juiz, pois as regras não são claras. Não há 
valores para serem julgados. Em campo de jogo diabólico, somos enganados e levados a 
achar que jogadas são sempre projetos rumo à salvação. Rumo à meta; rumo à linha; 
rumo à Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo negro sem chão, sem teto. 
Dentro do qual superfícies são criadas para fornecer alguma possibilidade de ascensão. 
Nelas enfiamos pés e mãos e nos prendemos com medo mortal. Nos agarramos à rede e 
escalamos com unhas e dentes. Em mundo de imagens – campo de jogo circular – 
vivemos perdidos, como fantasmagorias, vivemos rodando e nossas jogadas rebatem 
sem meta. Nos tornamos seres divertidamente diabólicos. Nesse sentido, acreditamos 
que jogo em camada de imagens é um vale nada. Pois de nada as jogadas valem. Não 
têm valor. Em plano da superficialidade técnica não há juízo. Não há juiz, pois as regras 
não são claras. Não há valores para serem julgados. Em campo de jogo diabólico, 
somos enganados e levados a achar que jogadas são sempre projetos rumo à salvação. 
Rumo à meta; rumo à linha; rumo à Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo 
negro sem chão, sem teto. Dentro do qual superfícies são criadas para fornecer alguma 
possibilidade de ascensão. Nelas enfiamos pés e mãos e nos prendemos com medo 
mortal. Nos agarramos à rede e escalamos com unhas e dentes. Em mundo de imagens – 
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juiz, pois as regras não são claras. Não há valores para serem julgados. Em campo de 
jogo diabólico, somos enganados e levados a achar que jogadas são sempre projetos 
rumo à salvação. Rumo à meta; rumo à linha; rumo à Lei. Contudo, campo de jogo 
diabólico é abismo negro sem chão, sem teto. Dentro do qual superfícies são criadas 

Em mundo de imagens – campo de jogo circular – vivemos perdidos, como 
fantasmagorias, vivemos rodando e nossas jogadas rebatem sem meta. Nos tornamos 
seres divertidamente diabólicos. Nesse sentido, acreditamos que jogo em camada de 
imagens é um vale nada. Pois de nada as jogadas valem. Não têm valor. Em plano da 
superficialidade técnica não há juízo. Não há juiz, pois as regras não são claras. Não há 
valores para serem julgados. Em campo de jogo diabólico, somos enganados e levados a 
achar que jogadas são sempre projetos rumo à salvação. Rumo à meta; rumo à linha; 
rumo à Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo negro sem chão, sem teto. 
Dentro do qual superfícies são criadas para fornecer alguma possibilidade de ascensão. 
Nelas enfiamos pés e mãos e nos prendemos com medo mortal. Nos agarramos à rede e 
escalamos com unhas e dentes. Em mundo de imagens – campo de jogo circular – 
vivemos perdidos, como fantasmagorias, vivemos rodando e nossas jogadas rebatem 
sem meta. Nos tornamos seres divertidamente diabólicos. Nesse sentido, acreditamos 
que jogo em camada de imagens é um vale nada. Pois de nada as jogadas valem. Não 
têm valor. Em plano da superficialidade técnica não há juízo. Não há juiz, pois as regras 
não são claras. Não há valores para serem julgados. Em campo de jogo diabólico, 
somos enganados e levados a achar que jogadas são sempre projetos rumo à salvação. 
Rumo à meta; rumo à linha; rumo à Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo 
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possibilidade de ascensão. Nelas enfiamos pés e mãos e nos prendemos com medo 
mortal. Nos agarramos à rede e escalamos com unhas e dentes. Em mundo de imagens – 
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diabólico é abismo negro sem chão, sem teto. Dentro do qual superfícies são criadas 
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Em mundo de imagens – campo de jogo circular – vivemos perdidos, 
como fantasmagorias, vivemos rodando e nossas jogadas rebatem sem meta. Nos 
tornamos seres divertidamente diabólicos. Nesse sentido, acreditamos que jogo em 
camada de imagens é um vale nada. Pois de nada as jogadas valem. Não têm valor. 
Em plano da superficialidade técnica não há juízo. Não há juiz, pois as regras não 
são claras. Não há valores para serem julgados. Em campo de jogo diabólico, somos 
enganados e levados a achar que jogadas são sempre projetos rumo à salvação. 
Rumo à meta; rumo à linha; rumo à Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo 
negro sem chão, sem teto. Dentro do qual superfícies são criadas para fornecer 
alguma possibilidade de ascensão. Nelas enfiamos pés e mãos e nos prendemos com 
medo mortal. Nos agarramos à rede e escalamos com unhas e dentes. Em mundo de 
imagens – campo de jogo circular – vivemos perdidos, como fantasmagorias, 
vivemos rodando e nossas jogadas rebatem sem meta. Nos tornamos seres 
divertidamente diabólicos. Nesse sentido, acreditamos que jogo em camada de 
imagens é um vale nada. Pois de nada as jogadas valem. Não têm valor. Em plano da 
superficialidade técnica não há juízo. Não há juiz, pois as regras não são claras. Não 
há valores para serem julgados. Em campo de jogo diabólico, somos enganados e 
levados a achar que jogadas são sempre projetos rumo à salvação. Rumo à meta; 
rumo à linha; rumo à Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo negro sem 
chão, sem teto. Dentro do qual superfícies são criadas para fornecer alguma 
possibilidade de ascensão. Nelas enfiamos pés e mãos e nos prendemos com medo 
mortal. Nos agarramos à rede e escalamos com unhas e dentes. Em mundo de 
imagens – campo de jogo circular –. Em plano da superficialidade técnica não há 
juízo. Não há juiz, pois as regras não são claras. Não há valores para serem julgados. 
Em campo de jogo diabólico, somos enganados e levados a achar que jogadas são 
sempre projetos rumo à salvação. Rumo à meta; rumo à linha; rumo à Lei. Contudo, 
campo de jogo diabólico é abismo negro sem chão, sem teto. Dentro do qual 
superfícies são criadas para fornecer alguma possibilidade de ascensão. Nela rumo 
Em plano da superficialidade técnica não há juízo. Não há juiz, pois as regras não 
são claras. Não há valores para serem julgados. Em campo de jogo diabólico, somos 
enganados e levados a achar que jogadas são sempre projetos rumo à salvação. 
Rumo à meta; rumo à linha; rumo à Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo 
negro sem chão, sem teto. Dentro do qual superfícies são criadas para fornecer 
alguma possibilidade de ascensão. Nela rumo Em plano da superficialidade técnica 
não há juízo. Não há juiz, pois as regras não são claras. Não há valores para serem 
julgados. Em campo de jogo diabólico, somos enganados e levados a achar que 
jogadas são sempre projetos rumo à salvação. Rumo à meta; rumo à linha; rumo à 
Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo negro sem chão, sem teto. Dentro 
do qual superfícies são criadas para de jogo diabólico, somos enganados e levados a 
achar que jogadas são sempre projetos rumo à salvação. Rumo à meta; rumo à linha; 
rumo à Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo negro sem chão, sem teto. 
Dentro do qual superfícies são criadas para fornecer alguma possibilidade de a 
Contudo, campo de jogo foi jogado Diabo 

