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Esta palestra parte da discussão sobre a relação entre as pessoas e as imagens que, 
como marco de relacionamento, têm um capitalismo baseado no emocional e simbólico. 
Nessa medida surge uma visão crítica aos produtos multimídia no espaço público que 
alteram a relação do sujeito com o mundo que o rodeia, sendo este espaço também 
alterado pelos discursos da publicidade e sua projeção dos imaginários comerciais no 
tecido social. A constante relação arte-desenho-publicidade permite compreender a 
contaminação das disciplinas pelo constante intercâmbio e deslocamentos das práticas 
que criam uma diversidade de tendências e uma superprodução de imagens, que diluem 
as bordas de significação do que era considerado produto e mercadoria.  

Mercadoria, sujeito, objeto, comunicação, emoção, vigilância, interatividade. 

1. INTRODUÇÃO 

 Neste trabalho a relação arte-publicidade-desenho 
esboça a tensão que estas três áreas tecem na 
produção contemporânea de imagens e o mercado 
de consumo. Esta tensão dilui as bordas que 
caracterizavam as técnicas e a produção das artes 
plásticas e utilitárias, alterando com aquilo os 
espaços cotidianos onde o sujeito desenvolve 
comunidade.  
A cidade nesta forma de percepção que se 
estabelece em uma primeira instancia como cena, 
como espaço da atuação do social, se desenvolve 
rapidamente como cenografia, como espaço de 
constante experimentação de novas técnicas de 
representação; onde o sujeito —cada vez mais 
objeto— reflete suas emoções não como ator, 
senão como contêiner dos imaginários com os 
quais o capitalismo atual opera;  desde dentro para 
fora, desde a fascinação do individuo. 
Assim a contaminação de significações promovida 
pelo capitalismo no meio da anarquia da 
superprodução projeta a cidade como novo 
paradigma de intercâmbios sociais, como 
cenografia dos resultados de suas operações, 
convertendo os resultados em valor de gozo, em 
valor emocional, cujo conteúdo escraviza o valor 
de troca no intercâmbio, na transação, na 
interação, ao modo das relações comerciais.  
Essa plasticidade do capitalismo se amolda à 
mudança da tecnologia, que se desenvolve 
energicamente obedecendo a modelos cientifico-
darwinistas, evolutivos, repete com isso na forma 

do simulacro os padrões com que a vida se 
comporta em uma tentativa de propor uma 
substitução-união entre tecnologia-ambiente. 
Este ambiente, que na modernidade se crio como 
espaço público na tela, hoje se expande ao 
telespaço público na teia, na rede-nuvem do 
transito informacional das comunicações, é um 
ambiente espetacular onde convive o imagético-
tecnológico, expandindo o privado no público e no 
intimo. Sinala-se aqui o perigo do que era a 
vigilância na época moderna, na atualidade muda 
a uma forma de controle coordenada pelo gozo, 
que insta ao individuo como {(sujeito) + (objeto)}, 
como sobjeto (Verdú, 2005) a comungar nessa 
necessidade de cobrir seu vazio como objeto, na 
comunidade dispersa no individuo; afetando assim 
as noções de subjetividade-mercadoria, fusionando 
tanto ao objeto como ao sujeito na inversão: no 
esvaziamento do sujeito no objeto. 
Acelera-se a hibridação dos conceitos e modos de 
vida, do que consumimos e nos consume. 
Ambiente. 

