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Resumo 

No presente artigo, tento elaborar um marco teórico para o estudo teorográfico, 

entendido como a investigação das teorias e teóricos da comunicação e das mídias. Para 

tanto, parto de alguns entendimentos deleuzeanos, como a existência de “imagens do 

pensamento” e o pensamento formado por e formador de territórios filosóficos. Desloco 

a “geofilosofia” deleuzeana em direção a uma “geocomunicologia”, a fim de 

compreender o pensamento comunicológico pensado vis a vis um ambiente, na presença 

de problemas específicos e de meios particulares; e também como formador de um 

território de pensamento sobre o qual outros acadêmicos se debruçarão. Por último, 

proponho a arqueologia como método de escavação em direção às camadas não-

filosóficas do pensamento teórico comunicacional. A discussão é feita a partir do texto 

por mim apresentado neste mesmo espaço em 2016. 

 

Palavras-chave: epistemologia; teorias alemãs das mídias; arqueologia das mídias; 

teoriografia; geofilosofia. 

 

 

Introdução 

Há dois anos, apresentei neste mesmo espaço o artigo “Medium/Forma nas 

Teorias Alemãs das Mídias”, onde discuti o trabalho de alguns teóricos alemães das 

mídias (sobretudo Kittler, mas também Gumbrecht, Luhmann, Siegert e Sloterdijk) a 

partir daquilo que conjecturei ser uma partícula originária de suas teorias – a distinção 

entre fundo e figura, que associei à de medium e forma. Na ocasião, chamei esta 

partícula de “axiomática” (sic), pois a entendia como um pressuposto do qual os 

teóricos alemães davam por certo, sem a necessidade de pô-la à prova como suas outras 

construções teóricas, mas que, por isso mesmo, era determinante para um dado modo de 

pensar. Sobretudo, para a minha argumentação, a existência desta distinção era o elo 

comum que me permitiria agrupar um conjunto aparentemente heterogêneo de autores 

em uma “teoria alemã da mídia” mais ou menos homogênea, mesmo que eles próprios 

                                                

 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando em Comunicação e Informação do PPGCOM/UFRGS, com estágio sanduíche na Winchester School of 
Art da Universidade de Southampton, com bolsa do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior da CAPES, 
processo nº 88881.132816/2016-01. E-mail: tellesdasilveira@gmail.com. 
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dispensem o rótulo. Nomeei esta tentativa de investigar os princípios do pensamento 

comunicacional germânico de uma “arqueologia epistêmica”. 

Não obstante a boa acolhida que o texto recebeu neste grupo e sua exitosa 

sobrevida
3
, tanto a ideia rudimentar de uma arqueologia “epistêmica” quanto algumas 

das pressuposições que invoquei para operacionalizá-la não ganharam então a reflexão 

epistemológica necessária para que uma leitura metodologicamente rigorosa fosse 

possível. Gostaria de dedicar este breve artigo às questões metodológicas que estavam 

subjacentes àquela releitura das “teorias alemãs das mídias”, na tentativa de elaborar um 

marco teórico para investigações futuras e contribuir para autorreflexão da área, 

entendida como necessária para o avanço do pensamento comunicacional. 

A fim de construir tal moldura, parto de duas autocríticas. Primeiro, para a 

suposição da existência de um postulado que faz operar um sistema teórico, e que 

outrora chamei de “axioma”, proporei o conceito de “imagem do pensamento” como 

apresentado por Deleuze em diversas de suas obras (de forma mais sistemática em 

“Diferença e Repetição”
4
). A partir daí, uma arqueologia das teorias não se preocuparia 

mais em encontrar um (suposto) conceito originário de um sistema de pensamento, mas 

sim em investigar o plano de consistência (um “estrato”) que possibilita que uma 

espécie (uma “imagem”) de pensamento aconteça – e, em um sentido específico, 

“arqueologizá-lo”, procurando pelos sedimentos históricos e geográficos presentes 

nesse estrato. 

O que leva à segunda autocrítica, o problema da circunscrição do problema – e 

dos teóricos – a partir de sua “germanidade” (Deutschheit). Para além das problemáticas 

conotações nacionalistas e políticas que possui esta expressão (não a utilizo, para ser 

justo), a questão central era entender o sistema de pensamento dos teóricos alemães em 

relação a ele próprio, assumindo que os conceitos que operam são intraduzíveis sem o 

devido labor filosófico. Ou seja, seria necessário ir além da tradução de medium para 

mídia, Aufschreibesystem para redes discursivas, Medienwissenschaft para estudos de 

                                                