Em mundo de imagens – campo de jogo circular – vivemos perdidos, 
como fantasmagorias, vivemos rodando e nossas jogadas rebatem sem meta. Nos 
tornamos seres divertidamente diabólicos. Nesse sentido, acreditamos que jogo em 
camada de imagens é um vale nada. Pois de nada as jogadas valem. Não têm valor. 
Em plano da superficialidade técnica não há juízo. Não há juiz, pois as regras não 
são claras. Não há valores para serem julgados. Em campo de jogo diabólico, somos 
enganados e levados a achar que jogadas são sempre projetos rumo à salvação. 
Rumo à meta; rumo à linha; rumo à Lei. Contudo, campo de jogo diabólico é abismo 
negro sem chão, sem teto. Dentro do qual superfícies são criadas para fornecer 
alguma possibilidade de ascensão. Nelas enfiamos pés e mãos e nos prendemos com 
medo mortal. Nos agarramos à rede e escalamos com unhas e dentes. Em mundo de 
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juízo. Não há juiz, pois as regras não são claras. Não há valores para serem julgados. 
Em campo de jogo diabólico, somos enganados e levados a achar que jogadas são 
sempre projetos rumo à salvação. Rumo à meta; rumo à linha; rumo à Lei. Contudo, 
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18-19, ago.1982.  

_______________. Sintetizar imagens - I. IRISFOTO, (381): 66, maio 1985.  

_______________. Sintetizar imagens - II. IRISFOTO, (382): 66, jun. 1985.  

_______________. Sintetizar imagens - III. IRISFOTO,(383): 66, jul. 1985. 

_______________. Sujeito e objeto: está em xeque a cultura ocidental. REVISTA 
PAU BRASIL, mar/abr, 1986. 

_______________. Tendências. ESPECIAL, (5): 74-75, abr.1980.  

_______________. Teorias. REVISTA BRASILEIRA DE FILOSOFIA, XV, (57): 90-
95, jan/mar.1965.  

_______________. Texto/imagem enquanto dinâmica do Ocidente. CADERNOS 
RIOARTE / Caderno lil ́s, II ( 5): 64-68, jan.1986. 