2. A LUTA ENTRE O CIDADÃO E O INDIVÍDUO, 
ENTRE O SUJEITO E O OBJETO: O SOBJETO. 

A transformação do olhar por meio da técnica da 
perspectiva na pintura, “techne” que impõe um 
regime de ordem e ilusão de realidade aos objetos 
mediante sua captação pelas técnicas artísticas no 
imagético; configura consequentemente, os 
interesses para analisar o comportamento da 
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percepção do ser humano e fazer sua 
representação sistêmica, objetual. 
Em suas primeiras indagações, Vesalio, no século 
XVI, e publicadas na sua pesquisa de humanis 
corporis fábrica (1546), enxerga o corpo humano 
como uma rede de conexões entre sistemas (rete 
mirabilis); nesta mesma ótica, uma relação entre o 
corpo e o arquitetônico-urbanístico, que existe 
graças à concepção urbanística e anatômica das 
cidades, sinala analogias entre o espaço público e 
o fluxo do político-econômico, ou melhor, o espaço 
público como tela de representação desse fluxo; 
por outro lado, compromete ao corpo —como um 
fluxo a mais— no conceito que objetivara ao sujeito 
feito fábrica no discurso da produção do capital e 
do mercado, o maquinal. 
Este caminho aberto por Vesalio e seguido por 
tantos outros, desenvolve com a taxonomia e seu 
corpus anatômico uma necessidade de 
representar-se no sensível e no perceptível, que 
Guillaume Duchenne no século XIX tenta 
determinar cientificamente em sua pesquisa 
Mécanisme de la physionomie humaine sobre o 
sistema nervoso e as sensações, em procura de 
uma definição sistemática dos gestos de 
expressão, tentava dar conta de como esses 
impulsos se manifestavam por meio das tensões 
dos músculos criando um analise fisiológico das 
paixões, um mapa gestual das respostas às 
motivações, uma padronização das emoções e das 
sensações que fluem e “que um fenômeno como a 
dor, pode, como o sangue, circular através do 
corpo” (Argüello, 1998, p. 17), o fluxo representado 
no emocional. 
Na mesma medida, o amor pela técnica do período 
industrial afetou o campo das artes plásticas que 
saíram da burguesia que em seus usos e 
manifestações refletiam o status quo do poder e de 
sua sensibilidade. 
Com os movimentos das vanguardas artísticas 
modernas se retomou em primeira instancia uma 
ruptura ideológica com o capitalismo imperante, 
mas o choque da produção técnica e mecânica de 
informação e o novo contexto da noção de cidade 
como centro das praticas sociais contemporâneas, 
que une em grande medida os conceitos do corpo 
para seu melhoramento e distribuição; fazem o 
caldo de cultivo que da origem a um tipo original de 
artista, o artista técnico. 
Quando as vanguardas artísticas definem sua 
tarefa em contra da concepção tradicional da arte, 
redefinem assim também sua relação com a 
sociedade, que neste caso é uma sociedade com 
características amplamente diferentes as suas 
antecessoras, já que o papel jogado pela indústria 
maquinal começa ter uma necessidade de 
representar-se esteticamente; é dizer, que o 
maquinal como sinal do progresso tecno-cientifico, 
produto da lógica e das ciências da natureza, 
precisa estabelecer uma conexão emocional com 
uma sociedade (agora urbana, agora de massas), 

mediante modelos e series, e em definitiva, formas 
sensuais aos sentidos. 
Na Bauhaus e a Vjutemas as pesquisas sobre a 
percepção humana ganham terreno para estudar o 
fenômeno estético como experiência, como 
emoção  —a vida é arte—, que surge quebrando a 
leitura continua em uma leitura cinematográfica e 
não-lineal, da mesma maneira que as 
fotomontagens são uma fragmentação de unidades 
continuas de fotos a unidades discretas de 
fragmentos em uma unidade, como uma tela 
interativa, como no livro Dlia Golosa de Maiakovski 
desenhado por Lisitski em 1923, e os painéis da 
exposição Pressa em 1928, desenvolvendo formas 
de comunicação radicais, interativas. 
A funcionalidade implícita na produção industrial 
em fusão com as técnicas artísticas, parte do 
cotidiano entanto urbano, em onde a concepção de 
entorno como conjunto racional: 

se encontra a ampliação da estética a toda a 
cotidianidade [...] Com a abolição da separação 
entre o belo e o útil nasce em efeito a 
possibilidade de uma “semiótica universal da 
experiência tecnológica”. Ou também, desde 
outro ângulo: A Bauhaus tenta reconciliar a 
infra-estrutura técnica e social estabelecida pela 
revolução industrial com a superestrutura das 
formas e do sentido. (Baudrillard, 2002, p. 225-
226) 

o que facilitara que se planeje uma união 
sujeito/objeto, e que a noção de evento, que 
geraria no encontro espectador/obra a experiência 
estética, gere finalmente o espaço para que as 
ideias feitas se representem em nossa emoção, 
como expressão desse choque, eliminando as 
ideias que se fazem.  
Esta noção de evento tem uma natureza 
espetacular, que se realiza cada vez mais no 
âmbito da expansão das tecnologias da 
comunicação e a produção publicitária, que 
procura mediante a tendência de comportar-se 
cenograficamente incrementar o sentido de 
simulacro maquinal, e de impor  

o gozo da completude imaginária. Lembremo-
nos de que, na ordem do imaginário, o 
superego, em lugar de expressar a interdição do 
gozo, torna-se aquele que ordena o oposto: 
‘Goze! ’. É o capital que fala aí. Goze que 
significa: ‘Consuma!’” (Bucci, 2002, pag. 62). 