 
3 O texto em questão recebeu a honra do 2º Lugar no Prêmio Freitas Nobre da Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação (Intercom, 2017). Uma versão revisada foi publicada como: TELLES, M. 
Medium/forma nas teorias alemãs das mídias: exterioridade, a priori tecnológico-medial, corporalidade, presença e 
Kulturtechnik. Verso e Reverso, v. 31, p. 173-181, 2017. Recomendo aos interessados esta última versão. 
4 DELEUZE, 2006, sobretudo capítulo 3 (p. 189-240). 
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mídia e Kulturtechniken para técnicas culturais. Cada uma destas traduções é 

problemática por que os conceitos possuem histórias dentro da cultura e da sociologia 

acadêmica e filosófica germânica que tornam inúteis transliterações apressadas
5
. É por 

isso que esforço considerável foi dirigido a explicar a ideia “germânica” de mídia a 

partir da distinção entre figura e fundo operada internamente por este conceito e, numa 

espécie de genealogia, mostrar as reverberações intempestivas desta distinção na 

reflexão teórica dentro do panorama alemão.  

Avançar nestas duas críticas é propor a possibilidade de uma genealogia das 

imagens do pensamento comunicacional. Creio que este tipo de abordagem poderia nos 

ajudar (nós, os acadêmicos brasileiros) a receber as construções teóricas estrangeiras de 

forma crítica, buscando maneiras mais informadas e produtivas de adaptá-las à nossa 

realidade. Para tanto, é preciso que as teorias sejam entendidas como localizadas, 

regionais e pragmáticas (constituídas em relação a um problema específico); que seus 

conceitos operam conforme um plano de imanência que lhe é interno (ou seja, que os 

conceitos não são universais, mesmo – sobretudo – quando se propõem como tais); e 

que sejam biografáveis. Por este último adjetivo, não me refiro à influência de algum 

episódio sui generis nas trajetórias de vida dos teóricos em relação aos conceitos que 

criam, mas reconhecer que os conceitos são também dotados de trajetórias, e que as 

causas pelos quais são criados e os efeitos que criam nem sempre coincidem. 

                                                

 
5 De forma bastante abreviada e apressada, os problemas com os termos são: 1) medium pertence à tradição 
aristotélica que o toma como o fundo a partir do qual as mídias são destacadas (a eletricidade em relação ao rádio, por 
exemplo) – cf. BASTOS, 2012 para uma história deste conceito na Alemanha; 2) Aufschreibesysteme 1800/1900 é o 
título da magnum opus de Kittler: apesar do termo ao pé da letra significar “sistemas que (se) escrevem”, foi 
traduzido para o inglês como “redes discursivas” (discourse networks), com um apelo maior à tradição anglo-
saxônica de analises discursivas inspiradas na “French Theory” – sem dúvida, recursivamente, uma das influências 

kittlerianas, mas que acaba alterando o conceito de Kittler; 3) Medienwissenschaft como “Estudos/Teorias de Mídia” 
ignora tanto a multidimensionalidade do termo “Wissenschaft” dentro do léxico alemão quanto a história da disciplina 
dentro da Alemanha, locada nos departamentos de Humanidades (Geisteswissenschaft) e não de Sociais Aplicadas – 
ou seja, uma separação departamental entre ciências da comunicação e do jornalismo (Publizistik und 
Kommunikationswissenschaft) e ciências da mídia (historicamente Medienwissenschaft, mas recente e oficialmente 
batizada de kulturwissenschaftliche Medalitätsforschung pelo Wissenschaftrat; cf. PIAS, 2016), e ignora 
especificamente o corolário kittleriano de “Expulsar o humano das humanidades” (“Austreibung des Geistes aus den 
Geisteswissenschaften”, note que o termo em alemão é “espírito” e não “humano”). Convém notar, de maneira 

autocrítica, que insistir em uma suposta Deutschheit dos estudos de mídias periga reinserir o Geist hegeliano no 
pensamento; 4) Por fim, Kulturtechniken por técnicas culturais necessita de familiaridade com as discrepâncias 
léxicas entre os conceitos de cultura (Kultur) e civilização (Zivilisation) em alemão em relação sobretudo ao inglês e 
ao francês (de onde vem o entendimento do português). Como esta é uma diferença mais bem documentada, reporto o 
leitor ao texto clássico de Norbert Elias (1994, sobretudo p. 21-64).  
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O desejo, como já dito, é dar uma inflexão genealógica ao estudo das teorias e à 

subsequente prática teorográfica. Por teorografia, eu invoco as seguintes conceituações 

apresentadas por Martino: 

Daí a distinção que temos introduzido entre autores/obras, como teóricos,  

produtores de teorias, e “teorográficos”, neologismo para designar 

autores/obras que não são produtores de teorias, mas que apresentam, 

organizam, sistematizam as teorias de um domínio de estudo. São 

normalmente representados pelos manuais, introduções, estado-da-arte, 

discussões sobre o campo, sobre a área (MARTINO, 2007, p. 3). 

