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O desenvolvimento de uma Teoria da Imagem  

a partir da Teoria da Mídia. 

A contribuição dos autores de fala alemã da segunda metade do  

século XX para a constituição de um campo específico de  

discussão sobre as questões da  imagem mediática. 

 

Norval Baitello Junior, Prof. Dr. 

 

I. Considerações preliminares 

 

O estudo das Ciências da Comunicação embasado nos modelos 

determinísticos das análises quantitativas,  tanto no Brasil como no 

exterior,   vem passando nas últimas décadas pela análise crítica de uma 

nova geração de pensadores da comunicação.  Este movimento teve um 

desenvolvimento bastante específico e acentuado em alguns países 

europeus, mas sobretudo  nos países de fala alemã desenvolveu-se uma 

subárea das Ciências da Comunicação sob a rubrica Teoria dos Meios ou 

Teoria da Mídia (Medientheorie). Com o notável precursor Günther 

Anders, crítico e pensador austríaco - considerado um clássico no 

pensamento sobre a interferência dos meios (de comunicação) na cultura 

contemporânea – inicia-se, já nos anos 50 uma linhagem de estudos em 

língua alemã sobre a comunicação mediática e seus efeitos. O que viria a se 

denominar mais tarde Teoria da Mídia (Medientheorie)  desenvolve-se com 

vigor na geração seguinte de autores, nas décadas de 70 e 80, 

principalmente nas obras de Harry Pross e Vilém Flusser,  ganhando, na 

década de 90, a contribuição inestimável da obra de Dietmar Kamper  e da 

Escola Berlinense de Antropologia Histórica (Forschungszentrum für 

historische Anthropologie) sediado na Universidade Livre de Berlim.  

Os desenvolvimentos mais recentes, a partir de 2000, embora também 

ancorados nos anos 90, centram-se nas reflexões e nos trabalhos de Hans 

Belting (da Escola Superior da Mídia, de Karlsruhe) e Hans-Ulrich Reck  

(da Escola Superior de Artes da Mídia, de Köln). As diferentes escolas, que 

mantiveram estreitos laços de cooperação entre si, são marcadas pela visão 

transdisciplinar  e crítica dos fatos da mídia. Seus principais professores e 

teóricos, acima citados, dedicaram parte central de sua produção nos 

últimos anos ao tema da mediação pelas imagens e ao tema ‘imagem’  em 

suas outras inúmeras conexões, que terminam por interferir na natureza da 

imagem como mídia. 

Tais autores, ainda pouco difundidos em espaços de influência  da língua 

inglesa, começam a ser olhados por estudiosos de outros paises europeus  - 
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algumas obras essenciais (ainda que poucas) já se encontram em italiano, 

francês ou mesmo em espanhol e português – em busca de modelos 

epistemológicos mais complexos e sobretudo em busca de um instrumental 

crítico para  a análise da onipresença da mídia visual nas sociedades e na 

vida humanas.   

. 

 

II. Delimitação do tema 

 

a) Antecedentes: Warburg, Arnheim, Panofsky, Saxl e Benjamin 

 

Nos estudos contemporâneos sobre a imagem não podem ser ignorados os 

trabalhos e a larga tradição da iconologia do notável Aby Warburg e seus 

discípulos Rudolf Arnheim, Erwin Panofsky, Fritz Saxl e mais 

contemporaneamente Ernst Gombrich. Inaugura-se uma tradição de 

tratamento da imagem como representação figurativa e uma metodologia 

própria no estudo das imagens. Tal escola, bastante conhecida e difundida 

mundialmente, com larga produção sobretudo a partir da década de 30,  

oferece subsídios valiosos para as bases arqueológicas do estudo 

contemporâneo da imagem, incluindo-se a imagem mediática. 

Inegável e hoje consensualmente aceita também é a contribuição do 

pensamento de Walter Benjamin para o alargamento da concepção de 

imagem, conduzindo-a à esfera da mídia, antes mesmo de sua tão 

propalada proliferação graças aos meios técnicos de reprodução. Os 

notáveis conceitos desenvolvidos por Benjamin, como ‘valor de culto’, 

‘valor de exposição’, sua atenção aos meios não-convencionais como 

suportes de imagens (como por exemplo, os brinquedos; como outro 

exemplo, os cenários urbanos) constituíram e constituem hoje paradigmas 

para os estudos da comunicação em uma ótica cultural, complexa  e 

transdisciplinar. 

