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RESUMO

Este projeto propõe a investigação e exploração criativa de 

estratégias DIY, hardware hacking e circuit bending para a criação de 

objetos artísticos sonoros e visuais em laboratório experimental. 

P r e t e n d e - se com o desenvolvimento prático, a construção e 

desconstrução artesanal de materiais eletrónicos, recorrendo a 

técnicas de hacking como processos criativos de produção autónoma 

e personalizada de dispositivos eletrónicos. O interior e exterior 

de brinquedos e aparatos eletrónicos do dia-a-dia são modificados 

e reconfigurados como telas abertas para a experimentação de 

novos discursos estéticos para a criação autoral de instrumentos 

híbridos únicos.

Com o estudo e formulação das experiências de hacking e 

apresentação pública de objetos artísticos, procurámos contribuir 

para a divulgação e aceitação destas estratégias na prática artística 

contemporânea. 

PALAVRAS-CHAVE

DIY, Circuit Bending, Hardware Hacking, Objetos, Som, Imagem 





ABSTRACT

KEYWORDS
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This project aims to develop a creative research and exploration 

of DIY strategies, hardware hacking and circuit bending for the 

creation of artistic sound and visual objects in an experimental 

laboratory. With the development of these artifacts, we aim at 

the handmade construction and deconstruction of electronic 

materials, using hacking techniques as creative processes for 

the autonomous and personalized production of electronic 

devices. The inner and outer components of toys and electronic 

equipments are modified and reconfigured as open canvas for the 

experimentation of new aesthetic discourses for the authorial 

creation of unique hybrid instruments. 

With the study and formulation of hacking experiences 

and the public presentation of the artistic objects we aim to 

contribute for the awareness and acceptance of these strategies 

in the contemporary artistic practice. 
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“Repurposing, reusing and modifying objects is a natural part of the evolution of human culture, with 

social practices evolving in collaboration with continually reinvented objects around us.” 

(Hertz 2012)

Assistimos à crescente produção e consumo em massa de produtos comerciais 

destinados a artistas e músicos, novos dispositivos high-tech e softwares sofisticados 

são desenvolvidos por grandes corporações e substituídos rapidamente por novas 

versões ou pacotes melhorados. Embora estas inovações tecnológicas de hardware 

e software digital inspirem a estética e facilitem o trabalho de muitos artistas na 

criação contemporânea, existe uma procura crescente de novas relações com as 

tecnologias para além dos limites e formalidades dos produtos institucionalizados e 

comercializados. 

A comunidade Do-It-Yourself1 constituída por designers, tinkers, hackers e artistas 

interessados em desenvolver novas possibilidades estéticas e tangíveis através da 

criação autónoma de ferramentas de trabalho ou objetos artísticos tem vindo a crescer. 

Estratégias de hardware hacking e circuit bending são adoptadas como processos 

de experimentação criativa de materiais e aparatos eletrónicos para criação de 

dispositivos sonoros e visuais ou audiovisuais personalizados de forma artesanal. O 

interior de caixas-negras é aberto e quebrado com a intenção de produção de novos 

discursos estéticos e conceptuais para além das funções convencionais dos produtos. 

Brinquedos, produtos obsoletos e outros objetos eletrónicos do dia-a-dia são alvos 

de hacking através da reciclagem e reconfiguração criativa das suas componentes 

eletrónicas em novos instrumentos.

1  Comunidade de ética faça-você-mesmo.
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O interesse pessoal na utilização das estratégias de hardware hacking e  de circuit 

bending para a construção de dispositivos sonoros e visuais, surgiu do desejo de 

aprendizagem DIY e exploração da plasticidade dos meios eletrónicos como recursos 

criativos para a experimentação de novas estéticas na criação de objeto artísticos. 

Durante o percurso académico realizado na licenciatura de Tecnologias de 

Comunicação Multimédia (ESMAE), desenvolvemos competências conceptuais, 

técnicas e artísticas específicas, através da exploração de diferentes plataformas 

e suportes de comunicação e interação digitais. Embora estas plataformas digitais 

permitissem o desenvolvimento criativo de sistemas interativos audiovisuais, 

existiu sempre o interesse e curiosidade na construção de interfaces físicas e 

tangíveis interativas para além do suporte do computador. 

O projeto final de licenciatura, Space-Time (2012)2, foi desenvolvido com a 

intenção de criar um instrumento de manipulação de vídeo e som em tempo real, 

recorrendo à plataforma de prototipagem Arduino para a exploração de uma interface 

física em ligação com um software desenvolvido no programa Max. Sob a forma de 

instalação de vídeo interativa este projeto permite a manipulação do fenómeno 

de feedback vídeo através de um piano de brincar modificado e de uma webcam, 

podendo o público manusear e interagir com estes dispositivos para a criação de 

padrões visuais e sonoros. No design e construção do protótipo, procuramos jogar 

com a ideia de instrumento, utilizando a estrutura de um piano de brincar para a 

sua interface física. Todo o interior do piano foi retirado, modificando a sua função 

original para a criação de instrumento audiovisual interativo de estimulação e 

manipulação de feedback vídeo, manipulável através da ligação das componentes 

eletrónicas com o software audiovisual desenvolvido.

2  http://cargocollective.com/space-time

)LJ��� Space-Time (2012).
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No mesmo ano, participamos no workshop de circuit bending3 realizado por 

Miguel Pipa no Laboratório de Criação Digital, inserido na programação de Guimarães 

2012, Capital Europeia da Cultura. Este workshop permitiu a experimentação 

inicial e criativa do hacking e aplicação de curto-circuitos a brinquedos e outros 

aparelhos eletrónicos encontrados, para a criação de novos sons e funcionalidades 

tangíveis a partir dos objetos. 

3  https://vimeo.com/32678454

)LJ��� Apresentação da instalação Space-Time no Lófte, Porto, 2012.

)LJ��� Workshop de circuit bending (2012) com Miguel Pipa. 
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A partir destas experiências, desenvolveu-se uma aproximação com os materiais 

eletrónicos como meios criativos para a construção pessoal de alternativas físicas 

ao suporte do computador, mas também na procura de novas estéticas inspiradas 

na imprevisibilidade e ruído presente no hacking de aparatos eletrónicos. Iniciamos 

então uma exploração artesanal destas estratégias de hacking, recorrendo a 

ferramentas e materiais de baixo custo para a aprendizagem DIY e experimental 

destas práticas e utilizando dispositivos eletrónicos e produtos obsoletos descartados 

e encontrados como potenciais materiais de exploração criativa.

Este projeto surge como uma investigação pessoal das estratégias criativas 

e tecnológicas de construção e reconfiguração de materiais eletrónicos para a 

criação de ferramentas de trabalho e objetos de expressão artística.

)LJ��� Workshop de circuit bending (2012) com Miguel Pipa.
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Pretendemos, com a componente prática deste projeto, desenvolver a exploração 

criativa das práticas de hardware hacking e circuit bending para criação de objetos 

sonoros e visuais em laboratório experimental. A utilização destas estratégias 

envolve uma atitude DIY no processo de aprendizagem de noções básicas de 

eletrónica e hardware hacking de forma experimental e intuitiva, apoiada pela 

pesquisa e reflexão sobre os principais conceitos e técnicas por detrás destas 

estratégias. Este desenvolvimento prático tem como intenção a criação de objetos 

artísticos, possíveis de serem utilizados para a produção pessoal de estéticas 

sonoras e visuais ou em contextos de exposição/performance artística em contacto 

e interação com o público.

 

Os nossos objetivos foram:

ï� 5HFROKHU�H�LGHQWLĆFDU�UHIHU¬QFLDV�KLVWµULFDV�H�FRQWHPSRU¤QHDV��

ï� Desenvolver uma abordagem experimental e criativa das técnicas de 

hardware hacking e circuit bending�

ï� Pesquisar e reflectir sobre os princípios e conceitos utilizados na 

H[SORUD©¥R�FULDWLYD�GDV�HVWUDW«JLDV�XWLOL]DGDV�

ï� Criação e personalização de objetos artísticos sonoros e visuais ou 

DXGLRYLVXDLV�

ï� ([SRVL©¥R�S¼EOLFD�GRV�REMHWRV�

ï� $Q£OLVH�GRV�UHVXOWDGRV�

ï� Contribuição para a discussão e divulgação das estratégias DIY, 

hardware hacking e circuit bending, tal como a sua aceitação na prática 

artística contemporânea.
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No primeiro capítulo abordamos um conjunto de referências históricas e 

contemporâneas próximas do contexto deste projeto. Estas surgem da recolha e 

pesquisa de autores, obras e publicações dentro da videoarte, das artes eletrónicas 

e dos novos media. Procuramos através da análise e revisão de literatura das 

referências realizar o estudo das estratégias de construção autónoma e hacking 

de materiais eletrónicos como processos experimentais criativos em diferentes 

áreas e géneros artísticos ao longo da sua evolução.

No segundo capítulo apresentamos o projeto, desenvolvido em laboratório 

experimental onde exploraramos vários processos de construção e desconstrução 

de materiais eletrónicos através de estratégias DIY, hardware hacking e circuit 

bending para a criação de objetos artísticos sonoros e visuais. Com este capítulo 

pretendemos demonstrar a abordagem experimental utilizada, os princípios 

e conceitos por detrás destas estratégias de hacking e as principais técnicas e 

materiais necessários para a experimentação e criação artesanal dos dispositivos 

eletrónicos. Para cada um dos objetos criados no projeto efectuamos a descrição 

das técnicas e opções tomadas durante a sua criação, tal como o conjunto de 

estéticas provenientes do hacking e personalização criativa das suas interfaces 

físicas. Finalizamos este capítulo com a listagem e análise dos resultados dos 

objetos artísticos desenvolvidos e algumas das exposições públicas que surgiram 

ao longo do projeto. 

No resumo e conclusão de toda a investigação e desenvolvimento prático 

realizado ao longo desta dissertação, completamos com o último capítulo a reflexão 

sobre os resultados, as competências adquiridas e dificuldades, mas também 

o trabalho futuro que procuramos lançar a partir das experiências e objetos 

artísticos finais desenvolvidos neste projeto. 





��
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A videoarte tem vindo a construir e desconstruir o vídeo como técnica e meio de 

expressão na criação de novas linguagens e sentidos em ambientes laboratoriais, 

experimentais e artísticos.  O surgimento da videoarte na década de 60 do século 

XX, trouxe consigo novas formas de comunicação, um novo “olhar”, primeiramente 

como uma crítica à massificação da televisão, utilizando esta como suporte contra 

si própria, como um novo meio de expressão artística e social (Gill 1976). Esta 

reação surgiu como uma crítica às convenções tradicionais da televisão, dado o 

descontentamento face à rotina de imagens e informação que a televisão difundiu, 

ao consumo de massas, às audiências e publicidade. 

O vídeo foi explorado como um meio flexível e partilhado em diferentes 

áreas e géneros artísticos, desde a investigação e desenvolvimento da imagem e 

equipamentos eletrónicos, ao questionamento e criação de novas expressões e 

objetos artísticos em contextos de galeria e museus. 

Em 1965, a Sony Corporation introduziu no mercado a câmara de vídeo a 

preto e branco, Portapak, portátil e de baixo custo, tornando a tecnologia de vídeo 

acessível ao público, cativando a atenção de artistas e ativistas que agora podiam 

gravar e reproduzir as suas próprias imagens vídeo. Influenciados pelas ideias de 

Marshall McLuhan, Nobert Wiener, Gregory Bateson e Buckminster Fuller, estes 

artistas e ativistas exploraram o vídeo como um meio de comunicação alternativo 

às mensagens difundidas pela programação comercial televisiva, utilizando-o 

como uma forma de arte e um instrumento artístico, social e político (Hill 1996).

)LJ��� Portapak (desenho original do colectivo VideoFreex).
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Numa época de rápido crescimento tecnológico, as teorias de McLuhan acerca 

do impacto das tecnologias de comunicação no desenvolvimento da sociedade, 

demonstraram o poder transformativo dos novos media, dando um forte impulso 

para o debate e uso das tecnologias em contextos artísticos e sociais. Nas suas 

obras,The Gutemberg Galaxy (1962) e Understanding Media – The Extensions of Man 

(1964), apresentava uma visão sobre os meios de comunicação como extensões do 

homem, refletindo acerca da relação entre as tecnologias e as sensações humanas 

e o modo como estas moldam e alteram a nossa consciência e percepção do mundo.  

Para Mcluhan, “o meio é a mensagem” para além do seu conteúdo, sugerindo que arte 

é um sistema inicial de aviso, que pode dizer à cultura estabelecida aquilo que vai 

acontecer no futuro. Com o surgimento e desenvolvimento das novas tecnologias, 

observa que o mundo passa a ser uma “aldeia” ligada por meios de comunicação 

eletrónicos, em que as novas interdependências tecnológicas transformaram o 

mundo numa espécie de “aldeia global”.