[...] Ao fornecerem uma visão panorâmica das tendências e escolas estas 
obras introduzem uma sistematização do campo teórico, dando-lhe forma na 

medida mesmo que o trazem à luz e que reconhecem aquelas teorias 

selecionadas como as principais teorias da área (MARTINO, 2006, p. 8-9 

apud CARVALHO, 2012, p. 31). 

Ainda que uma sistematização do campo teórico a partir das suas teorias possa 

ser um objetivo geral que foge ao escopo deste artigo, o que estou propondo mais 

especificamente é uma moldura teórica para a investigação de outras teorias, 

reconhecendo que até esta moldura própria poderia vir a ser desconstruída pelos 

mesmos preceitos que propõe. Assim, chamo de teorográfica a investigação que tem por 

objeto outras teorias
6
 em suas propostas de pensar o comunicacional. 

Organizo a discussão a seguir da seguinte forma: primeiro, aponto o que entendo 

por teoria a partir da ideia deleuzeana de “imagem do pensamento”. Depois, me filiando 

à compreensão geofilosófica proposta por Deleuze e Guattari a desloco em direção a 

uma geocomunicologia. Avanço nos pontos a partir do meu artigo anterior, tentando 

comentá-lo em linhas gerais, sem onerar o leitor que não o tenha lido. 

 

Imagem do pensamento teórico em comunicação e mídia 

Axioma (ἀξίωμα) segundo o “Dicionário de Filosofia” organizado por Thomas 

Mautner (2011, p. 102), é uma fórmula pertencente a um sistema que não deriva de 

nenhuma outra nesse sistema, onde “[...] as proposições tomadas como axiomas foram 

selecionadas como tal porque se considerou que eram evidente e indubitavelmente 

                                                

 
6 Reconheço que o termo precisa ser trabalhado. Por exemplo, poder-se-ia chamar esta mesma investigação de 
“epistemológica”. Reservo este termo, porém, à investigação que procura compreender as possibilidades de 
conhecimento do objeto investigado (a comunicação). Não estou discutindo neste nível, ainda que ele não esteja 
inteiramente ausente da reflexão. Minha proposta é fazer um paralelo à relação entre historiografia e História. 
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verdadeiras por si: não havendo possibilidade nem necessidade de as demonstrar”. Na 

filosofia da ciência, um sistema axiomático é a coleção de proposições primitivas 

selecionadas “de maneira tal que todos outros enunciados pertencentes ao sistema 

teórico possam ser derivados desses axiomas por meio de transformações puramente 

lógicas ou matemáticas” (POPPER, 1972, p. 75, grifo meu).  

Como aponta Zima (2007, sobretudo p. 31-46), as teorias das ciências sociais 

não possuem uma estrutura puramente lógica ou matemática como outras ciências, mas 

são, por sua vez, dotadas de narrativa (voltarei a isto abaixo). Ter dito, portanto, que a 

distinção figura/fundo era axiomática deslocou um problema caro à nossa área – do 

determinismo
7
 – para o campo do pensamento: a partir daí, os achados teóricos dos 

autores analisados poderiam ser considerados como decorrências lógicas do “axioma” 

adotado, o que reinseriria uma causalidade positivista desnecessária.  

Onde falei “axioma” entenda-se pressuposto. Aqui cabe outra distinção: ao 

contrário dos pressupostos objetivos da ciência (quer dizer, leis verificáveis a partir de 

seus próprios objetos), os “pressupostos filosóficos são tanto subjetivos quanto 

objetivos” (DELEUZE, 2006, p. 189, grifo meu). O que me interessa aqui é a dimensão 

“subjetiva” das teorias. Uma definição interessante no caminho de dimensionar a 

subjetividade teórica é a ensaiada por Zima (2007, p. 14, tradução minha): “Teoria é um 

discurso interessado [interest-guided discourse] cujas estruturas semântica e narrativa 

são desenvolvidas e refletidas por um sujeito autocrítico [self-critical] consciente das 

origens históricas, sociais e linguísticas da teoria”. Apesar de apontar para a não-

universalidade da formulação teórica a partir da dimensão subjetiva, o problema desta 

formulação reside na insistência de Zima em definir teoria como um “discurso 

interessado”
8
, o que abre a porta para as intenções do autor: demonstrar o caráter 

ideológico das teorias sociais (sobretudo a feminista, a marxista, etc.) e seus discursos 

politicamente interessados. 