 

b) Delineamentos: A Teoria da Mídia 

 

O surgimento da área de investigação chamada Teoria da Mídia possui 

raízes que se podem considerar remotas nos estudos das Ciências da 

Comunicação em países de fala alemã. O campo de estudos chamado 

“Publizistik”, no qual se alojavam os cursos de jornalismo, de publicidade 

e de relações publicas, muito freqüentemente  se desenhava como um 

estudo que aliava um forte embasamento teórico, sociológico, filosófico, 

antropológico e histórico  com disciplinas de caráter prático e 
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profissionalizante. Assim,  a tradição humanística e crítica dava o tom 

central na formação dos futuros comunicadores. E nessa formação o papel 

central era ocupado pelo pensamento verbal discursivo enquanto eixo 

condutor da atuação do futuro profissional da comunicação. A estruturação 

de um discurso por imagens exercia a função menor, ilustrativa.  O pós-

guerra reafirma essa tendência, mas acrescenta a ela novas variantes de 

estudos, como escolas superiores especificamente voltadas para a televisão 

e o cinema e mais tarde também escolas superiores –verdadeiros centros de 

excelência – voltados para os novos meios e suas possibilidades 

comunicativas e artísticas. E com eles a preocupação com a imagem ganha 

o foco central, evidenciando o novo papel também central ocupado por ela 

nos novos meios.  A ampla e genérica Teoria da Comunicação passa a não 

dar conta de cobrir a amplitude dos fenômenos a serem estudados, 

sobretudo passa a estar demasiado ocupada com modelos funcionais, 

descuidando da natureza histórica e cultural, bem como da questão da 

imagem e da construção de novos cenários diante da vertigem das 

inovações tecnológicas e de linguagem dos novos meios de comunicação. 

Não se tratava mais de compreender o funcionamento das novas 

mediações, mas de perscrutar os cenários aos quais elas nos podem 

conduzir, as conseqüências prováveis que a entrada nesses novos cenários 

pode trazer. Na esteira do pensamento de Walter Benjamin, aprendendo 

com ele e levando adiante sua inusitada maneira de tratar os processos de 

mediação (e não apenas os “Medien”, meios de comunicação de massa), 

alguns autores se destacam no estabelecimento das fundações para uma 

nova abordagem, para uma “Medientheorie” ao mesmo tempo reflexiva e 

crítica e operando com os registros imagéticos e conceituais. 

  

A partir do quadro disciplinar acima delineado e dos autores que o 

antecederam, a presente pesquisa vai se debruçar sobre os autores abaixo 

enumerados, todos atuantes na segunda metade do século XX. 

 

c) Precursor da Teoria da Mídia: Günther Anders 

 

Dentre os pioneiros destaca-se também o austríaco Günther Anders, aluno 

de Husserl, autor de um clássico que dificilmente se enquadra em quadros 

disciplinares convencionais: Die Antiquiertheit des Menschen (O homem 

obsoleto ou A obsolescência do homem), publicado em 1956 (vol. 1) e em 

1980 (vol 2)  e com sucessivas reedições desde então,  Anders constrói já 

nos primeiros anos do pós-guerra um diagnóstico e um prognóstico das 

novas relações sociais e humanas que estão advindo dos novos  aparatos 
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mediáticos. A obra de Anders, apenas poucas vezes  lembrada na área das 

Ciências da Comunicação, se inicia com “Observações filosóficas sobre o 

rádio e a televisão”. Nela se delineiam suas idéias sobre a imagem, a 

“iconomania” e  a “cegueira apocalíptica”.   Anders é de especial interesse 

para a presente pesquisa por oferecer elementos inusitados para se pensar a 

imagem e seu novo papel nos processos de comunicação mediática. E, sem 

dúvida, por ter sido um pioneiro, já no imediato pós-guerra, um fundador 

audaz de alicerces para o edifício de uma nova Teoria da Mídia. 

 

d) O sistematizador da tipologia das mediações : Harry Pross 

 

 

Após Anders notabilizaram-se os estudos de Harry Pross como criador e 

sistematizador de uma tipologia da mediação. Aluno de um velho mestre, o 

cientista político Alfred Weber (irmão de Max Weber), Pross milita no 

mundo das revistas (e periódicos de cultura), dos jornais e do rádio antes de 

se dedicar à vida acadêmica e ao desenvolvimento pioneiro de um modelo 

qualitativo de análise dos meios (publicado pela primeira vez em 1971 em 

seu livro Medienforschung –‘Pesquisa da Mídia’-  e desenvolvido em obra 

posterior, Politische Symbolik – ‘Simbologia Política’). Neste modelo 

desempenham papel de destaque as mediações por símbolos e seus 

sistemas, sua arqueologia e seus efeitos. Embora a questão da imagem não 

esteja no centro de sua obra, mais ocupada com a política dos símbolos e a 

política dos meios, sua reflexão sobre os meios eletrônicos inevitavelmente 

põe em questão os usos da imagem mediática. Harry Pross foi, alem do 

mais, o idealizador dos cursos de “Publizistik” da Universidade Livre de 

Berlim a partir de 1968, quando os grandes embates entre a ‘profusão 

icônica ocidental’ e o leste europeu, com sua iconicidade apenas oficial se 

refletiam sobre os debates do movimento estudantil alemão. O uso político 

das imagens é portanto o principal foco deste jornalista e comunicólogo 

com sólida formação em politologia.  