McLuhan não ofereciam soluções para uma restruturação democrática dos 

sistemas telecomunicacionais, mas inspirou entusiastas e artistas à reflexão e crítica 

sobre as tecnologias, investigando o novo meio de vídeo nas suas experimentações 

artísticas (Hill 1996).

“These people are among the real pioneers of the medium; they are fascinated with the role 

technology plays in our society and are constantly searching for new ways to make this role 

visually manifest. They feel that the structure of electronic tools reflects as well as informs our 

thinking, and by using tools that produce visual patterns, they hope to reveal to us our social 

and technological directions.” (Gill 1976)

�������&RPXQLGDGHV�GH�Y¯GHRV

Na década de 1960 e inícios de 1970, começaram a surgir colectivos de artistas, 

escritores e ativistas nos EUA, como por exemplo, Videofreex, People´s Video Theater 

e Raindance Corporation ,Global Village e Ant Farm. Estas comunidades propagaram 

o conhecimento e aprendizagem das tecnologias de vídeo, desafiando o público 

a fazer parte de uma rede participava de comunicação de ideias e produção de 

conteúdos alternativos ao sistema de comunicação televisivo americano.  

O The Whole Earth Catalog, publicado pela primeira vez  nos Estados Unidos 

da América em 1968, por Stewart Brand, contribuiu para o crescimento de 

estratégias de produção e distribuição de jornais, livros e fanzines, como meios 

importantes de partilha de ideias e iniciativas artísticas, pedagógicas, sociais e 

políticas (Hill 1996). Brand tinha como intenção a expansão do conhecimento 
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das tecnologias disponíveis, tendo em conta a democratização da informação e o 

“acesso às ferramentas”. Semelhante a uma base de dados, The Whole Earth Catalog, 

apresentava um conjunto extenso de textos, tutoriais e técnicas, incentivando 

a aprendizagem autónoma DIY e a colaboração entre diferentes tipos de áreas, 

interligando a tecnologia, o design, a arquitetura.

As publicações do The Whole Earth Catalog foram uma fonte de inspiração 

para o design e temáticas presentes em outras publicações, como é o caso do 

jornal, Radical Software, tendo inspirado de volta Brand, pelo modo inovador 

como expunha e partilhava a informação, potenciando o uso alternativo das 

tecnologias de vídeo.

Entre 1970 e 1974, foram publicados pelo colectivo Raindance Corporation, 

onze volumes do jornal, Radical Software.  Dedicados ao movimento de vídeo 

independente, englobavam uma série de artigos e desenhos, com vista a discussão 

e o conhecimento das tecnologias de vídeo e a divulgação de eventos, workshops 

e exposições. O Radical Software, propunha uma reconfiguração dos sistemas de 

comunicação, através da implementação de estruturas alternativas de informação 

e da humanização da tecnologia:

Unless we design and implement alternate information structures which 

transcend and reconfigure the existing ones, other alternate systems and life 

styles will be no more than products of the existing process. (…) Our species will 

survive neither by totally rejecting nor unconditionally embracing technology-

but by humanizing it : by allowing people access to the informational tools they 

need to shape and reassert control over their lives. ( Radical Software 1970)

)LJ���The Whole Earth Catalog — Acess to the tools (1968), Stewart Brand.
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Este jornal permitiu não só o acesso livre à informação das tecnologias de 

vídeo disponíveis na altura, mas também à troca de ideias entre comunidades, 

funcionando como um fórum de investigação e exploração de temáticas relacionadas 

com a tecnologia, a arte e a ecologia. A última secção de cada volume, com o título 

de Feedback, era constituída por uma lista de contactos e interesses dedicados 

à correspondência de atividades, eventos e artigos, oferecendo assim uma rede 

colaborativa de troca de informação entre colectivos e entusiastas. Além disso, 

utilizavam o símbolo X, como um sinal de partilha livre dos conteúdos presentes nas 

suas publicações, promovendo a cópia e rejeitando o símbolo existente do copyright.

Outra publicação que surgiu do desejo de uma ética Do-It-Yourself na utilização 

das tecnologias eletrónicas de vídeo, foi o manual The Spaghetti City Video Manual: 

A Guide To Use, Repair And Maintance, lançado em 1973, pelo colectivo Videofreex. 

Este livro demonstrava ao público um conjunto de alternativas técnicas de operação 

de vídeo e soluções de baixo orçamento para conserto das mesmas, fomentando 

a autoaprendizagem e a autossuficiência. 

O crescimento de coletivos e ambientes colaborativos na utilização dos meios 

eletrónicos de vídeo, permitiram a criação de conteúdos alternativos á programação 

televisiva e o diálogo público e participativo através das suas publicações e canais 

de televisão independentes, gerando novos conhecimentos e trocas de informação 

e expandindo a aprendizagem e literacia dos novos media.

)LJ��� Radical Software (1970), Raindance Corporation. )LJ��� The Spaghetti City Video Manual: A Guide To 

Use, Repair And Maintance (1973), Videofreex.
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Tal como Yvonne Spielmann descreve, no seu texto Video, an Audiovisual Medium, o 

vídeo é um meio eletrónico modular, que permite a construção de múltiplas variações 

audiovisuais, explorado desde 1960 por artistas e músicos interessados nas suas 

propriedades audiovisuais e processuais. A plasticidade do vídeo foi investigada, 

dado o seu potencial estético e sonoro na criação de combinações de sinais de vídeo 

e som, explorando a imagem eletrónica através do seu processamento e manipulação 

entre diferentes tipos de aparelhos e processos analógicos e mais tarde digitais. 

Interessados inicialmente pela imagem televisiva, procuraram gerar imagens 

abstratas em contraste com a imagem “perfeita” habitualmente produzida neste 

meio, interferindo na sua sincronização e multiplicando os seus sinais (video 

feedback). Com o desenvolvimento de equipamentos de gravação e processamento 

de vídeo, transformaram a imagem através de processos de modificação da direção 

da sincronização vertical e horizontal da imagem e de interferência através de input 

de som. Em colaboração com engenheiros, criaram os seus próprios aparelhos de 

manipulação da imagem vídeo, utilizando a eletrónica e processos computacionais para 

uma interação em tempo-real com a plasticidade da imagem eletrónica, construindo 

sintetizadores e processadores de vídeo.

Apresentamos nas secções seguintes o trabalho de Nam June Paik e Steina 

e Woody Vasulka como autores de referência e o conjunto de processos criativos, 

obras e conceitos desenvolvidos na exploração audiovisual do vídeo e dos seus 

meios eletrónicos.

)LJ��� Topography, Paik/Abe Video Synthesizer, Carol Gross. 
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Em 1963, expõe pela primeira vez a obra Exposition of Music — Electronic 

Television, em Wuppertal, Alemanha, composta por uma série de televisões modificadas 

e interligadas com instrumentos sonoros “preparados” (pianos, gravadores, 

rádios,…), convidava a interação do público na manipulação da imagem através 

do seu input sonoro. Inicialmente ligado à música e ao movimento neo-dadaísta da 

Fluxus, Paik tinha como influência o trabalho de John Cage, recorrendo nas suas 

composições e invenções sonoras, a processos experimentais de redefinição da 

música, questionando as noções convencionais do instrumento, da performance e 

do performer. Esta exposição marca a passagem destes princípios experimentais 

explorados na música, para os novos meios televisivos eletrónicos. Paik propunha 

um seguimento dos conceitos presentes na música eletrónica, para a exploração do 

meio televisivo, introduzindo a aleatoriedade e indeterminismo no processamento 

e interferência da imagem eletrónica (Ribas 2012). Dessa forma, impulsiona a 

exploração de novas relações estéticas e interativas entre a imagem e o som, 

conciliando a música, a performance e a escultura. 

Durante os anos 1960 e 1970, construiu esculturas e robôs televisivos, a partir 

de objetos do quotidiano, recorrendo a televisões, rádios e tecnologias descartadas, 

reconfigurando os aparatos tecnológicos a nível conceptual, visual, sonoro e 

tangível. Os aparelhos televisivos eram manipulados através da modificações dos 
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Nam June Paik (Seoul 1932 - Miami 2006) foi uma figura importante no surgimento 

da videoarte, ao introduzir novas possibilidades e desafios na utilização da 

televisão e do vídeo como um meios de expressão artística. Apresentou ao público, 

um conjunto de obras constituídas pela combinação e modificação de objetos e 

aparelhos eletrónicos, convidando o espetador a participar na interferência e 

manipulação destes aparatos tecnológicos em eventos, performances e instalações 

audiovisuais. 

)LJ���� Exposition of Music — Electronic Television (1973), Nam June Paik.
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seus circuitos internos, ímanes e impulsos sonoros, perturbando os parâmetros 

eletromagnéticos e audiovisuais da imagem eletrónica transmitida. Para além destes 

processos tecnológicos, Paik colocou a audiência como protagonista, passando 

a ter um papel ativo consciente e inconsciente na performance das suas obras. As 

suas esculturas televisivas encorajaram a apreciação pública da televisão como 

uma forma de arte e objeto artístico, familiarizando o espetador com os princípios 

envolvidos na produção da imagem televisiva, a nível físico ao explorar o interior 

e exterior da televisão e visual, adicionando novas experiências visuais com o 

imaginário eletrónico de vídeo (Kearns 1988).

A obra Magnet TV de 1965, permite a interação do espetador através da 

movimentação de um íman colocado no topo de uma televisão, podendo distorcer 

em tempo real a imagem televisiva. O movimento do ímane revelava novas 

configurações visuais através da força magnética, arrastando a imagem para fora 

das suas linhas de resolução habituais, gerando assim padrões visuais complexos 

e abstratos ao interferir no seu sinal eletrónico. Deste modo,  provoca o público 

a passar de mero observador, a participante, proporcionando um papel ativo na 

construção visual da obra. Paik demonstra com esta obra a vulnerabilidade da 

imagem vídeo à interferência do exterior, acedendo e manipulando o sinal de vídeo 

no seu momento de configuração (Kearns 1988), utilizando o público e o ímane 

como manipuladores do output visual da televisão. 

Com o surgimento do Portapak e das tecnologias de gravação, a atenção 

de Paik dirigiu-se para construção do interior destes mecanismo eletrónicos, 

investigando a plasticidade da imagem eletrónica na criação de estruturas 

visuais complexas. Paik acreditava que no futuro, artistas iriam trabalhar com as 

componentes da eletrónica, como trabalhavam na altura os materiais da pintura 

e da música (Kearns 1988). 

)LJ���� Magnet Tv (1065), Nam June Paik. )LJ���� Paik/Abe Video Synthesizer (1069), 
Nam June Paik e  Shuya Abe.
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Foi um dos artistas da videoarte que viu a televisão como uma tela e o vídeo 

como um pincel, demonstrando no seu manifesto Versatile Video Synthesizer, a 

multiplicidade destes meios:

This will enable us to shape the TV screen canvas as precisely as Leonardo, 

as freely as Picasso, as colorfully as Renoir, as profoundly as Mondrian, as 

violently as Pollock and as lyrically as Jasper Johns. (Paik 1974)

Um dos exemplos da televisão como uma “tela” é o sintetizador Paik/Abe 

Synthesizer, construído em 1969 por Paik e Shuya Abe, sendo um dos sistemas a 

explorar a distorção de imagem em tempo-real, tornava possível a manipulação de 

sete fontes externas de vídeo, combinando e misturando os sinais recebidos com 

efeitos de cor, modulação magnética e video feedback. A execução destes processos 

e efeitos, revelava cores, padrões, formas e movimentos espontâneos em tempo 

real. Este equipamento teve um grande impacto na área da videoarte, influenciando 

artistas na construção dos seus próprios instrumentos de manipulação de vídeo, 

recorrendo à eletrónica e a tecnologias computacionais. 

Paik continuou a explorar o desenvolvimento dos novos media eletrónicos 

e digitais, quebrando barreiras entre o criador e o espetador, desmistificando o 

objeto artístico e demonstrando o potencial audiovisual da imagem eletrónica 

nas suas obras. O seu trabalho proporcionou a fundação de novos conceitos e e 

ferramentas inovadoras dentro da videoarte e das artes eletrónicas, exploradas até 

hoje por artistas, sendo Paik um dos maiores difusores destas práticas artísticas. 

)LJ���� Estúdio de vídeo de Nam June Paik, Nova Iorque, 1999.
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Steina Vasulka (Reykjavik 1940) e Woody Vasulka (Brno 1937) contribuíram para 

a evolução do uso do vídeo como arte, explorando a imagem eletrónica e a criação 

de ferramentas de manipulação de vídeo e áudio em tempo real. Investigaram 

processos analógicos e digitais na transformação do som, imagem, tempo e espaço, 

utilizando sintetizadores, processadores e softwares nas suas criações artísticas. 

Ao manipular o sinal de vídeo verificaram a flexibilidade e potencial deste 

em conjunto com o sinal de áudio, transformando áudio em vídeo e vice-versa, 

processando e manipulando imagem e som ao longo do espaço e tempo:

We approached the art material, meaning that we dealt with voltage and 

frequencies. We are dealing with the signal, that is the audio signal and the 

video signal… Woody: What was really, truly significant to us ate that time 

was something nobody really detected. That was to make pictures by audio 

frenquencies and to get audio frenquencie out of pictures. (cit. em Gill 1976, 83)

)LJ���� Estúdio de Steina e Woody Vasulka, Nova Iorque, 1976.
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)LJ���� Violin Power (1970), Steina Vasulka.