Por sua vez Deleuze, em conversa com Michel Foucault, oferece uma definição 

pragmática de teoria: “Uma teoria é como uma caixa de ferramentas. [...] É preciso que 

                                                

 
7 Cf. MARTINO; BARBOSA, 2014. 
8 De fato, após essa definição mais prolongada na introdução, Zima sempre irá se referir abreviadamente ao conceito 
de teoria como “interest-guided discourse”.  
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sirva, é preciso que funcione” (FOUCAULT; DELEUZE, 1977, p. 208). Ela é 

construída vis a vis os problemas encontrados, e deixa de ser útil (e de interesse) quando 

a relação entre teoria e problema se esfacela. Por isso toda teoria é “local e regional” 

(FOUCAULT; DELEUZE, 1977, p. 208), limitada a um campo de atuação que ela 

mesma desenha, um sistema de coordenadas que relaciona de maneira dinâmica 

conceitos e problemas. 

Ainda que Deleuze trate, em outros textos, a teoria como uma versão ossificada 

do pensamento, há semelhanças suficientes para aproximar os dois termos, sobretudo 

por que Deleuze também compreende o pensamento como uma atividade prática e 

localizada. Neste sentido, a prática que serve de ligação entre posicionamentos teóricos 

(atente-se a inflexão geográfica) é o próprio pensamento: os pontos são, na filosofia, 

conceitos; nas artes, afetos e perceptos; na ciência, funções. A tarefa do filósofo, do 

artista e do cientista é tanto criar, respectivamente, novos conceitos, afetos e funções 

quanto reorientá-los a fim de que adquiram novas potências até então desconhecidas 

(aqui é possível inferir a operacionalidade genealógica de Deleuze). 

No entendimento do filósofo francês, um pensamento possui coordenadas de 

orientação, um território a partir do qual se desenvolve e opera.  

Neste sentido, o pensamento conceitual filosófico tem como pressuposto 

implícito uma Imagem do pensamento, pré-filosófica e natural, tirada do 

elemento puro do senso comum. Segundo esta imagem, o pensamento está 

em afinidade com o verdadeiro, possui formalmente o verdadeiro e quer 

materialmente o verdadeiro. E é sobre esta imagem que cada um sabe, que se 

presume que cada um saiba o que significa pensar (DELEUZE, 2006, p. 192, 

grifo no original). 

Segundo Deleuze, há uma imagem do pensamento predominante na cultura 

ocidental, que ele nomeia dogmática: o modelo da representação e da identidade, da 

racionalidade como fim do pensamento. Essa imagem parte do senso comum (“Penso 

logo sou”) para construir uma ideia universalizante sobre o que seria o sujeito (“sou”) e 

o pensamento (“penso”), de forma que fora da racionalidade (“logo”) ambos não 

existam. As coisas – o ser, o pensamento e o sujeito – pressupostas por Descartes são 

tão do senso comum que o filósofo recorre a ele para provar seu ponto, reconhecendo o 

cogito como “algo autoevidente por uma simples intuição da mente” (apud HUGHES, 

2009, p. 67, tradução minha).  
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O interesse de Deleuze no senso comum é que ali se encontram pressupostos 

filosóficos que possuem reflexos decisivos no pensamento, mas que não são colocados à 

prova como outras suposições filosóficas: “Os postulados em Filosofia não são 

proposições que o filósofo pede que se lhe conceda, mas, ao contrário, temas de 

preposições que permanecem implícitos e que são entendidos de um modo pré-

filosófico” (DELEUZE, 2006, p.192
9
). Justamente por estarem localizadas antes do 

pensamento (sendo pré-filosóficas), elas são assumidas como transcendentais a ele
10

. 

Porém, Deleuze argumenta que estas suposições pré-filosóficas não passam de 

uma imagem, um decalque do pensamento que organiza as possibilidades de pensar 

como (por isso, abarca questões de representação, semelhança e analogia). Todo ato de 

pensar pressupõe em seu início uma imagem do pensamento, seja ele representacional 

ou não
11

. Tais imagens possuem uma relação com o fora, o “não-pensado” ou o “ainda-

a-ser-pensado”, estando, se quiséssemos utilizar o termo, fora da consciência. 

Consequentemente, se todo o pensamento já é a repetição de uma imagem, como sair 

deste círculo vicioso e pensar o não-pensado, ou pensar um pensamento sem imagem? 

Eis o que almeja Deleuze: “A teoria do pensamento é como a pintura: tem necessidade 

dessa revolução que faz com que ela passe da representação à arte abstrata; é este o 

objetivo de uma teoria do pensamento sem imagem” (DELEUZE, 2006, p. 382). 