Os estudos sobre a legibilidade, os usos 
misturados das técnicas artísticas, a ergonomia e 
as relações que na comunicação o ser humano 
estabelecia com os objetos, foi fundamental para 
gerar as bases das técnicas contemporâneas da 
comunicação, da arte e da propaganda política, 
com o que se dá começo às indústrias culturais e 
do espetáculo, e também a seus usos a favor da 
manipulação das massas e ao estudo do 
comportamento humano,  
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Embora se apresente posteriormente, o estudo das 
emoções que realizou durante trinta anos o 
antropólogo estadunidense Paul Ekman, reuniu 
como resultado a grande vagagem deixada por 
Darwin e Duchenne, como também pelos artistas 
modernos, em um quadro surpreendente de como 
os seres humanos em sua emotividade são um só, 
formamos comunidade. A emoção é o centro. 
Essa emoção como matéria de exploração 
econômica e artística se converte no centro da 
comunicação onde as imagens do regime do 
audiovisual se padronizam. O fenômeno da 
propaganda fez visível como a manipulação da 
emoção é possível, e que pode induzir-se, como 
fica claro em El Lissitsky:  

Uma publicidade que vai direito ao grão deve 
proporcionar uma idéia clara do que propõe, 
mas sobre todo deve demonstrar os 
conhecimentos que possui em matéria de 
psicologia [...]”,(1924, citado em Leclanche-
Boulé, 2003, p. 217) 

o que pode servir de ferramenta de vigilância e 
emergência permanente. 
A propaganda e a publicidade movimentam 
informação no urbano, nas concentrações de 
pessoas, onde tem trafego e fluxos de informação, 
a cidade e o arquitetônico possibilitam a 
hierarquização e o controle das comunicações e 
dos movimentos de informação, como das pessoas 
que moram nela (ou não),  

[...] há que pegar em consideração o feito de 
que o homem moderno (sobre todo nas grandes 
cidades) está imerso em um mundo de 
inscrições e cartazes. É, pois, muito mais útil 
exibir a mercancia que nomeá-la [...] (1924, 
citado em Leclanche-Boulé, 2003, p. 218)  

na interação dos núcleos humanos nasce do 
cidadão o consumidor, e da comunicação a 
interatividade. 
3. AS TÉCNICAS DAS ARTES E A 
PROPAGANDA: DO ESPAÇO PÚBLICO AO 
TELESPAÇO PÚBLICO E AS MÍDIAS 
LOCATIVAS. 
As propostas de Speer e a estética nazista, que 
tirou dos construtivistas o marco de conceito 
permitiu que em seu desenho da Catedral de 
Luzes, aponte com referencias ao eletrográfico, ao 
efêmero-espetacular “foto-tipo-eletro-mecânico”, 
maquinal, de onde emerge uma cultura de 
simulacros (Leclanche-Boulé, 2003, p. 22) 
procurando motivar ao público a mergulhar-se na 
imagem cenográfica. É uma arquitetura feita para 
ver-se e assistir-se. Essa noção a explora Leni 
Rieffenstahl na montagem do “Triump des Willens” 
usando trinta câmaras sem que saíssem uma no 
plano da outra, com a intenção de quem assistisse 
ao filme se sentisse como se estiver lá. Arquitetura 
efêmero-ambiental, inmersiva, que controla 
coreograficamente os fluxos dos espectadores, 