Uma das obras que faz uso desta exploração entre imagem e som é a vídeo-

perfomance Violin Power (1970-1980), onde Steina manipula vídeo em tempo real 

através do seu violino, sendo este instrumento, ao mesmo tempo, gerador de 

imagem e som. No vídeo podemos observar simultaneamente Steina e os efeitos 

visuais provenientes da sua performance, distorcendo através do uso do violino, a 

sua própria imagem captada por duas câmaras. Deste modo, o violino torna-se num 

instrumento interativo de manipulação visual através da ligação com sintetizadores 

vídeo, scan processors e multikeyers, provocando na imagem efeitos de distorção, 

flicker e desvios na posição. 

Em parceria e individualmente, Steina e Woody, utilizaram o imaginário 

eletrónico em vídeos, instalações e performances, inventando e modificando hardware 

e software em projetos artísticos e tecnológicos. Tornaram-se quase inseparáveis 

das suas ferramentas, interligando a arte e a tecnologia, a visão humana e a “visão” 

das máquinas, construindo uma forma de televisão completamente diferente do 

que usualmente a televisão significava (Haller n.d).

Durante os anos 1970 desenvolveram um vasto vocabulário de imagens 

eletrónicas recorrendo a máquinas audiovisuais: VCS3 - The Putney (1968), Video 

Sequencer (1972), Sanding Image Processor (1972), Rutt/Etra Scan Processor (1973), 

Digital Image Processor (1976), entre outras. O processador de vídeo analógico 

Sanding Image Processor foi desenvolvido por Daniel Sandin, o qual surgiu a partir 

do estudo do Moog Analog System (1964) de Robert Moog, adaptando a estrutura 

modular do sintetizador de áudio para o processamento de sinais de vídeo. Após 

várias experiências e através de um processo de autoaprendizagem na construção 

e design de circuitos eletrónicos, Sandin transferiu as ideias dos sintetizadores 
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de áudio para a combinação de efeitos e funções modulares na manipulação e 

processamento da imagem eletrónica. Procurou construir um instrumento de fácil 

utilização e de construção relativamente barata, rejeitando a sua comercialização 

e marketing, recorrendo ao apoio financeiro institucional Illinois Arts Concil para 

a sua produção (Furlong 1983, 37).

Forneceu mais tarde os planos de construção e design dos circuitos eletrónicos 

no documento Distribution Religion (com ajuda de Phillip Morton), para que qualquer 

um pudesse copiar e modificar o seu equipamento de forma livre, promovendo a 

sua cópia e a troca de ideias.

O Rutt/Etra Scan Processor construído por Steve Rutt, Bill Etra e Louise Etra, 

teve inspiração na modulação magnética presente no video sintetizador Paik/

Abe Synthesizer, recorrendo a algumas das suas funções mas utilizando outro 

género de fonte de alimentação, o que diminuía o número de distorções no sinal 

(Spielmann 2004a). 

Esta ferramenta analógica manipulava os sinais das coordenadas da imagem 

x e y disponíveis na imagem eletrónica de monitores (tubo de raios catódicos), 

produzindo efeitos de compressão e expansão da frame de vídeo. Facilmente 

eram produzidos padrões complexos de imagens que podiam ser manipulados 

diretamente em tempo-real, interagindo manualmente ou recorrendo a pre-

sets programados, mas também através da ligação a equipamentos áudio que 

sincronizavam os visuais com música ou voz. Ao contrário do equipamento de 

Sandin (com apoio financeiro institucional) foi criado com a intenção de ser 

)LJ���� Distribution Religion (1971 - 1973). )LJ���� Daniel Sandin e Sandin Image Processor (1973).
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integrado no sector comercial, embora a continuação da sua comercialização 

tenha falhado devido aos preços elevados requeridos para a sua produção 

(Furlong 1983a, 38). 

Steina e Woody Vasulka utilizaram estes equipamentos para expandir 

as suas experiências dentro do imaginário eletrónico, modulando sinais de 

vídeo e áudio nas suas obras videográficas, ilustrando a relação generativa dos 

sinais entre si, ao determinarem a forma um do outro. Outro aspeto explorado 

foi a construção e desconstrução da frame de vídeo, alterando a trasmissão 

contínua “normal” da imagem dos monitores, através de impulsos de voltagens 

e interferências nos sinais, produzindo comportamentos na imagem diferentes 

dos que os espetadores estavam habituados.

)LJ���� Didactic Video (1975) demonstração do Rutt/Etra Scan Processor, Woody Vasulka.
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Paralelamente, desenharam e construíram os seus próprios equipamentos 

eletrónicos com a intenção de aprender durante e depois do seu processo de 

construção e programação, personalizando de forma pessoal as suas máquinas 

(Haller n.d). Algumas destas ferramentas foram desenvolvidas em parceria com 

engenheiros electrónicos e programadores, tais como, Eric Seigal, Jeffrey Schier, 

George Brown, Steve Rutt e Bill Etra. Como é o caso do Digital Image Articulator 

(1976), desenhado especificamente por Woody Vasulka em parceria com Jeffrey 

Schier, permitia o estudo e interação da imagem digital em tempo-real. As imagens 

vídeo recebidas ou geradas pelo equipamento eram modificadas através de 

mudanças de cor, escala, formato, resolução e tamanho do campo da imagem em 

programações individuais (Spielmann 2010). Combinava sinais de vídeo e áudio 

analógicos com processamentos digitais, convertendo sinais analógicos (fontes 

externas) em código binário, gerando também através de  algoritmos matemáticos 

imagens complexas caraterizadas por padrões geométricos.

)LJ���� Artifacts (1980), Woody Vasulka.

Entre 1979 e 1987, foi utilizado em várias obras videográficas por Steina 

e Woody Vasulka na procura de novas imagens eletrónicas interagindo com as 

máquinas através de processos criativos e experimentais, estabelecendo assim, 

um diálogo entre as ferramentas e a imagem. Woody Vasulka no seu vídeo Artifacts 

(1980) revela o potencial do Digital Image Articulator manipulando vídeo através 

de várias técnicas e efeitos computacionais, onde demonstra a plasticidade das 

imagens digitais produzidas pela máquina. Esta obra transmite ao espetador a 

interação entre o homem e a máquina e os processos criativos que dela derivam, 

observando as transformações da imagem não só pelas tecnologias envolvidas 

(analógicas e digitais), mas também através da mão de Woody como uma ferramenta 

criativa primária (Spielmann 2004b).
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Steina e Woody Vasulka promoveram a investigação da arte eletrónica, 

estimulando artistas, técnicos e programadores a trabalharem em conjunto na partilha 

de conhecimento e em projetos artísticos. Em 1971, fundaram em Nova Iorque, o 

centro/laboratório The Kitchen em conjunto com Andres Mannik, proporcionando 

este desejo de colaboração e discussão de ideias entre diferentes áreas artísticas e 

tecnológicas, organizando várias exposições e instalações audiovisuais eletrónicas, 

desafiando a percepção do público presente nos seus eventos.

)LJ���� The Kitchen (1971).
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O século XX foi uma era de rápida transformação, testemunhando a partir dos anos 

1940, uma série de novas relações entre a arte e a tecnologia, com a introdução de 

novos materiais e técnicas no campo da arte, gerada a partir da expansão e debate 

das tecnologias comunicacionais e dos meios eletrónicos. A arte tornou-se numa 

plataforma de experimentação de múltiplos meios, aliando disciplinas artísticas 

na exploração de interações e estéticas, refletindo sobre o objeto artístico e o 

espetador. Artistas, músicos e engenheiros, utilizaram, reapropriaram e inventaram 

os meios eletrónicos, humanizando a tecnologia através da criatividade, da 

experimentação e da inovação.
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O termo Intermedia foi cunhado por Dick Higgins em 1965, no seu texto Synesthesia 

and Intersenses: Intermedia, para a descrição do surgimento e interseção de práticas 

artísticas que quebraram as barreiras entre a arte tradicional e os novos media. 

Para Higgins, deveria existir cada vez mais uma diluição do carácter fechado das 

artes tradicionais, através da fusão de diferentes disciplinas artísticas, explorando 

a combinação de diferentes materiais, géneros e tecnologias a nível conceptual e 

performativo. 

)LJ���� Intermedia Chart (1995), Dick Higgins.
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John Cage (Los Angeles 1912 - Nova Iorque1992) foi um artista, músico, compositor 

e filósofo americano, que concebeu a partir da década de 1940, novas estratégias 

de criação musical e possibilidades interativas, quebrando com as barreiras entre 

o autor, a performance e a audiência. Explorou a nível conceptual e performativo, 

novas sonoridades e instrumentos, introduzindo conceitos ligados à interação, 

aleatoriedade, ruído e silêncio no pensamento da música.

A Intermedia expressava a vontade dos artistas dos anos 1960, em experimentar 

novos territórios nas artes, concentrando-se cada vez mais na configuração conceptual 

e transdisciplinar dos novos media e no conjunto de potencialidades multisensoriais 

e interativas derivadas destas associações. Este tipo de hibridismo resultou na 

combinação de linguagens artísticas, em diferentes meios, aliando áreas como a 

música, a pintura, a escrita, a escultura e a performance, em movimentos artísticos 

interdisciplinares (Happenings, Arte Performativa, Fluxus, Arte Sonora, entre outros). 

Inspirado pelas teorias sobre o ruído presentes no manifesto L’Arte dei Rumori 

(1913)  do artista futurista Luigi Russolo, Cage incluía nas suas obras qualquer tipo 

de ruído ou som como uma experiência musical e/ou sonora. Russolo propunha uma 

quebra com os limites clássicos da música através da inclusão de uma variedade 

infinita de ruídos sonoros, construindo instrumentos e máquinas acústicas, os 

Intonarumori, que exploravam as qualidades expressivas do ruído e a criação de 

novos sons e práticas musicais. 

)LJ���� Intonarumori (1914.), Luigi Russolo.
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Em 1937, na sua apresentação “The Future of Music: Credo”, Cage acreditava 

que no futuro da música contemporânea, a aplicação do ruído iria continuar e 

aumentar, até à criação de instrumentos elétricos, que iriam auxiliar a produção de 

todo o tipo de sons possíveis de serem ouvidos, confrontando assim o compositor, 

com o campo extenso de ação do som.

Durante a sua carreira, construiu instrumentos sonoros pouco convencionais, 

incluindo objetos do quotidiano e tecnologias do dia-a-dia na construção e 

performance das suas obras, explorando um número infinito de sons através da 

experimentação de vários géneros de objetos “encontrados”:

In all the many years which followed up to the war, I never stopped touching 

things, making them sound and resound, to discover what sounds they could 

produce. Wherever I went, I always listened to objects. (…) the infinite number 

of sound sources from a trash heap or a junk yard, a living room or a kitchen…

we tried all furniture we could think of. (cit. em Dyson 2009, 60)

Dessa forma, Cage experimenta diversas possibilidades de combinação de 

objetos e materiais sonoros em composições e performances, desmistificando 

o instrumento musical, ao incluir aparatos físicos fora do contexto habitual da 

música, combinando-os por vezes, com instrumentos musicais tradicionais e 

contemporâneos. Este tipo de combinação e exploração está presente no dispositivo 

Prepared Piano, que surgiu de uma ideia prática de combinar elementos de percussão 

num só instrumento, dado a ausência de condições de espaço para a colocação 

destes instrumentos na performance de dança Bacchanale. Cage procurou então 

)LJ���� Performance�GH�-RKQ�&DJH��FDWRV��SODQWDV�H�SHQDV�DPSOLĆFDGDV���Good Morning Mr. Orwell, 1984.
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modificar o som do piano para a concepção musical da peça, introduzindo entre 

as suas cordas, objetos e materiais encontrados (pregos, papel, cortiça, borracha, 

…), que provocavam alteração do timbre e vibração, assemelhando-se assim a uma 

orquestra de percussão. Entre 1943 e 1945 utilizou este tipo de processos, materiais 

e ferramentas em várias composições compostas por pianos “preparados”.

)LJ���� 4’33”, Proportional Notation (1952/1953), John Cage. 