 

e) O iconoclasta e futurólogo dos cenários: Vilém Flusser 

 

Segue-se a peculiar e instigante obra de Vilém Flusser, na qual parte 

considerável é dedicada aos problemas e implicações da imagem 

(mediática). Autodidata na sua formação filosófica, viveu largas três 

décadas no Brasil e, quando volta à velha Europa, espanta o mundo 

acadêmico com o vigor de suas idéias sobre as mediações e sobretudo (as 

imagens e) as tecno-imagens como (velha e) nova mídia. Flusser 
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ofereceria, por si só, uma instigante reflexão e um sólido substrato para 

uma teoria da imagem mediática, com sua notável Filosofia da Caixa Preta 

(que ele em alemão denomina, menos ousadamente Für eine Philosophie 

der Fotografie). Mas seus ensaios mais antropológicos e históricos, como 

por exemplo sobre o nomadismo, seu livro sobre a evolução da escrita, 

seus ensaios sobre as coisas e não coisas inserem a problemática da 

imagem  em um quadro conceitual de extrema riqueza e complexidade. 

Flusser dedica, como Pross, especial atenção às questões do espaço e sua 

codificação, como elemento “pré-predicativo” (cf. Pross) da imagem. Sem 

dúvida, o tcheco-judeu-brasileiro compõe  uma das reflexões mais 

complexas e instigantes a respeito da evolução dos meios, denominada por 

ele próprio ‘escalada da abstração’, da qual a imagem constitui apenas um 

degrau. Tal concepção  virá a provocar as  mais diferentes reações por 

parte dos teóricos da mídia, ora de aceitação ora de rejeição, mas sempre 

deixando marcas em todos aqueles que se confrontaram com suas idéias. 

 

f) O descobridor da reciclagem dos escombros: Dietmar Kamper 

 

A outra vertente do confronto da Teoria da Mídia com as questões da 

imagem é representada por Dietmar Kamper e uma parte significativa de 

seu Centro de Pesquisas de Antropologia Histórica. Sem dificuldade pode-

se classificar tal Centro como uma Escola. Com uma composição 

interdisciplinar, extremamente produtiva por duas décadas (de 1980 a 

2001), seus pesquisadores seguem produzindo, embora seu principal 

mentor, Dietmar Kamper, tenha morrido em 2001.  Os últimos anos de 

vida do filósofo e sociólogo Kamper foram inteiramente dedicados à 

temática da imagem e sua desmedida proliferação, à violência da 

visibilidade, também sem limites, e à “órbita do imaginário”, uma 

categoria que se aproxima do conceito benjaminiano de “ruína”. Imagem, 

para Kamper, passa a ser vista assim como um produto não mais da 

imaginação e não mais advindo da chamada “função janela” que abre os 

olhos para o mundo, mas cada vez mais freqüentemente  um produto da 

instância chamada “órbita do imaginário”, de uma coleção de ruínas e 

dejetos obstrutivos que obrigam a uma visão sempre igual. Evidentemente 

expandido para uma esfera conceitual mais ampla, Kamper já não fala mais 

apenas da natureza das superfícies, mas do âmbito das representações 

icônicas entendidas como metáforas de acesso a um mundo que não é 

senão o seu próprio mundo de representações icônicas. Em uma explícita 

crítica ao mecanismo da auto-referência no mundo das comunicações 

visuais,  seus livros publicados a partir de 1994, dentre eles Bildstörungen 
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(Distúrbios da imagem), de1994,  Unmögliche Gegenwart (Presente 

impossível), de 1995, Abgang vom Kreuz (Descida da Cruz), de 1996,  Im 

Souterrain der Bilder (No subterrâneo das imagens), de 1997, Von Wegen 

(De caminhos), de 1998, e Horizontwechsel (Mudança de horizonte) de 

2001, estão a merecer uma avaliação mais cuidadosa a partir de suas 

considerações sobre a imagem como mídia.  

 

g) A imagem reciclada entre o culto, a arte e a mídia: Hans Belting  

 

Dentre os autores contemporâneos atuantes na Teoria da Mídia alemã, 

destaca-se a obra de um autor que fez parte nos últimos anos do espaço 

mais próximo de diálogo com Dietmar Kamper. Advindos do campo de 

investigação da imagem artística, Hans Belting, da Hochschule für 

Gestaltung (Escola Superior da Forma) de Karlsruhe, produz uma obra 

vigorosa de rastreamento da imagem por ele denominada “antes e depois 

da história da arte”. Embora interlocutor de Kamper, sua obra enfoca a 

imagem por outro viés, estabelecendo o complexo percurso que vai do 

sagrado ao artístico e posteriormente ao mediático. Em Belting, profundo 

conhecedor da iconologia sacra e artística ocidental, o enfoque 

antropológico se destaca como fundamental e, embora  sua principal obra 

Bild und Kult (Imagem e culto) já esteja traduzida para o inglês, o italiano 

e o francês, seu público procede quase exclusivamente  do mundo das artes 

plásticas, o que deixa desapercebido aquilo que o diferencia: a visão da 

imagem como mídia, a partir de uma perspectiva histórica ampla e 

profunda, que se reafirma no seu notável livro mais recente Bild-

Anthropologie (Antropologia da imagem). 