como os fluxos da informação que se movem como 
uma rede elétrica que conecta aos participantes 
em uma nuvem autista que se expande sem 
resistência. 
Assim, o aparato técnico-imagético da Alemanha 
Nazista esta sustentado em sua consolidação 
mediante o sistema burocrático do Ministério da 
Propaganda, como na obrigatoriedade dos 
indivíduos de estar permanentemente conectados 
ao sistema icônico-imagético dos meios massivos 
e aos eventos espetaculares da representação 
cenográfica do político no espaço público-social, 
com o qual se tinha a escura esperança de fundar 
um sensus communis, que é só uma projeção do 
imaginário ideológico-político nazista. 
Na atualidade a presença total da imagem ao vivo 
como instância que abarca as atividades da vida, 
se torna na representação da produção anárquica 
e irrefreável de bens de consumo, é o espaço que 
precede a qualquer instância que nos (pre)ocupa, 
que não se resolve no acontecimento senão no 
evento como estado de emergência que define o 
senso comum, que permite a existência social do 
acontecimento, que decide seu estado de verdade, 
validade e realidade na instantaneidade do olhar 
dos indivíduos além do espaço público, que 
desmaterializado “materializou as técnicas de 
comunicação como único espaço possível” (Bucci, 
2007, p. 5) em resposta. 
A expansão da imagética, que desde a publicidade 
e sua perspectiva infográfica e algorítmica de 
representação da realidade, abre a possibilidade 
para que o telespaço público que como 
desmaterialização do espaço público reformule o 
papel do individuo em seu olhar —já fragmentado 
na imagem ao vivo—, e dito telespaço se torne 
mais complexo com a projeção das imagens de 
distinta natureza de conteúdo e técnica, e invada 
pela tecnologia e o mercado os confins da 
paisagem do mundo. 
Aquela pretensão da arte moderna de envolver-se 
na organização da vida social e na ação artística 
dos meios de comunicação, nos campos de 
criação e recepção, para provocar uma atividade 
lúdica no leitor-espetador e interagir com ele no 
jogo (Leclanche-Boulé, 2003, p. 186), abre a 
discussão sobre como a percepção é intervinda 
pelas ciências da linguagem, a semiótica, a 
psicologia e a cibernética, e que segundo 
Baudrillard (2002, p. 225) “a Bauhaus é a que situa 
esta universal semantização do entorno, onde todo 
devem objeto de calculo de função e de 
significação”, de uma semiurgia total, da síntese a 
traves da semiótica técnica e universal.  
A proposta do grupo Archigram evidencia a 
permeabilidade do imaginário capitalista nas 
nossas intimidades, já que sua estética reflete o 
futurismo aero-espacial da indústria, que mostra 
todo em uma dissecção feita para isolar espaços 
hostis dos habitáveis, e que como forma adapta o 
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contêiner como modelo para empilhar em grandes 
blocos-colméia, no que atualmente:  

Entendemos sobre “sociedade” um agregado de 
microsferas (casais, lares, empresas, 
associações) de formato diferente, que como as 
bolhas isoladas em um montão de espuma, 
limitam umas com outras, se empilham umas 
sobre e embaixo de outras, sem serem 
realmente acessíveis umas para outras, nem 
efetivamente separáveis umas de outras. 
(Sloterdijk, 2006, p. 50). 

Pelo tanto o individuo se redefine como centro do 
discurso contemporâneo, se postula como o 
espaço dos espaços, e ao determinar-se assim, 
este mesmo deve co-limitar com outros espaços, 
vive no co-limite, e em seu conteúdo vazio tenta 
“descrever novamente o oco como uma plenitude 
de próprio direito” (Sloterdijk, 2006, p. 36). Esta 
auto-definição insta a modificar a ideia de entorno-
ambiente e dos limites público-privado. A 
arquitetura contemporânea como o mercado se 
torna auto-referente, a manifestar em sua 
existência implícita o se convertera em norma no 
explicito, é dizer, que o intimo e a subjetividade 
hoje transita como informação pública, e que as 
técnicas criadas no seio da revolução industrial e 
as vanguardas se transformam em engenharias 
emocionais, onde o importante é a manifestação 
particular do gosto como atmosfera no ambiente. O 
conhecimento se reduz ao saber infográfico-
ideológico das marcas e a nossa fidelidade na 
função de troca para transformá-la em experiência 
e valor de gozo. 
O telespaço público começa a expandir-se nos 
usos dados pelos produtores publicitários e de 
propaganda política em escala ambiental-
cenográfica, que desde a exposição Pressa ou a 
Catedral de Luzes dos Nazistas, a incitação por 
parte da imagem ao vivo de fascinar no 
encantamento técnico é de propor com esta 
perspectiva que a recepção de informação seja 
participativa, ritual, interativa, e para compreender 
o fenômeno da percepção temos que revisar o 
avanço técnico-produtivo da imagem:  

