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“Nós Viveremos na Memória dos Outros”: Identidade, Empatia e 
Comunicação Dialógica em Vilém Flusser 

 
 

“Do meio elemental do mar derivou o meio elemental do digital e das mídias” (Bernhard 
Siegert, Passage des Digitalen) 

 
PROPOSTA:  
O objetivo deste curso é desenvolver uma “teoria da empatia e da identidade” a 
partir da obra do pensador checo-brasileiro Vilém Flusser. Nossa proposta se 
funda no pressuposto de que é possível extrair uma visão coerente e inovadora dos 
temas da identidade e da identificação com base nos escritos de Flusser. Ao colocar 
as reflexões flusserianas em diálogo com autores e proposições bem mais recentes 
(como o “perspectivismo” de Eduardo Viveiros de Castro, as “inclinações” da 
filosofia política de Adriana Cavarero ou a “filosoficção” de Peter Szendy), 
pretende-se elaborar os contornos de uma concepção da empatia visando ao 
estabelecimento de pontes entre indivíduos (inclusive de diferentes espécies), 
visões de mundo particulares e singularidades ontológicas. Desse modo, a filosofia 
do dialogismo de Flusser servirá como instrumento básico para pensar temas 
como a identidade na era das redes, o problema das relações interculturais ou 
interespécies, o “pós-humanismo” e o papel da ficcionalização identitária numa 
sociedade marcada pelas tecnologias do virtual. Entre as noções flusserianas que 
serão exploradas em profundidade no curso estão a “ficção filosófica”, o “ponto de 
vista” (Standpunkt) e a “suposição” (angenommen). Trata-se, acima de tudo, de ler 
o autor a partir de uma posição contemporânea e em confronto com diversos 
outros campos de força intelectuais e paradigmas teóricos. Além disso, no percurso 



 
 

flusseriano arte e Poesia são instrumentos fundamentais para uma filosofia da 
empatia. Nesse sentido, importa advertir que nosso trajeto será extremamente 
teórico, filosófico, poético e literário. Recomenda-se, portanto, interesse por tais  
 
áreas e formas de abordagem para quem pretende inscrever-se nesta disciplina. 
Filosofia política, estudos culturais, crítica de arte e crítica literária irão constituir a 
moldura conceitual a partir da qual se abordará os temas propostos. 
 

 
 

O curso se articula nas seguintes unidades e tópicos:  
 
- Uma história cultural dos mares e das viagens marinhas: Vilém Flusser, Carl 
Schmitt, Bernhard Siegert e a Alegoria Marítima (cibernética, escrita, o espaço da 
representação, identidades do mar e da terra) 
 
- Problemas da identidade na era das redes: animais, humanos, gênero e 
identidades transversais 
 
- As “ficções filosóficas” e seus estranhos personagens:  lulas, amebas e outros 
bichos pós-humanos 
 
- O problema do “ponto de vista”: de onde se fala e quem escuta (filosofia da 
diferença; filosofia do dialogismo) 
 
- O destino da empatia em tempos de individualismo: desconstrução da “cápsula-
do-eu”; tecnologias digitais e os encontros virtuais; inclinar-se para o outro; tomar 
o lugar do outro. 
 
 
 
Bibliografia Preliminar: 
 
Cavarero, Adriana. Inclinations: a Critique of Rectitude. Stanford: Stanford 
University Press, 2016. 
 
Felinto, Erick & Santaella, Lucia. O Explorador de Abismos: Vilém Flusser e o Pós-
Humanismo. São Paulo: Paulus, 2012. 
 
Hayles, NK. “Speculative Aesthetics and Object-Oriented Inquiry (OOI).” Em 
Speculations: A Journal of Speculative Realism, v. 5 (2014). 
 
Maoilearca, John Ó. All Thoughts Are Equal: Laruelle and Nonhuman Philosophy 
(Posthumanities). Minneapolis: Univ Of Minnesota Press, 2015. 
 
Parikka, Jussi. Insect Media: an Archaeology of Animals and Technology. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010. 
 
Peters, John Durham. The Marvelous Clouds: Toward a Philosophy of Elemental 



 
 

Media. Chicago: University Of Chicago Press, 2015. 
 
Siegert, Bernhard. Passage des Digitalen: Zeichenpraktiken der Neuzeitlichen 
Wissenschaften 1500-1900. Berlin: Brinkmann & Bose, 2003.  
 
______________. Cultural Techniques: Grids, Filters, Doors, and Other Articulations of the 
Real (Meaning Systems). New York: Fordham University Press, 2015. 
 
Szendy, Peter. Kant Chez Les Extraterrestres: Philosofictions Cosmopolitiques. Paris: 
Les Editions de Minuit, 2011. 
 
Thacker, Eugene. Tentacles Longer Than Night: Horror of Philosophy (Vol 3). 
Washington: Zero Books, 2015. 
 
Viveiros de Castro, Eduardo. Metafísicas Canibais: Elementos para uma 
Antropologia Pós-Estrutural. São Paulo: Cosac Naify/N-1 Edições, 2015.  
 