 

Da geofilosofia à geocomunicologia 

Assumindo que as bases do pensamento ocidental operam sobre uma imagem, 

sendo isto não mais que uma redução operacional, o objetivo é investigar a constituição 

desta imagem e suas consequências dentro do sistema teórico erigido pelos autores 

                                                

 
9 A tradução desta passagem é desnecessariamente obscura; a primeira frase pode ser mais facilmente traduzida por 

“Os postulados em filosofia não são preposições que o filósofo nos pede que as aceite/que estejamos de acordo” 
(“Les postulats en philosophie ne sont pas des propositions dont le philosophe demande qu'on les lui accorde”). Cabe 
ressaltar também que, salve engano, Deleuze não grafa “filosofia” em maiúscula como na tradução brasileira, como é 
possível averiguar na edição francesa (DELEUZE, 1968, p. 172). 
10 Antes de Deleuze, outros filósofos já haviam feito o mesmo ponto. Bergson demonstra como o que entendemos 
como tempo é enviesado por nossa compreensão do conceito de espaço e Nietzsche aponta como a moral determina a 
filosofia.  
11 É um ponto discutível: Deleuze flutua entre a oposição entre uma imagem do pensamento entendida como 

dogmática (representacional, racionalista, analógica etc.) e um pensamento sem imagem, pura pulsão de vontade. Em 
dados momentos, ele chama essa não-imagem de “imagem abstrata” do pensamento, fazendo um paralelo com a 
história da arte, como se vê na citação ao final deste parágrafo. Em outros livros, como “Proust e os signos” e 
“Cinema I e II”, o objetivo é encontrar as imagens do pensamento próprias destes objetos (que Deleuze chama, às 
vezes, de “lógica”). Estou assumindo essa última impressão do conceito deleuzeano, mas, como dito, é discutível. 
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investigados. Esta multiplicidade de imagens do pensamento é debatida pelo próprio 

Deleuze, cujas diversas monografias procuram investigar quais as imagens do 

pensamento dos objetos investigados: de Proust, do cinema, da pintura, etc
12

. Há aí uma 

estreita relação com outros dois conceitos deleuzeanos: o de máquina, pois uma imagem 

do pensamento maquina – produz – uma maneira de pensar o mundo e, por conseguinte, 

de teorizá-lo; e o de geofilosofia, pois Deleuze compreende o pensamento como um 

plano (também chamado de estrato) em que os conceitos se distribuem em coordenadas 

específicas, formado a partir de – e formador de – outros pensamentos possíveis, ou 

seja, possui características sedimentares para as quais a arqueologia seria uma forma de 

abertura. As ideias geográficas/geológicas de Deleuze não são metáforas: os processos 

de formação filosófico, moral, social, histórico etc. assemelham-se aos processos de 

formação geológico. No caso teórico, nos referimos constantemente a isto: as teorias são 

“formas de pensar”, os conceitos são “coordenados” por um “marco” teórico onde um 

autor assume “posicionamentos”. 

Poderíamos então avançar na possibilidade de existência de “máquinas teóricos-

comunicacionais”, referentes às imagens do pensamento comunicacional que maquinam 

teorias em relação aos problemas comunicacionais, ao mesmo tempo os construindo. 

Importante ressaltar uma diferença de níveis que talvez não tenha ainda ficado clara: as 

imagens não são as diversas maneiras de conceber (conceituar) a comunicação (com. 

como tornar comum; como transmissão de estados mentais; como administração do 

estar no mundo; como impossível; como diferença, etc.), mas, aquilo que está antes 

destas acepções, no estrato pré-filosófico, e que permite que conceituações como tais 

sejam possíveis. É neste sentido que a distinção figura/fundo seria pré-filosófica em 

relação aos autores germânicos analisados no artigo anterior. 

Reinvoco o seguinte exemplo que utilizei na introdução do texto de 2016: 

Uma das maneiras como McLuhan preferia descrever nossa cegueira a nossos 

ambientes era apontar que os peixes não têm consciência da água em que 

nadam. “Uma coisa sobre a qual os peixes não sabem absolutamente nada é a 

água, já que não têm antiambiente que lhes permita perceber o elemento 

dentro do qual vivem” (LOGAN, 2011, p. 5, grifo meu). 

                                                

 
12 Deleuze chama o tipo de sua investigação de “noologia”, diferindo-a de uma história das ideias ou do pensamento, 
já que ele não está interessado na narrativação das ideias - por exemplo, nas transições históricas entre Humanismo, 
Iluminismo, Modernidade, Pós-Modernidade etc. Deleuze fala em termos de “geofilosofia”, ou seja, em camadas de 
pensamento. Essa intuição geológica do pensamento é o que nos permitirá aproximá-lo da arqueologia. 
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Por um lado, há analogias entre o que McLuhan chama de ambiente e Deleuze 

de senso comum, sendo que ambos operam a partir de uma cegueira seletiva. Por outro 

lado, a ideia de antiambiente que torna claro seu inverso pode ser adaptada para o 

enfrentamento entre imagens do pensamento, admitindo que tal sobreposição de 

imagens permitiria ao investigador deslocar os conceitos, modificando-os de forma que 

adquiririam feições distintas e uma potência desconhecida que não possuiriam dentro do 

sistema teórico original.  

