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EMENTA 

Percurso intelectual e produção bibliográfica de Vilém Flusser. Conexões entre a obra de Vilém Flusser e 
os Estudos Culturais. Tópicos sobre fenomenologia, linguagem, cultura contemporânea, imagens digitais, 
pós-história e pós-humanidade em Flusser. Uma epistemologia do pensamento flusseriano. 
 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

- Localizar o percurso de produção intelectual de Vilém Flusser, tanto no período em que permaneceu no 
Brasil, quanto no seu retorno para o cenário europeu. 
- Situar algumas temáticas desenvolvidas por Vilém Flusser em aspectos relativos ao campo dos Estudos 
Culturais. 
- Analisar e debater, em profundidade, algumas obras de Vilém Flusser, tendo como critério de escolha 
as possíveis relações com os campos de interesse dos pesquisadores envolvidos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Vilém Flusser no contexto brasileiro 
2 – Cartografia do pensamento flusseriano 
3 – Debates filosóficos do autor 
4 – Uma abordagem flusseriana da fenomenologia 
5 – Questões relativas às imagens e à cultura digital e à cultura contemporânea 
6 – Noções de pós-humanidade e alteridade em Flusser 
 

 

  

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

As aulas terão a dinâmica de Grupo de Estudo, com escolhas coletivas dos temas a serem estudados, 
dentro do proposto, bem como o debate compartilhado das questões apresentadas pelos diversos textos 
em pauta. 
De acordo com as necessidades, serão previstas aulas expositivas, abertas ao debate, que deverão ser 
complementadas pelas reflexões compartilhadas no grupo. 
Poderão ser usados recursos tais como vídeos, imagens fixas, entre outros, para ampliar o campo das 
discussões propostas. 
 



A cada encontro, um discente ficará responsável por trazer as ideias principais do texto em questão, e 
um discente ficará responsável por problematizar o texto, formulando perguntas, ou apontando pontos de 
discordância com o autor. 
 
  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para obtenção do resultado final) 

A avaliação terá em conta as seguintes produções e critérios: 
 

1. Participação, no grupo, dos estudos propostos e debates – 20% 
2. Apresentação e problematização de um texto de Vilém Flusser, escolhido pelo próprio 

discente – 40% 
3. Elaboração de um artigo sobre tema que se relacione com os desenvolvidos pelo autor 

estudado – 40%. 
 
 

Os critérios de avaliação terão em conta os seguintes aspectos: 
1. Compreensão do pensamento do autor, e capacidade de compartilhamento das ideias principais, 

bem como de reflexões a respeito 
2. Uso correto da língua, e clareza na apresentação dos conceitos em pauta 
3. Uso correto nas normas da ABNT 
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Memorial da América Latina, 2010. 
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Memorial da América Latina, 2010. 
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