_______________. The Freedom of the Migrant: Objections to Nationalism. 
University of Illinois Press, 2003.   

_______________. The Gesture of Photographing. EUROPEAN PHOTOGRAPHY, 
20 (66) 11-12, fall 1999/Wint2000. Alemão/inglês.  

_______________. The Shape of Things. Reaktion Books, 1999.  



      

 

150 

_______________. Traduções são possíveis?. SUPLEMENTO LITERÁRIO, OESP, 
11 (546): 3, 23.09.67.  

_______________. Two approaches to the Phenomenon, Television. In: DAVIS, D., 
SIMMONS, A. (ed.). The New Television: a Public/Private Art. Cambridge: The 
MIT Press,1977, p.234-247. 

_______________; BEC, Louis. Vampiroteuthis Infernalis. São Paulo: Annablume, 
2012. 

 _______________. Wittgenstein traduzido?. SUPLEMENTO LITERÁRIO, OESP, 
13 (619): 5, 22.03.69.  

_______________. Writings. Org. A. Ströhl. London 2002. University of Minnesota 
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Vilém Flusser – Artigos e cartas datilografados: 

 

_______________. 5. .... CxB?. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. A automação do ponto de vista humano. Artigo original 
datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, 
Universität der Künste Berlin), Berlim. 11/08/--. 

_______________. Aberturas. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. A Iconoclastia. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Agir mesuradamente. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 
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_______________. Agnon, ou O engajamento no rito. Artigo original datilografado 
pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Além da história. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. 11/08/--. 

_______________. Alguns problemas na imprensa. Artigo original datilografado pelo 
autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. A morte. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. Animação cultural. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Antecedentes clássicos da visão informática?. Artigo original 
datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, 
Universität der Künste Berlin), Berlim. 1986. 

_______________. Apátridas e patriotas. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Conferência no II Seminário Internacional “Kornhaus”, Weiler. Arquivo 
Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 1985. 

_______________. A pele. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. A perda da fé. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Apresentações. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Arte de retaguarda. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 
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_______________. Arte viva. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. A sociedade pós-industrial. Artigo original datilografado pelo 
autor em português para conferências pronunciadas em 28, 29, 30 e 31 de agosto de 
198-, na Escola Aster, SP. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität 
der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Aspectos da sociedade pós-hisdustrial. Artigo original 
datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, 
Universität der Künste Berlin), Berlim. 11/08/--. 

_______________. A técnica em quarto argumento. Artigo original datilografado 
pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Bengalas. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
08/02/1972. 

_______________. Bibliophagus. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Caos e ordem. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Artigo para Simpósio em Graz. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser 
Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 14-18/10/1989. 

_______________. Cenário para re-escrever a história. Artigo original datilografado 
pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Chamar. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. Comentários. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Como ler sintomas. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
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Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Competências. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. 11/08/--. 

_______________. Computação. Carta original datilografada pelo autor em português, 
enviada à Milton Vargas. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. 04/01/1988. 

_______________. Computar. Carta original datilografado pelo autor em português, 
enviada à Milton Vargas. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. 198-. 

_______________. Conceitos fundamentais do pensamento ocidental – I. Artigo 
original datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser 
Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Considerações em torno dos termos alemães “auseinander” e 
“zusammen”. Artigo original datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém 
Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Considerações de ordem no ética e ética nos compelem a 
reconstruir a nossa base filosófica e a procurar uma nova posição. Artigo original 
datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, 
Universität der Künste Berlin), Berlim. 1957. 

_______________. Contrarevolução copernicana. Artigo original datilografado pelo 
autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. 11/08/--. 

_______________. Crise da consciência histórica. Carta original datilografado pelo 
autor em português, enviada à Milton Vargas. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser 
Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 10/03/1988. 

_______________. Cultura alfabética. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. 11/08/--. 

_______________. Da complexidade. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 
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_______________. Da democratização da fotografia. Artigo original datilografado 
pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. 1983. 

_______________. Da desconversa. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Da dúvida e do absurdo. Artigo original datilografado pelo autor 
em português. Curso para o Instituto Brasileiro de Filosofia. Arquivo Vilém Flusser 
(Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 1963/2º sem. 

_______________. Da história. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. Da iluminação. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Da imaterialização. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Da liberdade. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Da lunática autonomia. Artigo original datilografado pelo autor 
em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Da manipulação. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Da ordem. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. Da politização. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 
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_______________. Da transparência das coisas. Artigo original datilografado pelo 
autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Decifrar textos. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. 