Há algumas nuances a serem observadas em relação ao que estou chamando de 

conceito em relação à prática teórica. Primeiro, Deleuze não compreende os problemas 

como obstáculos a serem resolvidos e eliminados, mas como aquilo que avança o 

pensamento – portanto, nenhuma teoria existe na ausência de problemas. Segundo, o 

pensamento enquanto prática é a criação de conceitos, cada conceito sendo a resposta a 

um problema específico cujas condições de existência ele ajuda a criar – ou seja, a 

teoria é cega a problemas fora de sua alçada. Terceiro, um conceito consiste de 

múltiplos elementos “internos” que operam por relação de proximidade uns com os 

outros e criam um novo conceito, cujo significado é constituído pelos elementos que 

interagem entre si (WOODWARD, 2017). Daí que um conceito é tanto uma 

multiplicidade (um sistema ou mapa composto de vários subsistemas) quanto uma 

singularidade (é o resultado do arranjo específico de seus elementos constituintes).  

Quarto e mais importante para a discussão apresentada, além de relações 

internas, os conceitos também possuem relações de exterioridade, pois eles estão em 

relação a outros conceitos: por exemplo, o conceito de geofilosofia, trabalhado por 

Deleuze e Guattari (sobretudo 2010), opera a partir dos conceitos de geografia e 

filosofia sem serem redutíveis um ao outro e guardando relações de proximidade com 

outros construtos conceituais, como a geohistória de Braudel ou a geopsicanálise de 

Tosquelles. Cada um destes conceitos possuem semelhanças e especificidades 

resultantes dos arranjos particulares que contingenciam e operam sobre um campo de 

problemas específico, ou, no linguajar de Deleuze e Guattari, um plano de imanência. 

Como dito anteriormente, o uso de conceitos geológicos para explicar os 

processos filosóficos não é metafórico. Cabe apontar que uma consequência desta 

compreensão a respeito do pensamento e da teoria é a localização e a historicização da 
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filosofia. Nas primeiras páginas de “O que é a filosofia?”, Deleuze e Guattari (2010) 

voltam-se para a famigerada questão do excepcionalismo grego. Ao invés, porém, de 

explicarem o surgimento de uma filosofia universal na Grécia como o resultado das 

instituições sociais, políticas e culturais helênicas, Deleuze e Guattari usam as mesmas 

instituições para apontar o surgimento de uma filosofia local que se quer 

universalizante
13

: aquilo que se origina nas margens do Egeu é uma filosofia com 

conceitos que só poderiam ter sido pensados ali. É especificamente tal “localização” da 

filosofia e do pensamento, um pouco semelhante àquela que nossa área se acostumou a 

fazer em relação à cultura, o que os autores chamam de geofilosofia, para a qual os 

conceitos filosóficos abstratos são inseparáveis dos espaços nos quais foram pensados e 

dos agenciamentos materiais específicos (os dispositivos institucionais, sociais, 

intelectuais etc. e seus diversos arranjos que circunscrevem a possibilidade do 

filosofiar).  

Nesse entendimento, a filosofia deixaria de ser um universal para se tornar 

múltipla em suas manifestações singulares: todo conceito filosófico é diferencial, 

“emerg[indo] com as contingências das diferenças espaçotemporais” (WOODWARD, 

2017, s.p., tradução minha) – i.é, dos encontros, ecologias, ambientes intelectuais e 

mediais, relações materiais, sociais, psicológicas, etc. – a fim de produzirem um estrato 

de problemas, conceitos, signos e teorias. Esse pensamento é duplamente geográfico: 

primeiro, constata a existência de um elemento – o território em que o pensamento é 

formado; depois, constata que o próprio pensamento é formador de um território – um 

plano de imanência –, sendo incapaz de operar distinto deste. O território é, 

simultaneamente, as condições de possibilidade e o horizonte de expectativas de uma 

dada teoria. O deslocamento em direção à geocomunicologia visa privilegiar este 

entendimento: o pensamento comunicológico pensado vis a vis um ambiente, tanto 

institucional como social, na presença de problemas específicos e de meios particulares; 

e também formador, se potente, de um território de pensamento sobre o qual se 

debruçarão outros investigadores. 