Outro aspecto presente no trabalho de Cage, é a utilização da aleatoriedade 

e do silêncio no processo de criação musical, recorrendo à indeterminação e 

variação de eventos para a criação de composições musicais não-narrativas,  em 

confronto com a habitual precisão musical na interação com os instrumentos em 

peças musicais. O silêncio foi uma parte importante no trabalho de Cage, não só 

como uma provocação e aplicação do vazio na expressão musical, mas também 

a integração de todo e qualquer ruído ambiente nas suas peças, como é o caso 

da obra 4’33”, apresentada pela primeira vez em 1952. Nesta primeira versão da 

peça, Cage dá instruções ao performer David Tudor para permanecer em silêncio 

durante os três movimentos consecutivos da peça (que totalizam quatro minutos 

e trinta e três segundos). Assim, o público passa de ouvinte a “performer”da peça, 

através da manifestação sonora da sua presença e do espaço envolvente. Foi uma 

peça controversa do século XX, ao utilizar o silêncio como uma experiência musical, 

em que os ouvintes se tornam participantes, resultando assim em diferentes 

interpretações e composições da mesma peça.
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O grupo Fluxus foi um fenómeno artístico que marcou as décadas de 1960 e 1970, 

pelo conjunto de expressões artísticas que revolucionaram o mundo da arte e da 

cultura, rompendo com a definição tradicional do objeto artístico, ultrapassando 

e misturando os géneros individuais e incentivando a participação do espetador.

O nome Fluxus é aplicado em 1961, por George Maciunas, como título da 

sua revista, tendo sido posteriormente utilizado para designar a organização de 

eventos e performances do grupo na Europa, Estados Unidos e Japão. Maciunas 

foi um dos fundadores deste movimento, organizando palestras, instalações, 

happenings e performances com o fim de promover a interdisciplinariedade entre 

linguagens, reunindo em ambientes colaborativos, artistas plásticos, músicos, 

escritores, dançarinos e performers de diversas nacionalidades. 

Em 1962, criou o festival Fluxus em Wiesbaden, na Alemanha, composto 

por artistas e compositores, “the Fluxus people”: Dick Higgins, Alison Knowles, 

Arthur Køpcke, Benjamin Patterson, Emmett Williams, Nam June Paik, Karl Erik 

Welin e Wolf Vostell (Friedman 2007, 11). Depois do festival continuaram a manter 

contacto entre si, integrando antigos colaboradores e novas parcerias dentro da 

comunidade da Fluxus, entre os quais se destacam os artistas: John Cage, Giuseppe 

Chiari, Henning  Christiansen, La Monte Young, Robert Fillou, Willem de Ridder, 

Bengt af Klintberg, Philip Corner, Robert Watts, Takato Saito, Yoko Ono, Tomas 

Schmit, Ken Friedman, entre outros. 

)LJ���� Philip Corner’s Piano Activities, Festival Fluxus, Weisbaden 1962. 
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Maciunas defendia que a arte deveria ser para todos, incentivando o poder 

criativo e uma ética DIY, em contraste com as barreiras tradicionais do objecto 

artístico como mercadoria, promovendo uma “anti-arte”, uma arte “viva” possível 

de ser entendida por todos. Os artistas da Fluxus não tinham nenhuma intenção 

comercial, as suas peças eram normalmente de fácil execução e de carácter informal, 

inserindo o quotidiano nos seus trabalhos e explorando a nível experimental 

diferentes suportes e interações no processo de construção das suas obras. 

Higgins rejeitou a ideia de o Fluxus ser um momento na história ou um 

movimento artístico, apresentando-o como uma forma de se viver e de morrer. 

Concordando com esta afirmação, juntamente com Maciunas, Friedman argumenta 

que  o “Fluxus tem mais valor como ideia e como potencial para a mudança social 

que como grupo concreto de pessoas ou como coleção de objetos” (Friedman 2007, 

3). Considerava o Fluxus como um laboratório experimental, caracterizando-o 

no seu texto através de doze ideias centrais: globalização, a união entre a arte e 

vida, intermedia, experimentalismo, aleatoriedade, “playfulness”, simplicidade, 

implicatividade, exemplaridade, especificidade, presença no tempo e musicalidade. 

O Fluxus aplicou o experimentalismo como um processo de investigação, 

experimentando novos métodos e resultados, que quebraram com restrições e 

regras culturais tradicionais. Um dos métodos experimentais utilizados por este 

grupo é a aleatoriedade, por influência de Marcel Duchamp, do movimento Dada e 

de John Cage, que introduziu este conceito na música, sendo uma parte integrante 

do seu processo criativo. Ligado ao experimentalismo, a musicalidade surge também 

como um conceito-chave no trabalho do Fluxus, diluindo a fronteira entre a música 

e a não-música, através de métodos conceptuais, filosóficos, performativos e 

físicos. Transformaram o discurso da música, incluindo-a em outras formas de arte, 

explorando diferentes modos de “ouvir” e interagir com o som, a nível espacial, 

visual e tangível, originando assim novos conceitos e géneros artísticos, como por 

exemplo a arte sonora.

)LJ����  Parte do manifesto Fluxus, George Maciunas, 1963.
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As sessões Experiments in Art and Technology4 (E.A.T.) foram inauguradas em Nova 

Iorque, em 1966, por Billy Klüver e Robert Rauschenberg, com o evento Nine 

Evenings: Theater and Engineering. John Cage, Lucinda Childs, Öyvind Fahlström, 

Alex Hay, Deborah Hay, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg, David 

Tudor e Robert Whitman trabalharam em conjunto com engenheiros e cientistas da 

Bell Telephone Laboratories durante dez meses. Neste período desenvolveram-se 

sistemas e equipamentos tecnológicos que foram aplicados em palco numa série 

de dez performances, interligando a dança, o teatro, a música, a engenharia e a 

ciência. Após o evento, Klüver, Rauchemberg, Robert Whitman e Fred Waldhauer, 

entusiasmados pelo potencial artístico e tecnológico derivado destas colaborações 

fundaram o E.A.T., com a intenção de expandir as relações entre a indústria, a 

tecnologia e as artes propondo os seguintes objetivos:

Maintain a constructive climate for the recognition of the new technology and 

the arts by a civilized collaboration between groups unrealistically developing 

in isolation. Eliminate the separation of the individual from Technological 

change and expand and enrich technology to give the individual variety, 

pleasure and avenues for exploration and involvement in contemporary life.

Encourage industrial initiative in generating original forethought, instead of 

a compromise in aftermath, and precipitate a mutual agreement in order to 

avoid the waste of a cultural revolution. (Vasulka 1998)

4 Experiências em arte e tecnologia.

)LJ���� Variations VII (Nine Evenings: Theater and Engineering), John Cage, 1966.
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O principal interesse era fornecer ao artista um acesso permanente ao mundo 

tecnológico, através da criação de condições físicas e sociais, para uma colaboração 

orgânica entre artistas e engenheiros. Em resposta à proposta do E.A.T surgiram 

diversos pedidos de ajuda e colaboração, desde artistas, a engenheiros, a escolas, 

a universidades e outras instituições de vários países do mundo. 

No ano de 1969,  a organização contava já com um número extenso de artistas 

e engenheiros interessados. Dada a natureza geográfica de alguns dos pedidos, 

o E.A.T avançou com a concepção de grupos locais, estabelecendo cerca de vinte 

e cinco: na Europa, Japão e América do Sul (Klüver 2000). Foram desenvolvidos 

programas e serviços técnicos, que providenciaram aos artistas o suporte e acesso 

a novos materiais e tecnologias emergentes, tal como a atribuição de parcerias 

com engenheiros e cientistas que procuravam assistir sem qualquer julgamento 

os projetos e ideias artísticas propostas. 

Durante os anos 1960 e 1970,  apresentaram várias exposições, como por 

exemplo, Some More Beginnings (1968), Pepsi-Cola Pavilion - Expo ’70 e The New 

York Collection for Stockholm, que marcaram a cultura contemporânea através da 

exibição internacional de eventos artísticos e tecnológicos de grande escala. 

Os projetos interdisciplinares do E.A.T estenderam a participação dos artistas 

em novas áreas de desenvolvimentos tecnológicos, valorizando a sua contribuição 

para a evolução e  personalização de hardware e software utilizados em sistemas 

de comunicação, de processamento de imagem e som e robótica. Em 1981, o E.A.T 

reuniu uma coleção diversificada de documentos e materiais produzidos pela 

organização e parcerias (correspondências, revistas, catálogos, artigos,… ). Estes 

documentos foram arquivados para consulta e distribuídos em bibliotecas por 

todo o mundo, tornando-os disponíveis para investigadores e artistas interessados 

neste tipo de atividades e projetos. 

)LJ���� Some More Beginnings (1968) )LJ���� Pepsi-Cola Pavilion - Expo ‘70 
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STEIM ( Studio for Electro Instrumental Music) é um centro independente de 

investigação e desenvolvimento de instrumentos eletrónicos musicais, situado em 

Amesterdão. Foi fundando em 1969, por um grupo de trabalho de compositores 

holandeses: Peter Schat, Konrad Boehmer, Jan van Vlijmen, Misha Mengelberg, 

Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw e Dick Raaymakers. Surgiu da vontade de 

criar uma prática musical instrumental eletrónica possível de ser realizada em 

tempo-real, desenvolvendo o STEIM como um laboratório de experimentação e 

desenvolvimento de música eletrónica e performativa ao vivo.

Após a sua fundação, foram organizados concertos e manifestações constituídos 

pela formulação e discussão de ideias independentes acerca da produção musical 

eletrónica, inventando novos equipamentos e sistemas modulares através da 

inovação e personalização tecnológica. Durante os anos 1970, a organização do 

STEIM proporcionou a artistas e músicos interessados, estúdios, equipamentos e 

suportes técnicos, que ajudaram ao desenvolvimento e exploração de instrumentos 

eletroacústicos, tecnológicos e performativos. Estes eram construídos de forma 

informal e caseira, com características expressivas e portáteis, recorrendo a 

tecnologias e soluções low-tech, tal como a reciclagem de aparatos tecnológicos 

high-tech, personalizando os instrumentos de forma a corresponder aos desejos 

dos artistas e performers.

STEIM promove o conceito de “toque” como uma característica crucial na 

comunicação com as novas tecnologias eletrónicas, focando-se no elemento 

humano no design de interfaces físicas, tendo em conta a criatividade e expressão 

individual do performer: 

It focuses on electronic instruments that are not the product of technological 

fetishism or idealisation, but are tailored to the skill and imagination and 

expressiveness of a performer - in other words, to thoroughly embodied 

human intelligence. Touch advocates an idea of performance in which the 

physicality of the encounter between artist and audience is essential. Touch 

vindicates the central position of the human element in the electronic arts, 

and the necessity to place technology at the service of the creative individual. 

(Norman, Waisvisz e Ryan 1998)
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Michael Waisvisz, foi uma das figura chave deste grupo ao moldar os 

movimentos da organização (Montgomery 2013, 31), desenvolvendo a linguagem 

musical do toque humano como um mecanismo de manipulação sonora em interação 

com os circuitos elétricos e a audiência em contextos performativos. No fim dos 

anos 1960, começou a explorar o interior de rádios, ao tocar com os dedos no 

circuito e componentes destes aparelhos, observou mudanças nas ondas do som, 

resultantes das deformações nas ligações elétricas criadas pelo seu contacto 

humano. Para Waisvisz a grande vantagem do toque intuitivo nos circuitos estava 

no processo de aprendizagem destes novos instrumentos, sem ter conhecimento 

do diagrama esquemático dos circuitos e de toda a eletrónica e matemática por 

detrás (Waisvisz 2004). A aprendizagem era realizada através de uma relação 

direta com o instrumento, utilizando a habilidade manual e mental no processo 

de experimentação da performance do som proveniente do instrumento. 

Em 1975, criou o instrumento Crackle Box em parceria com engenheiros, 

que funciona através da pressão e ligação entre as pontas dos dedos no circuito 

eletrónico montado na superfície de uma caixa de madeira,  produzindo com a 

ação do toque, diferentes tipos de ruídos sonoros oscilantes. Com a apropriação 

de circuitos eletrónicos internos, Waisvisz, levantou novos paradigmas na criação 

de interfaces entre o homem e a máquina, utilizando a instabilidade destes 

sistemas na criação de instrumentos e sistemas produtores de sons complexos 

e pouco usuais. Foram produzidas várias Crackle Boxes utilizadas em interação 

)LJ���� Michael Waisvisz )LJ���� Crackle Box (1975), Michael Waisvisz
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com a audiência em exposições, concertos e teatros musicais, explorando novas 

interações e interligações entre a eletrónica e os humanos. A exposição pública 

destes objetos, por vezes em estados primitivos de prototipagem, permitiu não 

só uma experimentação baseada na prática e resultados da interação com o 

público, mas também a incentivação de um espírito aberto na exploração criativa e 

interativa dos instrumentos em iniciativas artísticas, tecnológicas e educacionais 

(Waisvisz 2004).

Com o crescente desenvolvimento de novas tecnologias eletrónicas, continuaram 

a personalizar hardware nas suas experiências, introduzindo sensores e outro tipo 

de componentes nas suas experiências, respondendo cada vez mais aos desejos 

de artistas e músicos na criação de controladores analógicos e interfaces físicas 

mais especificas e robustas. 