na abertura da obra de arte à recepção, 
relacionada necessariamente às três fases 
produtivas da arte: a obra artesanal (imagens de 
primeira geração), industrial (imagens de 
segunda geração) e eletro-eletrônica (imagens 
de terceira geração), detona vários graus para a 
interpretação (Plaza, 2000)  

que modelam e modulam ao espectador; de ali 
deriva que a participação do sujeito com a obra  se 
desenvolva da seguinte forma: 

participação passiva (contemplação, percepção, 
imaginação, evocação, etc.) participação ativa 
(exploração, manipulação do objeto artístico, 
intervenção, modificação da obra pelo 
espectador) participação perceptiva (arte 

cinética) e interatividade, como relação 
recíproca entre o usuário e um sistema 
inteligente. Esta fortuna crítica é fundamental, 
visto que a história reaparece sob o formato 
virtual. (Plaza, 2000) 

As atividades interativas com a arquitetura que 
reforçam este ponto são evidentes nos casos como 
em Colours by numbers desenhado para Sony 
Ericsson pelo artista Erik Krikortz, o arquiteto Milo 
Laven e o desenhador de interação Loove Broms, 
o Shopping Center de Prada totalmente 
automatizado, desenhado por Rem Koolhaas, e 
outras formas iterativas do arquitetônico, como no 
caso do artista mexicano Rafael Lozano-Hemmer 
em sua obra Vectorial Elevation que inclui o 
espetacular, a tele-presença e o interativo nos 
espaços públicos, chamando-lo “arquitetura 
relacional” (Mark, Reena e Grosenick, 2006, p. 62) 
que faz lembrar as propostas de Speer e da 
arquitetura electrográfica e a comemoração das 
torres gêmeas em 2002, onde por uma parte 
precisam a presença do ser humano para realizar-
se, mas por outro lado na monumentalidade do 
evento reduz o sujeito a individuo, afastando-lo ou 
varrendo-lo; cabe anotar como exemplo a obra 
“Access” de Marie Sester, que embora trate 
conceitos como a vigilância e sua união com a 
tecnologia, também nos apresenta essa dualidade 
entre ser vigiados e ser o centro de atenção. 
Assim esta participação do individuo se localiza 
com a informação tanto no espaço público físico, 
que serve de tela-substrato, como no telespaço 
público que tece os conteúdos em uma teia-
estrutura; porém estas instancias ao ser mediadas 
pelo corporativo e pelo econômico, enfatizam o 
conflito do cidadão, para incrementar a 
subjetividade do individuo em seu papel de 
produtor-consumidor de informação; instancias tão 
só reguladoras do intercâmbio do consumo, 
entanto que a vigilância custodia bens, o público 
esta colonizado pelo privado, e a informação que o 
interesse público procura se focar na vida privada 
das figuras públicas, à exibição pública do intimo, 
buscando interconectar-nos para ter a sensação de 
construir comunidade, já desagregada pelo medo 
ao próximo (Bauman, 2004,  p. 42). 
O telespaço público hoje em dia é uma instancia 
que junta no ambiente a noção multimídia da 
tecnologia digital, articulando-se como forma vazia 
para abranger o conteúdo virtual das redes de 
comunicação, e onde o individuo (sobjeto) interage 
com seu entorno como sistema inteligente, por 
tanto: 
Devemos definir os lugares, de agora em diante, 
como uma complexidade de dimensões físicas, 
simbólicas, econômicas, políticas, aliadas a banco 
de dados eletrônicos, dispositivos e sensores sem 
fio, portáteis e eletrônicos, ativados a partir da 
localização e da movimentação do usuário. Este 
nova territorialidade compõe, nos lugares, o 
território informacional. (Lemos, 2009b) 
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Nesta expansão do sujeito no ambiente, as novas 
tecnologias como a realidade aumentada (RA) e a 
Internet das Coisas, amplificam o problema da 
concepção de individuo e sociedade. O primeiro 
para enxergar é que a Realidade Virtual com a 
entrada da RA faz perceber como se aprofunda o 
domínio da informação por parte do capitalismo, 
como bafo sobre a realidade, si segundo a 
Sloterdijk:   