                                                

 
13 Para ser justo, a análise de Deleuze e Guattari é mais refinada do que isso, não sendo mera questão de causa 
(instituições) e efeito (filosofia grega). Isto muito se deve à inflexão genealógica que Deleuze dá às suas análises, na 
não-correspondência entre causa e efeito (um efeito pode ter uma causa não imediatamente evidente ou lógica; e uma 
causa efeitos imprevisíveis). 
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Creio que nossa área possua ferramentas suficientes para tal empreendimento, e 

seja ser estarrecedor que ainda não o tenho praticado em relação a suas próprias teorias. 

Não é necessário procurar muito para encontrar um volume considerável de trabalho 

que lida com pressupostos ambientais/territoriais mais ou menos semelhantes (alguns 

mais convincentes que outros). Para ficar em apenas um clássico: em “De Caligari a 

Hitler”, Siegfried Kracauer (1988) usa a produção fílmica da Alemanha entreguerras 

como porta de entrada para o domínio psicológico
14

 da população na época, a fim de dar 

um panorama de seu ambiente intelectual. 

Mais significativo para nossas intenções é a percepção de Kittler de que existe 

um caráter medial na prática intelectual que não pode ser desconsiderado: se “a mídia 

determina nossa situação” (KITTLER, 1999, p. xxxix, tradução minha), também 

determina nossas “operações intelectuais” (WINTHROP-YOUNG; WUTZ, 1999, p. xx, 

tradução minha). No limite, escolas de pensamento podem ser depreendidas das 

condições mediais em que são produzidas: o desenvolvimento do estruturalismo como 

um paradigma intelectual é ligado, para Kittler (1999, p. 21-114), ao surgimento da 

máquina de escrever, que distribui os caracteres em casas a serem ocupadas e 

intercambiadas; a filosofia platônica só é possível a partir da disseminação da palavra 

escrita, pois a teoria das formas – de que outro mundo existe além do temporal e 

material percebido através dos sentidos humanos – emula o alfabeto, do qual Platão 

pertenceu a uma das primeiras gerações alfabetizadas (DAVIS, 2004).  

Assim, apontar a historicização e a localização da teoria inclui também pensar 

medialmente as condições em que se dão suas práticas. Afinal, se “Todo pensamento 

sobre mídia é em si parte de uma contingente história da mídia” (PIAS, 2016, p. 23, 

tradução minha), é surpreendente que poucos teóricos das mídias e da comunicação 

tenham sido abertos à análise de sua própria produção da mesma forma em que são 

quando investigam a história do conhecimento
15

. 

                                                

 
14 Como não lembrar da epígrafe de “As Três Ecologias” de Félix Guattari (1990)? “Existe uma ecologia das ideias 
danosas, assim como existe uma ecologia das ervas daninhas”, retirada de Gregory Bateson. 
15 Admito que faço uma redução argumentativa: o mote da investigação de Kittler era a necessidade de uma nova 
teoria das mídias frente à emergência do computador, o que mais ou menos assemelha-se com a minha proposta. 
Porém, lembra mais a outro argumento que já desenhei: o de que as teorias são dependentes dos meios que analisam, 
e não o contrário. Wolfgang Ernst parece mais consciente do impacto de se fazer arqueologia “das mídias” com 
“mídias”, e propõe o termo arqueografia para chamar atenção a este fato (cf. ERNST, 2016). 
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Considerações finais 

Claus Pias questiona se o debate sobre “o que há de germânico nas teorias 

alemãs das mídias” não seria sintomático de uma necessidade de reflexão sobre a 

instituição dos estudos de mídia no panorama acadêmico alemão após a sua 

oficialização bittersweet (quando uma disciplina que se caracterizou por ser antissistema 

passou a fazer parte das mesmas instituições às quais se opunha), e teria “[...] pouco ou 

nada a ver com uma mentalidade germânica, mas com a [...] (de certa forma bastante 

germânica) história da teoria da mídia e de seus paradoxos” (PIAS, 2016, p. 19, 

tradução minha). Seguindo na mesma linha sintomatológica, e de maneira um tanto 

mais ácida, Winthrop-Young (2009) discute a presença da retórica Sonderweg dentro 

dos estudos de mídia germânicos, ou seja, a crença em um caminho excepcional em 

relação aos outros recortes nacionais da área. 