A introdução das tecnologias digitais nos anos 1980 e 1990, levaram as 

experiências do STEIM a outros campos das artes visuais e multimédia, existindo 

um crescimento de projetos audiovisuais, recorrendo à virtualidade dos sistemas 

digitais. Os computadores encontravam-se cada vez mais rápidos, permitindo assim 

uma manipulação de som e imagem com grande qualidade em tempo-real, o que 

levou à codificação de software modular para a criação de sistemas e interfaces 

digitais alternativas ao pacotes de software comerciais, como por exemplo LiSa e 

Image/ine (Montgomery 2013). 

Desde então STEIM tem impulsionado o desenvolvimento de instrumentos 

inovadores na área dos novos medias eletrónicos e digitais, mantendo a filosofia 

do “toque” presente nos dias de hoje, interligando o espiritual e o virtual na criação 

de interfaces físicas e tangíveis. Recebem todos os anos visitas de performers, 

músicos e artistas visuais, interessados na aprendizagem e desenvolvimento de 

projetos e ideias, integrando-os em equipas, serviços, estúdios, workshops, oficinas 

e residências, promovendo ambientes dinâmicos e colaborativos.

)LJ����  Warp (2000), Steina Vasulka, software Image/ine (1997). )LJ����  Software LiSa (1995)  
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)LJ����  Software LiSa (1995)  

�����DIY/Hardware Hacking/Circuit Bending

Hoje em dia, assistimos a uma crescente e rápida produção de tecnologias e aparatos 

eletrónicos, que impulsionam o consumo em massa e o desperdício tecnológico. 

A obsolescência é utilizada como uma estratégia de marketing e consumo, ao 

diminuir o prazo de “vida” dos produtos comerciais, estimulando assim a aquisição 

e substituição produtos tecnológicos mais funcionais ou “avançados”. Conforme 

Benjamin Gaulon, um contraponto ao desenvolvimento da obsolescência planeada é 

evidenciado pelo trabalho de artistas, amadores, hackers, ativistas e defensores da 

sustentabilidade que exploram o potencial latente de dispositivos aparentemente 

obsoletos. Salienta-se também um conjunto de práticas e métodos artísticos de 

espírito DIY, tal como o hardware hacking e o circuit bending que exploram novas 

soluções e artefatos tecnológicos dentro do contexto dos novos media e da arte 

contemporânea. 

Abordamos nas secções seguintes, o trabalho de Nicolas Collins, Reed Ghazala, 

Benjamin Gaulon e Garnet Hertz como autores de referência no desenvolvimento 

e divulgação destas estratégias criativas DIY e o conjunto de obras e conceitos 

utilizados ao longo da criação e reconfiguração criativa de materiais eletrónicos.

)LJ����  ReFunct Media v5.0 (2013),  Transmediale, Berlim.
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Nicolas Collins (Nova Iorque, 1954), músico e compositor americano, é 

um dos pioneiros na invenção e recriação de instrumentos acústicos e circuitos 

eletrónicos, de forma artesanal e de ética DIY, utilizando o hardware hacking 

como principal prática exploratória de estéticas e interfaces físicas sonoras. O 

interesse de Collins pela música experimental foi influenciado pelos conceitos 

de John Cage e outros compositores da música eletrónica dos anos 1950 e 1960, 

investigando o fenómeno acústico e eletrónico na construção de instrumentos e 

composições sonoras. 

Na década de 1970, com o aparecimento de circuitos integrados de baixo 

custo e da propagação de publicações de revistas de eletrónica (Popular Electronics, 

Wireless World, entre outras), utilizou estes recursos como fontes de informação 

e materiais de fácil acesso e pouco dispendiosos para as suas explorações 

tecnológicas. O seu método de trabalho era semelhante a uma “engenharia-

reversa”, desmontando objetos eletrónicos do dia-a-dia (rádios, brinquedos e 

outros aparelhos sonoros), copiando e criando novas variações dos circuitos. A 

principal motivação de Collins estava na componente musical destes processos 

e não numa engenharia “perfeita”, pretendia manter as coisas simples, baratas e 

descomplicadas, utilizando a pesquisa, experimentação e escuta como métodos 

de relação direta com as componentes sonoras dos materiais explorados:

The emphasis is on instruments that are easy to build, robust, tactil, performable 

and permutationally rich. We make extensive use of photocells, direct contact 

with the circuit board, pressure pads and other intuitive, gestural interfaces. 

(Collins 2006a)

Collins explorou durante os anos 1990,  a criação de instrumentos híbridos, 

como por exemplo, Trombone-Propelled Electronics (1998), colaborando com o STEIM 

em residências artísticas e mais tarde como co-director artístico da organização. 

Esta colaboração proporcionou novos paradigmas no seu trabalho, introduzindo 

tecnologias computacionais e programas de processamento digital na construção 

eletrónica dos seus instrumentos musicais performativos, combinando hardware 

e software.

�������1LFRODV�&ROOLQV
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Foi na escola de arte e design The School of the Art Institute of Chicago, onde 

começou a lecionar aulas no departamento de música em 1999, que Collins 

verificou que maior parte dos seus alunos adotava o computador como principal 

ferramenta de trabalho, mas se queixavam da falta de imediatismo e tangibilidade 

dos media digitais. Como resposta, organizou um curso destinado a apresentar 

alternativas eletrónicas criativas ao computador, com a intenção de preencher a 

lacuna entre a geração criada numa cultura eletrónica e tradição gestual da mão 

no contexto de criação sonora.  

)LJ����  Trombone-Propelled Electronics (1998), Nicolas Collins.

)LJ����  Laying of hands (2005), Radio Crackle Box, Nicolas Collins.
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“Computers are wonderful, don’t get me wrong, but the usual interface — an ASCII keyboard 

and a mousse — is awkward, and makes the act of performing a pretty indirect activity — like 

trying to hug a baby in an incubator. “Alternative controllers” (such as those made by STEIM 

and Buchla) are a step in the right direction, but sometimes it’s nice to reach out and touch a 

sound.” (Collins 2006b)

O curso e outros workshops desenvolvidos por Collins fora da escola, 

proporcionaram o desenvolvimento de um corpo extenso de documentos, desenhos 

e esquemas técnicos que levaram à edição em 2006, do livro Handmade Electronic 

Music. Este livro (com uma segunda edição publicada em 2009) apresenta a arte 

do harware hacking em conjunto com os princípios e técnicas DIY, dedicadas a 

exploração criativa de materiais acústicos e eletrónicos. Em formato de manual 

introduz e compila uma série de projetos práticos, ensinando o leitor de forma 

descontraída a utilizar ferramentas e componentes eletrónicas para a construção 

de instrumentos e circuitos eletrónicos musicais. Para além do seu carácter 

técnico e exploratório, adiciona breves contextualizações históricas e estéticas de 

exemplos de artistas e instrumentos desenvolvidos no âmbito da arte eletrónica 

e da música experimental. Incluí também um DVD que acompanha os projetos 

com cerca de treze tutoriais de vídeo, que abordam a criação de microfones de 

contacto, amplificadores, osciladores e outros projetos de hacking e circuit bending.

)LJ����  Handmade Electronic Music (2006), Nicolas Collins.
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Reed Ghazala (Cincinnati, 1953) é um artista americano conhecido por ter cunhado 

e desenvolvido a técnica circuit bending, que descreve como uma arte eletrónica de 

implementação de curto-circuitos sonoros em aparelhos e brinquedos de baixas 

voltagens, com o propósito de criação de instrumentos sonoros únicos.

Em 1967, observa os resultados sonoros provenientes de um curto-circuito 

de um amplificador de brinquedo, que por acidente e para surpresa de Ghazala, 

soavam a sintetizadores complexos disponíveis na altura. A partir desta experiência, 

questiona o potencial criativo e sonoro do curto-circuito intencional de aparelhos 

e brinquedos:

If this can happen by accident, what can be made to happen purposefully? If 

this can happen to an amp, not supposed to make a sound on its own, what 

might happen if one were to short out circuits that already make a sound, 

such as keyboards and radios and toys? (Ghazala 2004, 97)

Ghazala começa então a explorar o interior das caixas-negras de brinquedos, 

antiguidades, instrumentos e outros objetos eletrónicos sonoros encontrados, de 

preferência operacionáveis através de pilhas e de preço baixo. Utiliza a técnica 

do curto-circuito como um procedimento de procura de sons novos e aleatórios, 

interligando diferentes pontos e componentes do circuito eletrónico, através da 

colocação de cabos, interruptores, resistências e sensores. Segundo Ghazala, o 

circuit bending permite transformar o circuito em uma espécie de “tela”, possível 

de ser manipulada de forma imediata (Ghazala 2004, 100). Tal como a pintura, 

é possível de ser realizado sem limitações e conhecimento científico a priori, 

proporcionando assim através da imprevisibilidade do curto-circuito, a invenção 

de novos comportamentos musicais e possibilidades criativas para além das 

intenções iniciais dos aparelhos.

)LJ���� Incantor (1978), protótipo, Reed Ghazala. )LJ����  The Coconut Concept, Reed Ghazala.
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Um exemplo deste processo, está presente nos instrumentos Incantor , 

brinquedos de aprendizagem Speak & Spell modificados para o loop e ruído musical 

através do contacto humano. Nestes sistemas foram incorporados interruptores, 

botões de pressão, body-contacts e fotoresistências, transformando o output de sons 

disponíveis no brinquedo, em loops contínuos de sons variados, aleatórios e únicos.

No texto Zombie Media: Circuit Bending Media Archaeology into an Art Method, 

Garnet Hertz e Jussi Parikka utilizam este género de instrumento para relembrar 

alguns dos problemas técnicos e sociais presentes na sociedade contemporânea, tais 

como a obsolescência planeada, as caixas-negras da tecnologia e a inacessibilidade 

do interior de produtos de consumo. O processo de circuit bending utiliza aparelhos 

eletrónicos produzidos em massa, normalmente planeados com um carácter 

obsoleto de vida “curta” e construídos de forma a que o seu interior seja inacessível. 

Estas características são vistas como um potencial latente por artistas e músicos, 

reutilizando os aparatos na invenção e exploração de novos instrumentos musicais 

e visuais a partir do desperdício electrónico de formas inesperadas e únicas em 

contraste com os materiais convencionais da indústria da música.

)LJ���� *HW�/R�)L�5DIćH�,QFDQWRU, Reed Ghazala. )LJ���� BE IN Incantor, Reed Ghazala.
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Ghazala refere que a mais valia do circuit bending está para além da nova “tela” 

criada, mas sim no modo como esta arte estimula a produção de novos pensamentos 

musicais. Aborda o processo de exploração sonora sem limitações teóricas (anti-

theory), utiliza o acaso e experimentação como ferramentas criativas na pesquisa 

de novos sons, originando assim novas metodologias de exploração sonora:

I should mention that in this exploration of anti-theory I do not abandon theory, 

as many people presume. I only question it in the way that scientists always 

question prevailing concepts. I cannot think theory without anti-theory, a 

devil’s advocate, alongside. Theory has been my friend for a very long time. I 

have found, however, that it is not the only way to think, and clearly not the 

only way to create. (Ghazala 2004, 103)

O sítio de internet Anti-Theory Workshop foi dos primeiros domínios a surgir 

na Internet de instrução e demonstração de objetos criados através da técnica de 

circuit bending. Ghazala com a construção desta plataforma e a publicação do seu 

livro Circuit-Bending Build your Own Alien Instruments, de 2005, promove as os seus 

objetos sonoros, técnicas de montagem e processos criativos utilizados ao longo 

da exploração do circuit-bending. Este recursos proporcionaram o conhecimento e 

adesão à técnica de circuit bending, sendo uma fonte de inspiração para artistas e 

músicos em todo o mundo interessados no potencial sonoro escondido por detrás 

de brinquedos e aparelhos eletrónicos.

)LJ����  Circuit-Bending Build yout Own Alien Instruments (2005), Reed Ghazala.
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Benjamin Gaulon é um artista e investigador que tem vindo a explorar o potencial 

criativo do hacking e reciclagem de tecnologias obsoletas, abordando conceitos 

relacionados com a sociedade de consumo e o desperdício tecnológico. Procura não 

só a reutilização e modificação de hardware e software, mas também a combinação 

de tecnologias analógicas e digitais através de ferramentas tecnológicas disponíveis 

hoje em dia (softwares de programação e plataformas de prototipagem), aliando a 

computação física, a programação e os novos media digitais. 

No seu texto Hardware hacking and recycling strategies in an age of technological 

obsolescence, de 2011, fala da crescente popularidade no uso do hardware hacking 

como uma técnica artística, difundida e facilitada com a partilha de técnicas e 

informação através da Internet. Mas também através do desenvolvimento de 

plataformas eletrónicas de prototatipagem e soluções open source e de espírito 

DIY (como por exemplo, o Arduino), desenhadas especificamente para artistas e 

designers, para a construção de interfaces físicas e projetos interativos.