_______________. Depois da escrita. Seminário sobro o livro “Die Schrift”, 
organizado pelo governo de Hessen, Falkenstein, 20-21 de novembro de 1987. Artigo 
original datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser 
Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Do formalismo. Carta original datilografada pelo autor em 
português, enviada à Milton Vargas. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, 
Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Do futuro. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. Dois conceitos centrais. Artigo original datilografado pelo autor 
em português. Palestra realizada na Escola Politécnica, USP, à convite de Milton 
Vargas. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), 
Berlim. 22/08/1983. 

_______________. Do qualificação. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Do inobjeto. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. Do possível, do impossível e do absurdo. Artigo original 
datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, 
Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Do presente e ausente. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Do programa. Artigo original datilografado pelo autor em 
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português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Do projeto. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. Do sanduíche: reflexão pós-moderna. Artigo original 
datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, 
Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Do universo. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. Do viajar. (Para uma fenomenologia do turismo). Artigo original 
datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, 
Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Em louvor do espanto. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. 25/04/1964. 

_______________. Ensino estético. Artigo original datilografado pelo autor em 
português para Ação Pedagógica, Governo bávaro, Munique. Arquivo Vilém Flusser 
(Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 01/11/1989. 

_______________. Entre o provável e o impossível. Artigo original datilografado pelo 
autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Esboço para uma Teoria Geral dos Gestos. Artigo original 
datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, 
Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Espaços públicos e espaços privados. Artigo original 
datilografado pelo autor em português. Tese apresentada ao Institut Européen 
d’Ecologie, Hetz. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Exílio e criatividade. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. 11/1984. 
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_______________. Falência do marxismo. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. 18/10/1989. 

_______________. Fósseis sócio-políticos. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Foto publicitária. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Foto publicitário. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Gênese e estrutura. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Generalidades, misticismo e sedução. Artigo original 
datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, 
Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Grandeza. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. Hearing aids. Carta original datilografado pelo autor em português 
à Milton Vargas. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Imagem com computador. Artigo original datilografado pelo autor 
em português para conferência no ciclo “Arte de computador”, Liege. Arquivo Vilém 
Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 27/10/1984. 

_______________. Imaterialismo. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Justificar o conceito de “pós-modernidade. Artigo original 
datilografado pelo autor em português, para Sergio Rouanet. Arquivo Vilém Flusser 
(Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 
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_______________. Líbano, vídeo e objetividade. Artigo original datilografado pelo 
autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Louvor da superficialidade. Artigo original datilografado pelo 
autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Luzes. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. Margens de erro. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Megalomania e microfilia. Artigo original datilografado pelo autor 
em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Memória. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
13-18/09/1988. 

_______________. Nascimento de imagem nova. Artigo original datilografado pelo 
autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. No além das máquinas. Carta original datilografada pelo autor em 
português para Milton Vargas. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, 
Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Nova humanidade?. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Nova Iorque, ou: da super-abundância. Artigo original 
datilografado pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, 
Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. O mito do cubo. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 
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_______________. O mito se Sísifo de Camus. Artigo original datilografado pelo 
autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. O papel da arte em ruptura cultural. Texto apresentado em uma 
conferência no Institut de L’environnement, Paris. Artigo original datilografado pelo 
autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. O poder de decidir. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. 22/01/1980. 

_______________. O problema da automação do ponto de vista científico e 
humano. Artigo original datilografado pelo autor em português para a Fundação Bienal 
de São Paulo. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. O sujeito em projeto. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Os espelhos de Minkoff. Artigo original datilografado pelo autor 
em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Os valores do Ocidente. Artigo original datilografado pelo autor 
em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. O vivo e o artificial. Artigo original datilografado pelo autor em 
português para o Festival de Avignon, 8 bits rue de Mons. Arquivo Vilém Flusser 
(Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Para uma filosofia da fotografia. Artigo original datilografado 
pelo autor em português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der 
Künste Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Paredes. Artigo original datilografado pelo autor em português. 
Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 
s/d. 

_______________. Política e língua. Artigo original datilografado pelo autor em 
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português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Pontificar. Artigo original datilografado pelo autor em português, 
para M. Lilia. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. 11/08/--. 

_______________. Pós-história e crítica de arte. Artigo original datilografado pelo 
autor em português. Resumo do ensaio para a Academia Alemã de Artes. Arquivo 
Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste Berlin), Berlim. 

_______________. Pós-história e cultura. Carta original datilografado pelo autor em 
português à Milton Vargas. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität 
der Künste Berlin), Berlim. 06/09/1990. 

_______________. Posições e negações. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 

_______________. Profissão: fotógrafo. Artigo original datilografado pelo autor em 
português. Arquivo Vilém Flusser (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste 
Berlin), Berlim. s/d. 
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