 

      

    

 

III. Hipóteses 

 

a) Os estudos sobre a imagem na segunda metade do século XX nos 

países de fala alemã desenvolveram-se dentro das molduras 

epistemológicas da nova Teoria da Mídia, assumindo a tradição 

crítica e o embasamento histórico-humanista dos estudos de 

“Publizistik” e ao mesmo tempo a solidez da fundamentação 

histórica dos estudos da imagem artística. 

b) A Teoria da Mídia germânica desenvolve-se sob forte influência 

dos estudos iconológicos, de larga tradição e de notável solidez, 
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oferecendo campo fértil para a percepção dos vínculos múltiplos 

entre a imagem artística e a imagem mediática. Esta sua raiz 

favorece o nascimento de uma Teoria da Imagem como um ramo 

vigoroso da Teoria da Mídia.  

c) A  contemporânea Teoria da Imagem dos autores de fala alemã 

constitui-se na segunda metade do século XX como 

desdobramento de uma  Teoria da Mídia de caráter 

transdisciplinar com fortes fundamentos sócio-antropológicos e 

filosóficos. 

 

 

 

 

IV. Objetivos e produtos (“deliverables”) 

 

1. O presente projeto pretende investigar o papel de uma 

Teoria da Imagem na constituição de uma das mais novas 

vertentes das teorias da comunicação, seus métodos, seus 

diálogos transdisciplinares (e as respectivas áreas 

preferenciais de entrelaçamento), a constituição de seu 

corpus teórico, possivelmente ancorado nas propostas 

mais remotas da iconologia de Aby Warburg, mas 

sobretudo inspirado nas mudanças de curso trazidas pelo 

pensamento benjaminiano que introduz uma proposta 

ousada de cultura mediática.  

2.  As inovações que se propõem na abordagem dos 

fenômenos da mídia são, a partir desse terreno 

(arqueológico) tão férteis que, a partir delas se 

desenvolve na segunda metade do século nos países de 

língua alemã uma diversificada e rica paleta de reflexões 

a respeito da imagem mediática, a ser sistematizada pelo 

presente projeto.   

3. Pretendo, com a presente pesquisa, a produção de um 

livro (ou uma série de artigos) sobre o tema da imagem 

mediática e sua dinâmica atuação sobre a cultura 

contemporânea. Também vem sendo visivelmente 

ampliada a demanda de material de reflexão crítica, 

teórica, histórica, para os novos cursos de comunicação 

social (multimeios, mídia digital, publicidade, design e 



 8 

webdesign), para a qual pretendo direcionar os produtos 

desta pesquisa. 

4.  Assim, um dos produtos deverá ser a criação de um 

seminário virtual avançado para os pesquisadores do 

Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Semiótica da 

Cultura e da Mídia, posteriormente aberto aos 

pesquisadores de outros centros  de pesquisa e alunos em 

geral. 

 

V. Metodologia e procedimentos 

 

A partir da bibliografia reunida, tanto dos autores mencionados no projeto 

quanto de outros autores com enfoques próximos a eles, da área de Teoria 

da Mídia, pretendo selecionar as obras-chaves de cada um e mapear 

qualitativamente os elementos que contribuem para a constituição de uma 

Teoria da Imagem. Alguns dos autores, ainda vivos, serão ouvidos 

pessoalmente ou contactados por correio eletrônico, para eventuais 

depoimentos e/ou dúvidas. Assim, a análise qualitativa dos dados 

existentes consistirá no procedimento predominante na presente pesquisa. 

 

 

 

VI. Cronograma 

 

Do 1o. ao 12o. mês: reunião da bibliografia disponível da literatura primária 

dos autores a serem estudados, sua leitura e análise qualitativa dos dados; 

Do 13o. ao 24o. mês: análise qualitativa da literatura secundária disponível, 

coleta de depoimentos e entrevistas com os autores ainda vivos e seus 

comentadores; 

Do 24o. ao 36o. mês: elaboração dos deliverables, textos, artigos para 

periódicos, seminário virtual avançado a ser veiculado em 

www.cisc.org.br, comunicação para congressos e eventos científicos, 

divulgando os resultados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cisc.org.br/
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