Recycling é um termo aplicado de forma corrente aos projetos de Gaulon, 

que investigam as tecnologias eletrónicas descartadas, obsoletas e antigas, como 

materiais de construção de instrumentos visuais e sonoros, equipamentos, robôs e 

outros objetos interativos. A reciclagem criativa deste tipo de hardware e produtos, 

permite a criação de instrumentos únicos, originando novos meios de expressão 

e comunicação criativa, mas também um processo de aprendizagem autónoma:

Deconstructing readily-available, cheap electronic devices into interactive 

WRROV�LV�PRUH�WKDQ�D�ORW�RI�IXQ��WKH�SURFHVV�RIIHUV�WKH�VDPH�YLVLEOH��KDQGV�RQ�

learning and understanding acquired through dissection. (Recyclism 2012)

)LJ����  Hardware Hacking Workshop 4.0 (2010), Benjamin Gaulon
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Ao longo do seu trabalho, Gaulon estabelece práticas e colaborações 

interdisciplinares, refletindo sobre as relações entre a arte, a tecnologia e o 

ativismo, promovendo um conjunto de técnicas DIY e de hardware hacking como 

soluções criativas de reciclagem e produção de novos objetos e ferramentas 

interativas em contextos artísticos e educativos.

Começou a partir de 2005 a organizar palestras e workshops e-waste na 

Europa e EUA, com o objectivo de revelar o potencial do desperdício eletrónico, 

fornecendo aos participantes ferramentas e processos básicos de eletrónica e 

programação como estratégias criativas de reciclagem. 

Em 2011, cria o Recyclism Hacklab, um espaço de trabalho colaborativo e 

multidisciplinar, onde qualquer um pode aprender e partilhar os seus conhecimentos 

e técnicas acerca da reciclagem do e-waste, hardware hacking, circuit bending, em 

conjunto com plataformas de prototipagem e softwares. Gaulon acredita que os 

espaços e laboratórios experimentais hacklabs e hackerspaces, desempenham um 

papel cada vez mais importante na remodelação do capitalismo, utilizando o conceito 

de Critical Making na reorganização de grupos de trabalho interdisciplinares 

(Gaulon 2012).  

Paralelamente, Gaulon convida artistas e músicos a participar numa série 

de projectos colectivos de grande escala, ReFunct Media, apresentado ao público 

instalações audiovisuais performativas de interligação de objetos e hardware 

obsoletos. Nestas séries podemos salientar o trabalho dos artistas e hackers, 

Niklas Roy, Tom Verbruggen e Gijs Gieskes que exploram em conjunto a nível 

experimental e criativo, técnicas de circuit bending e hardware hacking, utilizando 

o lixo eletrónico como materiais artísticos. 

)LJ���� E-Waste 11.0 (2011), OpenHere, Dublin. 
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Este projeto demonstra o processo de construção e modificação de um 

modo transparente nas suas instalações, apresentando em contextos de galeria os 

circuitos e materiais de montagem de forma aberta e visível, relacionando-os com 

a temporalidade e instabilidade das tecnologias obsoletas. Gaulon relaciona esta 

abordagem exploratória de medias obsoletos, com a perspectiva teórica presente 

no ensaio Five Principles of Zombie Media, de 2011,  escrito por Garnet Hertz e 

Jussi Parikka, os quais propõem com o seu manifesto uma prática “arqueológica” 

dos media:

We propose media archaeology as an artistic methodology that follows in the 

traditions of appropriation, collage and remixing of materials and archives. 

Media archaeology has been successful in excavating histories of dead media, 

forgotten ideas, sidekicks and minor narratives, but now its time to develop 

it from a textual method into a material methodology that takes into account 

the political economy of contemporary media culture. (Garnet Hertz 2011)

Hertz e Parikka afirmam que a cultura do remix e os conceitos do open-source 

devem-se estender ao artefactos físicos, propondo a prática da reutilização do 

desperdício eletrónico como uma dinâmica e estratégia importante na cultura 

contemporânea. As peças físicas e interativas de Gaulon envolvem o público na 

discussão e reflexão do papel da tecnologia nas práticas artísticas, culturais e 

sociais atuais, apresentando o conceito Recyclism e todos os projetos derivados 

deste no seu website.

)LJ����  ReFunct Media v2.0 (2011), DeFunct/ReFunct, Dublin.
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O artista contemporâneo Garnet Hertz apresenta uma investigação interdisciplinar 

ao longo do seu trabalho, contribuindo para uma expansão e debate a nível 

académico e artístico, de temáticas relacionadas com a tecnologia, a ciência, a 

inovação e arte. 

Como professor, Hertz levanta questões e métodos de trabalho nas áreas 

dos media digitais, da arte e da tecnologia da informação em ambientes de 

aprendizagem colaborativa com os seus alunos, conectando-os com a sociedade 

fora da “sala de aula”. Os seus cursos abordam conceitos e disciplinas relacionadas 

com a eletrónica, a computação física, aos jogos de computador, a imagem digital 

e a arte e a teoria e história dos media. É responsável por várias iniciativas e 

laboratórios de investigação tecnológica, como por exemplo o Dead Media Research 

Lab que se foca no estudo da reutilização de materiais eletrónicos através do 

desenvolvimento de hardware e software criativo. 

)LJ����  Logotipo do laboratório Dead Media Research Lab de Garnet. 

Este laboratório experimental e educativo lida com questões ligadas à 

ecologia e arqueologia dos media, explorando os benefícios sociais, tecnológicos e 

ambientalistas da reapropriação e reutilização de desperdício eletrónico, utilizando 

práticas DIY e as estratégias de circuit bending e hardware hacking. O objectivo é a 

criação de novos pensamentos e desafios na exploração da obsolência planeada 

dos produtos de consumo eletrónicos, motivada pelos três seguintes temas: 

tecnologia ambiental, produção artística e comunitária e a inovação através da 

análise da história dos media. Hertz considera os media “mortos” e reprimidos 

pela obsolência tecnológica, como “zombies” da cultura dos media, propondo 

através do conceito de “zombie media” a abertura, compreensão e haking dos 

sistemas ocultos (caixas-negras) de produtos de consumo ou arquivos históricos. 

Neste laboratório observamos uma teorização e exploração dos materiais antigos 

e obsoletos, estendendo a arqueologia e história do media para metodologias e 

práticas contemporâneas artísticas e tecnológicas.
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Hertz valoriza a cultura DIY e a filosofia Maker no processo de construção, 

modificação e fabricação de objetos e projetos com as “próprias mãos”,  recorrendo 

a tecnologias e técnicas de forma artesanal. Com a popularização destes conceitos 

através de plataformas e organizações como a Make Magazine, Hertz observa uma 

crescente “sanitização” e formatação comercial dos processos de criação autónoma:

Make has avoided things that are at the core of how I envision this field. 

Things such as hacker work that circumvents infrastructures, tactical media 

that is political, circuit bending work that is interested in opening up and 

messing around with the sealed black boxes of consumer electronics, media 

archaeological work that is interested in history and intervening and playing 

with it, or people that are into making custom “bespoke” things like lowrider 

cars or bikes. (Hertz 2013,3)

Face a essa realidade, Hertz organiza o projeto colaborativo, Critical Making 

(2013), constituído por uma série de dez volumes de zines realizadas à mão. Iniciado 

através do Facebook, este projecto teve a contribuição de cerca de setenta pessoas 

(artistas e académicos) que responderam ao pedido de Hertz de submissão de 

informação acerca do conceito de Critical Making cunhado por Matt Ratto. 

)LJ����  Critical Making (2013), Garnet Hertz.
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Dado a extensão e natureza variada das respostas (ensaios, papers, descrição de 

projetos, documentações artísticas, entrevistas e materiais visuais), os conteúdos 

foram divididos pelos seguintes tópicos: “Manifestos”, “Projects”, “Science”, “Terms”, 

“Conversations”, “Make”, “Places”, “History”, “Childhood” e “Introduction”. 

O projecto Critical Making surge então como uma alternativa aos caminhos 

formatados e comercializados traçados pela Make Magazine,  não como uma 

contrariedade, mas como um fórum de discussão de aspetos sociais, políticos, 

históricos e tecnológicos das práticas e técnicas de pensamento reflectivo do 

critical making e critical design. 

“(…) a flood of people came out from academia and the arts that had something in common with 

the concepts of critical making, critical design or critical technical practice – and a belief that 

hands-on physical work has a clear place in enhancing and extending the process of critical 

reflection.”  (Hertz 2013,6)

)LJ����  Critical Making (2013), Garnet Hertz.
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)LJ���� Espaço de atelier do projeto.

)LJ���� Experiências de hacking e circuit bending realizadas durante o projeto.
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Durante o desenvolvimento deste projeto, investigamos as práticas de hardware 

hacking e circuit bending, como principais estratégias de construção e desconstrução 

de aparatos eletrónicos para a criação de objetos ou ferramentas interativas de 

exploração sonora e visual. A construção artesanal destes dispositivos, envolve uma 

atitude DIY, na compreensão e aprendizagem autónoma de conceitos e técnicas, 

mas também a criação criativa e personalizada de dispositivos pessoais e artísticos.

 O hardware hacking consiste na configuração de circuitos através da reinvenção 

e da intervenção de hardware original de aparatos eletrónicos. Não se pretende 

uma engenharia “perfeita”, mas sim uma experimentação intuitiva e criativa do 

hardware e das características sonoras, visuais e performativas provenientes da 

fabricação artesanal e do hacking de circuitos eletrónicos. Sem ser necessário ter 

conhecimentos técnicos aprofundados, o contacto direto com os circuitos através 

do toque humano e da modificação e recombinação das suas componentes, permite 

a descoberta e o acesso a novas possibilidades estéticas para além das funções 

originais dos circuitos. A técnica de circuit bending surge aplicada na procura de 

novas interferências imprevisíveis e aleatórias através da provocação de pequenos 

curto-circuitos em aparelhos e brinquedos eletrónicos de baixas voltagens. Tal 

como Ghazala,  utilizamos o interior dos produtos eletrónicos como uma nova tela, 

onde a manipulação imediata com o hardware torna possível a experimentação 

de novos discursos, provocando e reconfigurando as suas funcionalidades para a 

produção de dispositivos híbridos únicos. 

Os objetos resultantes destas experiências foram desenvolvidos num 

processo de tentativa e erro, recorrendo às estratégias de hardware hacking e circuit 

bending de forma intuitiva e pessoal. Dada a natureza frágil de alguns dos suportes, 

algumas das experiências realizadas acabaram por não ser finalizadas, devido a 

ocorrência  de curtos-circuitos e modificações que não permitiram a estabilidade 

performativa dos seus sistemas. Este tipo de ocorrências, não só tornam possível 

uma melhor compreensão e identificação dos limites das técnicas aplicadas, mas 

proporcionam uma familiarização de certos comportamentos comuns em vários 

dos aparatos eletrónicos explorados, fazendo parte do discurso experimental de 

abordagem e aprendizagem destas estratégias. 

Paralelamente, foi realizada uma pesquisa de materiais e aparatos eletrónicos 

obsoletos ou descartados, em lojas de segunda mão, feira da ladra ou websites 

de revenda. Brinquedos, rádios, walkie talkies, vídeo consolas, webcams e outros 

equipamentos produtores de imagem e som, foram recolhidos para a reconfiguração 

e reciclagem das suas componentes eletrónicas. O critério de escolha dos produtos 

selecionados teve em conta não só o aspecto estético e interativo das suas interfaces 
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físicas, mas o comportamento sonoro e/ou visual resultante da sua performance, 

como potenciais suportes de exploração. Os preços baixos do desperdício eletrónico 

e dos produtos obsoletos facilitam a exploração prática das estratégias de hacking, 

permitindo uma maior liberdade na experimentação criativa e tecnológica do 

hardware, sem serem necessárias grandes despesas de materiais.

A implementação destas técnicas de hacking tem como base a geração de 

fenómenos sonoros e visuais, experimentando e interferindo no hardware de 

equipamentos para a produção de novas sonoriedades ou padrões visuais. O ruído 

e aleatoriedade estão presentes na performance de alguns objetos como resultados 

das intrusões realizadas aos circuitos, utilizando a fragilidade e imprevisibilidade 

dos aparatos eletrónicos como processos de experimentação estética.

Outro aspeto essencial na construção dos objetos é a montagem e finalização das 

modificações produzidas para o design físico das interfaces. Após a experimentação 

do interior eletrónico dos objetos é realizada uma reflexão sobre as acções 

tangíveis (componentes eletrónicas), sonoras e visuais resultantes dos processos 

de hacking. Deste modo, a finalização da interface é efectuada tendo em conta a 

jogabilidade e performance dos parâmetros de controlo e manipulação presentes, 

mas também a personalização criativa do exterior dos artefactos. A apropriação 

de brinquedos e outros aparatos eletrónicos do dia-a-dia são utilizados não só 

como suportes eletrónicos de construção, mas também como matérias-primas de 

concepção estética e expressiva das interfaces.

