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Gustavo Bernardo 

FlusserBrasil 

 

 

FlusserBrasil é um espaço virtual para a preservação e a difusão do pensamento de Vilém 

Flusser (1920-1991). Seu principal objetivo é tornar disponíveis os seus artigos, divulga seus 

livros e os livros a seu respeito, além de promover e administrar a publicação da sua obra 

no Brasil e no mundo. 

Há ainda a possibilidade de deixar também disponível a vastíssima correspondência de 

Vilém Flusser com dezenas de artistas, professores e intelectuais de todo o mundo. 

O site tem Edith Flusser (1920-2014) como Presidente de Honra e conta, no Conselho 

Executivo, com Dinah Flusser, Eva Batličková, Gustavo Bernardo e Miguel Gustavo 

Flusser. 

FlusserBrasil é dividido nas seguintes seções: Biografia, Bibliografia, Notícias, Galeria, 

Textos em Português, Textos em Alemão, Textos em Inglês, Textos em Francês, Aulas, 

Livros e Contato. 

A seção Biografia apresenta, em português e em inglês, uma breve biografia de Vilém 

Flusser. 

A seção Bibliografia apresenta os livros de Vilém Flusser publicados em vida e post 

mortem, acompanhados dos títulos traduzidos em diversas línguas, bem como apresenta 

também os livros sobre Vilém Flusser, publicados em todo o mundo. 

A seção Notícias procura dar notícia dos eventos, como seminários e colóquios, sobre 

a obra de Vilém Flusser, em vários países. 

A seção Galeria mostra algumas fotos do filósofo, em diferentes idades e momentos. 

As seções Textos em Português, em Alemão e em Inglês deixam disponíveis, na maioria 

das vezes em arquivos do tipo PDF, centenas de textos do filósofo, inéditos ou publicados 

em jornais e revistas, em cada uma destas línguas. 

A seção Textos em Francês ainda precisa ser atualizada, com os textos de Vilém Flusser 

nessa língua. 

A seção Aulas traz apostilas e anotações escritas por Flusser para seus cursos, aulas e 

palestras. A maioria destas Aulas é dos anos 1960 e se encontra em português. 
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A seção Livros pretende ainda deixar disponíveis os originais “datiloscritos” de Vilém 

Flusser para os seus livros, uma vez que ele escrevia diretamente na máquina de escrever 

manual. 

O desenho do site FlusserBrasil foi criado há alguns anos por Gustavo Bernardo, que 

o atualizou até o ano de 2015. Poderíamos elogiar o desenho do site como bastante clean, 

mas é melhor reconhecê-lo antes como amador, uma vez que o estudioso brasileiro da obra 

de Vilém Flusser estava ansioso para democratizar o acesso dos interessados à vasta e 

dispersa obra do filósofo. 

Miguel Gustavo Flusser, filho de Vilém e Edith, pretende profissionalizar o site 

FlusserBrasil, com a ajuda de Rodrigo Novaes. A ideia de Miguel e Rodrigo é a de criar um 

mecanismo de busca cruzada que permita achar termos e expressões na obra do pensador 

em qualquer dos seus textos, permitindo ao pesquisador identificar contextos, recorrências 

e referências internas.  

 

 

FlusserBrasil is a virtual space for the preservation and dissemination of Vilém Flusser’s 

thinking. Its major goal is to make his texts available and to promotes publication of his 

work in Brazil and worldwide.  

There is also the possibility of making available the extensive correspondence of Vilém 

Flusser with dozens of artists, professors and intellectuals. 

Edith Flusser (1920-2014) has been chosen as President of Honor. In the Executive 

Council are Dinah Flusser, Eva Batličková, Gustavo Bernardo and Miguel Gustavo Flusser. 

FlusserBrasil is divided into the following sections: Biography, Bibliography, News, 

Gallery, Portuguese Texts, German Texts, English Texts, French Texts, Lessons, Books 

and Contact. 

The Biography section contains a brief biography of Vilém Flusser in Portuguese and 

English. 

The Bibliography section contains Flusser’s books published during his lifetime and 

posthumously, accompanied by the titles translated in several languages. It also contains 

the books about Vilém Flusser, published all over the world. 

The News section contains news of events on Vilém Flusser’s work, like seminars and 

colloquia. 
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The Gallery section shows some pictures of the philosopher, at different ages and times. 

The sections Texts in Portuguese, in German and in English make available hundreds 

of texts of the philosopher, either unpublished, or published, in newspapers and magazines, 

(mostly in PDF format). The different essays are arranged alphabetically by title. 

The Texts in French section still needs to be updated, with texts by Vilém Flusser in 

that language. 

The Lessons section contains handouts and notes written by Flusser for his courses, 

classes and lectures. Most of these Classes are from the 1960s and they are written in 

Portuguese. 

The Books section also intends to publish Vilém Flusser’s typewritten originals for his 

books. 

The layout of FlusserBrasil was created a few years ago by Gustavo Bernardo who 

updated it until 2015. The Brazilian scholar of Vilém Flusser’s work wanted to simplify the 

access to the vast and dispersed work of the philosopher for all interested people. 

Miguel Gustavo Flusser, the son of Vilém and Edith Flusser, wishes to professionalize 

the site FlusserBrasil, with the help of Rodrigo Novaes. The idea of Miguel and Rodrigo is 

to create a mechanism of cross-reference that allows finding terms and expressions in all of 

his texts, allowing researchers to identify contexts, recurrences and internal references. 

 

 