A espuma é o engano realmente existente —o 
não-existente como um existente ou como um 
simulacro do ser—, porém, uma alegoria da 
falsidade primeira, emblema da infiltração do 
insustentável no solido –um fogo fátuo, um 
demais, um capricho, um gás dos pântanos, 
habitado por uma subjetividade suspeitosa. 
(2006, pag. 29) 

que espalha a concepção de privado como público, 
do fantasmagórico sobre o coletivo: 

Já não é certo que o publico se haja proposto 
colonizar o privado. É mais bem o contrario [...] 
Para o individuo, o espaço público não é muito 
mais que uma tela gigante sobre a que são 
projetadas as preocupações privadas sem 
deixar de ser privadas nem adquirir novos 
valores coletivos (Bauman, 2003, p. 45) 

e com a Internet das Coisas a vigilância e 
monitoramento dos sujeitos-objetos fragmenta ao 
individuo em duas realidades, uma em sua 
presença física e outra como dado controlado, em 
uma nova forma de ver comunidade: 

É importante frisar que é dito 'NÓS' e não 
'ELES' ao sujeito tecnológico, este outro “eu que 
já tomou partido pelo mundo, que já se abriu a 
alguns de seus aspectos e sincronizou-se com 
eles”. Este ponto é importante, pois 'EU' faz 
parte da mesma cultura tecnológica em NÓS. 
Em sistemas multiusuário, TODOS dialogam 
com TODOS e participam de um mesmo 
sistema-imagem. (Laurentiz, 2004). 

Estas novas formas de relacionamento como estes 
novos espaços de socialização desmaterializam 
nossa percepção e assim mesmo o invadem com 
formas pré-fabricadas de ver. O fundamental do 
conhecimento participativo na interatividade social 
se dilui em uma sensibilidade frágil e vácua 
“Paradoxalmente, a era da comunicação se há 
revelado finalmente como a era da solidão, 
enquanto que a tão cacarejada modernização se 
tem traduzido para muitas pessoas em 
marginalização” (Gubern, 2000: 219). 
A plasticidade do capitalismo contemporâneo se 
percebe na plasticidade da informação no 
telespaço público e o entretecido no sobjeto, 
plausível na obra de Giselle Beiguelman sobre a 
qual diz Andre Lemos: 

[...] em Egoscópio (2002), a artista explora o 
fluxo de informações da internet e convida o 
público a des/organizar a auto-biografia coletiva 
do personagem-título. Os endereços dos sites 
enviados foram projetados num painel eletrônico 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima em SP. Algo 
similar poderia ser pensado para o mercado, 
onde inscrições do público ocupariam painéis 
publicitários criando tensões entre o mercado e 
o “mundo da vida” (2009, p. 8) 

desta maneira também é evidente que a obra 
propõe outra característica, sendo esta como essa 
plasticidade da informação procura depois de 
manifesta uma disposição para reproduzir-se no 
telespaço público, é dizer, que mediante 
conversões e operações a informação se tenta 
manifestar no movimento constante de seu corpo 
no traslado tanto de meio como de significantes, 
corporizando no telespaço o privado no público, o 
artístico no publicitário, a internet no painel 
publicitário, precisando tomar forma do 
inconsciente coletivo e individual ao ambiental, 
tornando o individuo “em uma massa descarnada, 
feita de informação, essa mesma massa de dados 
duplica sua existência como telepresença e 
presença física” (Beiguelman, 2004). 
 
A dualidade pulsão-repulsão fica no ambiente, o 
cidadão convertido em objeto pelo indivíduo 
carente de unidade comunal, e indivíduo que forma 
comunidades virtuais tratando de voltar-se 
cidadão, o sujeito convertido objeto pela carência 
de algo que lhe foi arrebatado na força de trabalho, 
o objeto tratando de voltar-se sujeito no valor de 
gozo da aura publicitária, o ser humano que 
sincronizado no telespaço público trata de juntar 
seus pedaços espalhados na selva psíquica feita 
ambiente personalizado e dados digitais, os dados 
digitais que nos representam ante outros dados 
digitais em um mundo virtual que “pinga” no mundo 
real. 
Ser humano feito fluxo, feito marca, signo. 
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