Em regime de laboratório experimental, procurou-se explorar um número 

abrangente de circuitos ou aparatos eletrónicos de natureza diferente para uma 

experimentação diversificada de técnicas e conceitos presentes nas práticas de 

hardware hacking e circuit bending. Deste modo, os objetos desta investigação 

resultam da pesquisa, recolha, observação, reflexão, experimentação e montagem, 

dependendo dos materiais disponíveis e do tempo dedicado à compreensão e 

construção individual de cada dispositivo eletrónico.
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Materiais

“Our society’s electronic discards, like coconuts fallen to the sea, collect at the high-tide lines of 

garage sales and flea markets, secondhand shops and garbage bins. Circuit-benders see these 

circuits as the island native saw the coconut. These circuits are coconuts of our island. Adapt 

the coconut, adapt the circuit.” (Ghazala 2004, 100)
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Brinquedos e outros aparatos eletrónicos do dia-a-dia são fontes valiosas de 

materiais eletrónicos e criativos para a exploração das práticas de hardware hacking 

e circuit bending. Apenas com algumas ferramentas, componentes eletrónicas e um 

ferro de soldar conseguem-se experimentar várias técnicas de criação artesanal de 

circuitos e hacking, adaptando os meios tecnológicos disponíveis para a produção 

artesanal DIY dos dispositivos.

Hoje em dia, facilmente encontramos uma quantidade variada de produtos 

obsoletos, descartados pela aparente falta de funcionalidade ou simplesmente 

porque existem versões mais modernas e melhoradas dos seus sistemas tecnológicos. 

Este desperdício eletrónico pode ser transformado e reconfigurado para a criação 

de novos dispositivos, através do acesso e hacking do interior das caixas-negras 

dos aparatos eletrónicos. Mesmo não estando a funcionar, alguns dos produtos 

podem ser facilmente reanimados ou simplesmente reaproveitados, através da 

reciclagem das suas peças, materiais e componentes eletrónicas, incluindo-as em 

outros dispositivos para o seu hacking ou personalização estética.

�������3U¯QFLSLRV�H�FRQFHLWRV

A análise e leitura de referências e publicações, permitiu a reflexão sobre os principais 

conceitos a ter em conta ao explorar as técnicas de criação DIY, hardware hacking 

e circuit bending. Apoiada pela componente prática de construção e desconstrução 

de aparatos eletrónicos em regime de laboratório experimental, observamos os 

seguintes princípios e conceitos utilizados na exploração criativa e tecnológica 

destas estratégias:
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Simplicidade

“We learn to design by ear, not by eye, gazing at sophisticated test instruments or engineering 

texts. Ignorance is bliss, so enjoy it.” (Collins 2006)
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Os circuitos eletrónicos são sistemas complexos compostos por interligações 

entre diversos componentes, resistências, condensadores, transístores e outros 

condutores, através de pontos de soldagem e cabos. Para uma pessoa com poucos 

conhecimentos técnicos, este tipo de sistemas podem ser intimidantes, visto 

envolverem eletricidade e vários de processos funcionais e lógicos de construção 

eletrónica. As práticas de hardware hacking e circuit bending  permitem uma 

participação intuitiva e curiosa com este tipo de sistemas, focando-se antes no 

processo de experimentação e improvisação DIY através do contacto imediato 

com as tecnologias. Deste modo, os sistemas eletrónicos são modificados e 

reconfigurados de forma descomplicada e simples, proporcionando assim a criação 

de um reportório técnico derivado de uma rotina de experimentação livre, útil 

para o desenvolvimento pessoal de dispositivos e ferramentas eletrónicas.
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Tela aberta

“Circuit-bending changes all this, as it transforms the circuit into a friendly and “immediate” 

canvas like the painter’s canvas: immediately there for anyone at all with brush in hand. Just 

walk up to it and paint.” (Ghazala 2004, 100)
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O interior dos produtos eletrónicos comerciais é confecionado de forma 

especializada e é normalmente pouco ou nada perceptível para o seu utilizador/

consumidor, sendo comparável a uma uma caixa-negra, sobre a qual pouco 

ou nada sabe. O hardware presente nestes sistemas embora pertença a um 

território especializado em eletrónica, pode ser manipulado e transformado de 

forma artesanal através das estratégias de hardware hacking e  circuit bending. 

Nestas práticas, o interior dos aparatos eletrónicos é visto como  um suporte 

de exploração criativa, tal como uma tela para a pintura, são criados novos 

discursos e possibilidades estéticas através de um contacto imediato com o 

hardware, quebrando, modificando e reiventando a função original dos sistemas 

tecnológicos. O toque, audição e visão fazem parte do processo de observação e 

experimentação dos suportes eletrónicos, onde através da intervenção do toque 

humano no circuito e a adição de novas componentes e ligações, permitem gerar 

novas funcionalidades e estéticas, possíveis de serem aplicadas e reconfiguradas 

na construção de novos dispositivos eletrónicos.
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Ruído

“These ruins reveal new opportunities, sparks of creative energy, that indicate that something 

new is about to be created.” (Menkman 2011)
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As intervenções do hacking em sistemas eletrónicos, quebram as funções originais 

dos sistemas, originando desvios e interrupções dos seus comportamentos, 

caracterizados pela presença de ruídos e erros na sua  performance  visual ou 

sonora. Este tipo de falhas tecnológicas são exploradas como novas possibilidades 

criativas, manipulando os limites e flexibilidade do hardware para a exploração de 

novas expressões estéticas.

O circuit bending, através da provocação de pequenos-curtos circuitos em 

aparatos eletrónicos, impulsiona a ocorrência de glitches e outros efeitos sonoros 

ou visuais provenientes das irregularidades ou mau funcionamento intencional do 

hardware. Estes resultados de natureza aleatória e imprevisível são manipulados e 

transformados para a produção criativa de novos dispositivos eletrónicos sonoros 

e visuais ou audiovisuais.

A experimentação estética destes fenómenos e processos a nível sonoro 

possibilita a geração de efeitos de ruído branco, drones, sonoridades oscilantes e 

distorcidas, repetições aleatórias de sons e alterações de tom, duração, volume 

e timbre dos sons. A nível visual a interrupção da imagem através do hacking das 

suas componentes, pode originar glitches visuais caracterizados por repetições 

aleatórias de padrões e efeitos resultantes da fragmentação da linearidade da 

imagem, possibilitando diferentes padrões e distorções visuais. 
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Exterior

“Two things come into focus here: clearances and playability. Observe the positions your hands 

fall naturally into when touching the instrument. Look for comfortable hand and finger positions 

and, keeping internal clearances in mind, plan your control array as close as possible to these 

hand and finger spots.” (Ghazala 2005, 132)

����3DU¤PHWURV�GH�FRQWUROR�H�PDQLSXOD©¥R�
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����$SXUDPHQWR�H�MRJDELOLGDGH

Na construção e desconstrução de dispositivos eletrónicos, são desenvolvidos 

parâmetros de controlo e manipulação provenientes da aplicação de componentes 

eletrónicas externas. Estes resultados são apurados através da experimentação 

e reflexão sobre as principais funções práticas, estéticas e simbólicas dos 

dispositivos. O design do seu exterior é testado e organizado consoante as opções 

estéticas, possibilidades e limites dos materiais envolvidos. As componentes 

externas dos circuitos eletrónicos são colocadas tendo em consideração o 

desempenho e jogabilidade das interações criadas para uma operação orgânica dos 

dispositivos. A sua construção depende do tipo de aplicações técnicas envolvidas 

bem como o conjunto de elementos conceptuais e estéticos pretendidos. A 

apropriação da própria embalagem dos aparatos eletrónicos transformados, 

surge não só como opção estética mas também como um factor de surpresa e 

imprevisibilidade ao transformar objetos do dia-a-dia em instrumentos sonoros e 

visuais expressivos e únicos.
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Na componente prática desta investigação foram utilizados vários materiais e técnicas 

para a exploração das estratégias de hardware hacking e circuit bending. Nesta secção 

reunimos as principais ferramentas e componentes eletrónicas necessárias para uma 

experimentação inicial e artesanal destas práticas, tal como o resumo de algumas 

técnicas e precauções a ter em conta na exploração destes materiais.

Ferramentas

ï� &DERV�FRP�SLQ©DV�GH�FURFRGLOR

Os cabos insolados com pinças de crocodilo são úteis para o teste de interligações 

entre vários pontos dos circuitos, de preferência de cores diferentes para a ajuda 

na identificação de processos ou polaridades das componentes eletrónicas. 

ï� Ferro de soldar e solda

Ferros de soldar de baixas voltagens e de pontas finas permitem uma soldagem 

básica e segura, sendo necessário ter cuidado com o aquecimento excessivo em 

algumas componentes presentes nos circuitos eletrónicos. A soldagem pode ser 

facilitada através de um base de apoio com várias pinças, ajudando assim no processo 

de montagem ao manter os circuitos e as componentes a soldar mais estáveis. 

�������0DWHULDLV�H�W«FQLFDV

)LJ���� Cabos com pinças de crocodilos. )LJ���� Ferro de soldar.

)LJ���� Solda e chaves de fenda. )LJ���� Alicate de corte e pressão.
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ï� &KDYHV�GH�IHQGD

Para a abertura ou montagem de aparatos eletrónicos são precisos vários 

tipos de chaves de fenda ao dispor de vários padrões e tamanhos consoante o 

tipo de parafusos presentes nas embalagens. A utilização de chaves pequenas 

de joalharia facilita a técnica de circuit bending para circuitos mais minuciosos, 

ligando-as às extremidades de cabos com pinças de crocodilo para o hacking das 

interligações.

ï� $OLFDWHV�GH�FRUWH�H�SUHVV¥R�

São necessários alicates de corte e pressão para a manipulação de cabos, 

arames e componentes eletrónicas. No caso de preparação das extremidades dos 

cabos, pode-se optar pela utilização de descarnadores para facilitar o processo 

de corte. 

ï� &DERV�PXOWLILODU�H�XQLILODU

Para as interligações dos circuitos podem ser utilizados cabos unifilares ou 

multifilares, sendo que o cabo unifilar é mais rígido e estável e o multifilar mais 

flexível permitindo uma melhor adaptação a espaços mais apertados.

ï� %HUEHTXLP

Na montagem de componentes eletrónicas exteriores é necessário realizar os 

furos para a sua instalação. Para esse efeito utilizam-se normalmente berbequins, 

escolhendo as brocas conforme os tamanhos das componentes eletrónicas a 

instalar. Em caso de não se ter um berbequim disponível, podem-se furar facilmente 

embalagens compostas por plástico ou acrílico através de um ferro de soldar velho. 

ï� 3LVWROD�GH�FROD�TXHQWH

Para não aquecer demasiado certas componentes eletrónicas com o ferro 

de soldar, a pistola de cola quente pode ser uma alternativa para a configuração 

de certas ligações, mas também para a estabilização das modificações realizadas 

nos circuitos eletrónicos antes da montagem final das suas embalagens. 
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ï� Interruptores

Mini-interruptores de alavanca, botões de pressão, botões on/off e outro 

género de interruptores elétricos, ao serem interligados entre os vários pontos e 

componentes dos circuitos eletrónicos, permitem acionar e desligar parâmetros 

de controlo e/ou efeitos sonoros e visuais. 

ï� 3RWHQFLµPHWURV

Os potenciómetros mudam gradualmente a resistência em diferentes níveis, 

existindo modelos lineares (B) para uma variação mais fluída e os modelos algoritmos 

(A) para a determinação de valores mais específicos ao longo da rotação do veio. 

Aconselha-se normalmente valores entre o 1k até 500k, podendo ser ajustados 

através da adição de resistências ou pot-trimmers entre as suas interligações.

ï� Resistências e Pot-trimmers

As resistências e pot-trimmers variam a resistência eletríca ao longo da sua 

rotação e  podem ser úteis para a manipulação de efeitos ou para a limitação das 

correntes elétricas provenientes das componentes dos circuitos eletrónicos. Estas 

podem ser alternadas entre os pares de ligações das componentes eletrónicas 

para a transformação do comportamento de certos parâmetros ou para ajustes 

de linha de saída, como por exemplo o output do volume de áudio dos dispositivos.

)LJ���� Componentes eletrónicas. )LJ���� Potenciómetro e interruptor de alavanca.

)LJ���� Fotoresistência e condensador. )LJ���� Cabos de banana.

&RPSRQHQWHV�HOHWUµQLFDV
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ï� Condensadores

Podem-se utilizar condensadores cerâmicos e eletrolíticos. A adição deste 

tipo de componentes eletrónicas entre os vários pontos das ligações, possibilita 

a transformação dos tons dos efeitos ou da pulsação sonora de formas diferentes 

consoante o valor e intensidade dos condensadores. 

ï� )RWRUHVLVW¬QFLDV��/'5�

As fotoresistências são componentes eletrónicas cuja resistência eletríca varia 

conforme a intensidade de luz presente no sensor do LDR. Podem ser aplicadas 

nos circuitos para a manipulação sonora do pitch ou outros efeitos de distorção 

possíveis de serem modificados ou distorcidos através da variação de luz e sombra. 

ï� Pontos de contacto 

Para a interação com o toque humano com pontos de contacto presentes 

nos circuitos eletrónicos podem-se utilizar peças metálicas ou outro género de 

condutor elétrico, como por exemplo chapas de cadeira, parafusos, antenas, ou 

simplesmente as extremidades abertas de cabos soldados. 