Independente das causas que provocam a reflexão sobre o caráter alemão dos 

estudos de mídia dentro da Alemanha, o importante a notar são as operações que o 

gentílico permitem à análise. Para além da dificuldade na tradução dos campos 

semânticos emprenhados em conceitos específicos, a questão é ver em funcionamento 

uma imagem do pensamento e encontrar seus limites e sobreposições. Se, por um lado, 

o caráter “germânico” de uma teoria não pode se resumir às semelhanças entre local de 

nascimento ou atividade do teórico e da teoria, como se tudo que fosse feito por 

departamentos de estudos de mídia na Alemanha ou por teóricos alemães expatriados 

fizessem parte da mesma imagem de pensamento, nomeada “teoria alemã das mídias”; 

por outro lado, é perfeitamente possível ser um teórico alemão da mídia sem ser alemão 

e sem atuar na Alemanha – e, de fato, Vilém Flusser, que não é alemão nem produziu na 

Alemanha, ou Hans Ulrich Gumbrecht, que é alemão, mas produz há mais de 25 anos 

nos Estados Unidos, se encaixam dentro do rótulo “teoria alemã das mídias”. 

Mesmo tendo ciente que o ato de nomear é político, é difícil de negar que 

existam semelhanças – e diferenças – suficientes para compreender uma gama de 

autores operando sobre pressupostos teóricos básicos. É somente neste sentido que se 

pode afirmar a existência de uma imagem do pensamento germânico sobre as mídias. 

Meu apontamento da distinção figura/fundo no artigo anterior foi de apontar um dos 

elementos que a compõe, mas ele não é exaustivo. O problema é mais profundo por que 
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o tipo de investigação necessária também o é, e aqui a arqueologia vem a calhar. 

Por exemplo, de forma um tanto equivocada, as “arqueologias das mídias” 

erigiram-se sobre uma concepção de tempo senso comum – na discussão que fiz aqui, 

quer dizer que elas falharam em colocar alguns de seus pressupostos mais básicos à 

prova – em que o tempo é horizontalizado, estando o passado atrás e o futuro à frente do 

pesquisador, mesmo quando reconhecem a não-linearidade do tempo. Assim, sua 

intervenção no passado é (quase sempre) limitada a contar as mesmas histórias (da 

televisão, do computador, da cultura de massa) de maneiras diferentes, como se isto 

bastasse para uma apreciação distinta da atualidade e fosse capaz de provocar reações 

no futuro (por exemplo, uma consciência da contribuição feminina às mídias digitais). 

Dentro deste escopo nas quais são feitas muitas das investigações arqueológicas, não 

existem diferenças significativas com a história das mídias que justifique a existência de 

um pensamento singular – apenas a insistência retórica de se estar fazendo algo inédito 

e diferente, uma valoração do “novo” e da “criatividade” dentro da área acadêmica que 

pode ser por sua vez sintomático de um ideário empreendedorístico. 

Mas, e aqui retorno ao alerta que já fiz várias vezes ao longo do texto em relação 

à geofilosofia deleuzeana: há contribuições poderosas se a arqueologia não for tomada 

por metáfora. Como aponta Zielinski (2006), uma investigação do deep time of media 

necessariamente compreende o tempo como “profundo”, ou seja, no eixo vertical e não 

horizontal: como na paleontologia, o passado é o que está abaixo, soterrado por 

camadas e mais camadas de terra – e memórias, costumes, hábitos mentais, 

pensamentos, filosofia, mídias, teorias, ideologias; abortos e cadáveres de toda sorte. A 

arqueologia – e o escavamento como método – deve ocorrer não para trás, mas para 

baixo e para dentro, sobretudo em direção às camadas não-filosóficas de nosso 

pensamento comunicacional. 

Há busca é pelo não-pensado do pensamento sobre as mídias e sobre a 

comunicação. Será do embate com as pressuposições esquecidas – os cadáveres nos 

armários teóricos – que novas perspectivas para o pensamento comunicacional se 

tornarão possíveis. Ao solapar as convicções que temos a cerca dos processos 

comunicacionais em seus encarnamentos midiáticos, o ato arqueológico escreve outras 

imagens do pensamento comunicacional possíveis, nos obrigando a questionar os 
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fundamentos de como pensamos a comunicação hoje. 

Creio que esta é uma maneira interessante de problematizar a prática 

teorográfica: em vez de apresentar as teorias para que outros autores “conformem” 

(ressalto mais uma vez o subtexto geográfico) um pensamento próprio ao de um autor 

escolhido, o objetivo é propor o debate das condições de formação, recepção, mediação, 

etc. de um autor ou escola de pensamento – e, dentro do possível, apontar os territórios 

que ocupam, com os limites e as possibilidades de avanço. Ao contrapor duas ou mais 

imagens de pensamento como se fossem placas tectônicas, os abalos serão sísmicos e as 

possibilidades e as impossibilidades de se “falar como” – como teórico alemão, como 

mcluhaniano, como benjaminiano, como frankfurtiano, como americano, como 

brasileiro, etc. – se tornaram mais claras. Pois, para ser um “teórico alemão das mídias” 

não é preciso ter nascido ou estado na Alemanha, mas se engajar em seu território de 

pensamento. 
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