ï� Inputs ou Outputs

Jacks fêmea de áudio (1/4’’, 1/8’’, RCA ) são configurados para o output 

sonoro dos aparatos eletrónicos em ligação a mini-amplificadores, colunas, mesas 

de mistura ou controladores de efeitos externos. Podem também ser utilizados 

como inputs ou outputs de interferência e manipulação,  ao serem introduzidos 

em certos pontos dos circuitos, recebendo ou enviando voltagens elétricas de 

outros equipamentos para a interação com os seus efeitos sonoros ou visuais 

presentes nos dispositivos. Conetores de banana fêmea são também utilizados 

como entradas, podendo ser montados em patch-bay para a interligação de vários 

pontos de efeitos de forma modular através de cabos de banana.

ï� LEDs

Os LEDs podem ser adicionados aos circuitos para a indicação da activação 

de funcionalidades e efeitos ou simplesmente como elementos decorativos. Em 

ligação com alguns pontos de circuitos eletrónicos podem reagir aos elementos 

sonoros e interativos dos aparatos, através da sua iluminação e pulsação conforme 

a variação elétrica das componentes eletrónicas.
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)LJ���� Série de objetos P#i¶îuPi‰Piu.

)LJ���� Objeto 1 da série P#i¶îuPi‰Piu.
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)LJ���� Objeto 2 da série P#i¶îuPi‰Piu.

)LJ���� Objeto 3 da série P#i¶îuPi‰Piu.
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A série de objetos P#i¶îuPi‰Piu é constituída por três brinquedos decorativos 

sonoros modificados através do hacking do seu circuito eletrónico para a criação 

de novos instrumentos. Estes aparatos eletrónicos foram comprados numa loja de 

venda de produtos chineses e fazem parte de uma gama de objetos de decoração 

que acionam através da vibração (piezos) o som e movimento de pássaros. 

O primeiro objeto foi iniciado em 2012 no  workshop  de circuit bending 

realizado pelo Miguel Pipa no Laboratório de Criação Digital (LCD), inserido na 

programação de Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura. Durante o workshop 

a experimentação do circuit bending aplicado ao brinquedo, proporcionou a criação 

de uma gama curiosa de sons imprevisíveis e aleatórios originados a partir da 

introdução de uma fotoresistência e da aplicação de um curto-circuito entre dois 

pontos do circuito eletrónico. A fotoresistência é ativada a partir de um mini-

LQWHUUXSWRU�GH�DODYDQFD�LQVWDODGR�QR�EULQTXHGR��DSµV�D�VXD�DFWLYD©¥R��R�pitch do 

som gravado dos pássaros é manipulado através da luminosidade presente no 

sensor do LDR, utilizando a mão para a alteração da variação sonora conforme 

a luz que passa O curto-circuito é provocado através de um mini-interruptor 

de alavanca instalado no brinquedo, originando uma série de glitches sonoros 

aleatórios a partir do som dos pássaros quando activado.

Estes resultados permitiram observar o potencial criativo e estético por 

detrás do hacking destes aparatos eletrónicos, incentivando a continuação e 

construção de uma série de instrumentos criados a partir dos objetos decorativos, 

para uso individual ou em contextos de exposição ou instalação artística.

)LJ���� Objeto 1 durante o workshop de circuit bending (2012) por Miguel Pipa.
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)LJ���� Interior do objeto 3 (ligações realizadas).

)LJ���� Interior do objeto 2 (ligações realizadas).

)LJ���� Interior do objeto 1 (ligações realizadas).
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No descurso deste projeto adquiriram-se em várias lojas outros brinquedos 

decorativos da mesma série de produtos. De vários feitios e sonoridades 

diferentes, exploraram-se estes objetos através da técnica de circuit bending, 

procurando sons aleatórios nos seus circuitos internos através da aplicação de 

curtos-circuitos aleatórios ou manipulando simplesmente o som gravado do 

canto dos pássaros, distorcendo ou alterando a sua velocidade através da adição 

de outras componentes eletrónicas. Após algumas experiências por tentativa e 

erro, foram construídos mais dois objetos de natureza eletrónica semelhante, 

sendo igualmente introduzidas fotoresistências para a sua interação sonora. 

Para além destas componentes, adicionaram-se potenciómetros, que do mesmo 

modo variam a mudança do pitch do som dos pássaros, mas de uma forma mais 

abrangente e controlada através da rotação do veio. 

As componentes eletrónicas podem ser utilizadas em simultâneo ou 

independentemente, escolhendo cada efeito através dos interruptores instalados. 

Optou-se também por soldar outro interruptor em cada um dos objetos, para 

a ativação do comportamento inicial dos brinquedos, permitindo assim ouvir o 

canto original dos pássaros sem as intervenções sonoras efectuadas através da 

técnica de circuit bending. 
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)LJ���� Fotoresistência e Interruptores de alavanca (objeto 1).

)LJ���� Fotoresistência e interruptor de alavanca (objeto 2). 

)LJ���� Potenciómetro e interruptor de alavanca (objeto 3).
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Um dos aparatos eletrónicos encontrados em lojas de segunda mão, foi o brinquedo 

Wild Planet Radio DJ Transmitter,  constituído por um leitor de cassetes, um 

microfone e uma série de efeitos sonoros disponíveis sobre a forma de botões. 

Este brinquedo permite a mistura dos seus parâmetros sonoros e transmissão 

através de um canal de rádio AM (1610), como uma espécie de rádio pirata 

caseira de fraco sinal, podendo ouvir os sons do brinquedo em rádios numa 

distância próxima do brinquedo. Após alguma pesquisa online, encontraram-se 

modificações DIY realizadas a estes brinquedos para uma transmissão de maior 

alcance, através do hacking do oscilador de cristal responsável pelas frequências 

de transmissão. Sendo necessário mais conhecimentos de eletrónica, este tipo 

de modificação foi colocada de lado para desenvolvimentos futuros. Deste modo, 

a exploração inicial do objeto focou-se antes na experimentação criativa do 

hacking das suas funcionalidades e componentes eletrónicas sonoras presentes 

no circuito eletrónico do brinquedo. 

�������5DGLR'-

)LJ���� Objeto RadioDJ.
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)LJ���� Parâmetros originais do brinquedo.

)LJ���� Interior com as intervenções realizadas no circuito eletrónico.

)LJ���� Ligações (interruptor de pressão).
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Aproveitou-se o facto de possuir um leitor de cassetes, para a exploração de 

efeitos velocidade e distorção, através da modificação da deslocação e reprodução 

das fitas magnéticas. Foi então iniciada a pesquisa de componentes eletrónicas no 

seu interior responsáveis pela velocidade da leitura da fita, observando ao mesmo 

tempo que estava a ser tocada uma música no leitor de cassetes, a influência 

das interligações realizadas através dos cabos com pinçasde crocodilo. Nos 

pontos de ligação encontrados, foi aplicado um interruptor de botão que ao ser 

pressionado desacelera a velocidade da música produzida e um potenciómetro 

para o aumento da velocidade através da sua rotação. Estes parâmetros podem 

ser combinados entre si para a modificação dos sons provenientes da cassete, 

alterando a duração do seu pitch para a provocação de efeitos de alteração de 

vozes ou texturas alternativas ao som original.

Para além do hacking do leitor de cassetes, modificaram-se os efeitos sonoros 

disponíveis nos botões do brinquedo, os quais produzem sons de samplers de risos, 

aplausos, tambores e buzinas, alterando igualmente o pitch através do hacking 

das suas componentes eletrónicas. Neste caso, foi adicionado igualmente um 

potenciómetro para alterar a velocidade do som dos samplers, possibilitando o 

aumento e diminuição do pitch conforme a sua posição a sua posição e tempo de 

rotação do veio, ao mesmo tempo que são pressionados os botões.

Este objeto pode ser combinado com outros brinquedos ou rádios que 

possuam receptores de rádio AM, criando composições sonoras e musicais 

através da sua transmissão, resultantes das cassetes produzidas e do conjunto 

de efeitos criados através do hacking do seu interior eletrónico.



���

)LJ���� Interruptor de pressão (diminuição da velocidade do som da cassete).

)LJ���� Potenciómetro (alteração da velocidade do som dos samplers).

)LJ���� Potenciómetro (aumento da velocidade do som da cassete).
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)LJ���� Objetos WalkieTalkies.

�������:DONLH7DONLHV

Os presentes objetos sonoros são constituídos pelo hacking de um par de walkie 

talkies obsoletos (não se encontravam a funcionar) dos anos 1980 encontrados numa 

loja de venda de garagem. De forma pouco dispendiosa, conseguiu-se solucionar 

o problema de avaria dos walkie talkies, através da soldagem de novos cabos mais 

resistentes entre as ligações da bateria, bem como a limpeza da corrosão interior 

de algumas das componentes eletrónicas dos circuitos.

Os walkie talkies transmitem e recebem sinais entre si através da utilização 

de um pequeno microfone no seu interior ou código morse enviado a partir de um 

botão presente nos dispositivos. Estas funções de fala ou código foram quebradas 

através da experimentação do hacking do interior eletrónicos dos walkie talkies,  

passando a gerar e a modular frequências sonoras entre si. 

Durante a experimentação de ligações entre as componentes eletrónicas 

presentes no interior dos walkie-talkies recorrendo a cabos com pinças de crocodilos, 

encontraram-se pontes de ligação que provocavam a geração de frequências e 

oscilações sonoras. Visto que o interior eletrónico é idêntico em cada um dos 

aparatos, observou-se uma correspondência entre os sinais manipulados através 

das pontes de ligação criadas de forma igual em cada dispositivo, existindo deste 

modo, uma transmissão e recepção dos ruídos entre os dois objetos.
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)LJ���� Experimentação do hacking com potenciómetros. 

)LJ�����,QWHULRU�GR�REMHWR�FRP�DV�PRQWDJHQV�ĆQDLV�

)LJ���� Ligações realizadas no circuito eletrónico.
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Decidiu-se então explorar vários tipos e valores de potenciómetros para 

o hacking destas interferências, alternando através dos cabos com pinças de 

crocodilo, potenciómetros lineares (B) e algoritmos (A). Verificou-se uma melhor 

manipulação das frequências recorrendo a potenciómetros algoritmos, soldando 

em cada um dos equipamentos, dois potenciómetros. Estes foram personalizados 

com a colocação de botões de plástico para uma melhor operacionalidade da sua 

rotação, acompanhados esteticamente também pela instalação de dois LEDs 

vermelhos em pontos presentes no circuito eletrónico de cada um dos walkie 

talkies, para a sua iluminação quando ativados.

Os objetos sonoros criados a partir dos walkie-talkies, podem ser utilizados 

independentemente, gerando frequências contínuas moduladas através dos dois 

potenciómetros, ou ligados em conjunto modulando e interferindo nas ondas sonoras 

produzidas por cada um. Deste modo, permitem a exploração de drones contínuos 

de frequências altas e baixas possíveis de serem manipuladas e moduladas entre 

si, ou a criação de ruídos e interferências entre as suas transmissões.
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)LJ���� Parâmetros de controlo originais dos walkietalkies.

)LJ���� Potenciómetros e LED.

)LJ���� WalkieTalkies (frente e verso).
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)LJ���� Objeto RadioTV.

Este objeto consiste na exploração do interior eletrónico de um rádio AM/

FM portátil, semelhante uma pequena televisão. Foi encontrado numa loja de 

segunda mão, embora não se encontrasse operacionável, de aspeto curioso este 

aparato eletrónico foi comprado por um preço muito baixo,  com a intenção de um 

possível arranjo ou reciclagem das suas componentes eletrónicas e/ou embalagem. 

Felizmente, verificou-se que o problema era apenas a degradação e oxidação 

dos pontos de contacto das pilhas do rádio, solucionado através da limpeza dos 

detritos presentes.

 Após a sua abertura testou-se o comportamento das componentes eletrónicas 

internas através da aplicação de pontes de ligação com os cabos com pinças de 

crocodilos e através do toque da pele no circuito, procurando a presença de 

ruídos ou efeitos sonoros activados com a variação da resistência. Observou-

se a existência de dois pontos reativos aos pequenos curto-circuitos realizados 

através da interligação dos cabos e ausência de pontos de contacto de variação de 

resistência através do toque. A partir deste momento, experimentaram-se várias 

componentes eletrónicas (potenciómetros, botões de pressão, fotoresistências, 

entre outras) interligadas aos pontos sonoros descobertos no circuito eletrónico. 
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)LJ���� Interior do rádio com as ligações realizadas.

)LJ���� Circuito eletrónico do rádio.

)LJ���� Interior original do rádio.
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Depois de alguma experimentação e validação do potencial da inserção 

de cada componente, decidiu-se utilizar duas fotoresistências para manipular e 

interferir no ruído das transmissões do rádio através da mudança de luminosidade. 

A instalação destas duas componentes no rádio, tornou possível a  produção 

de efeitos de ruídos sonoros oscilantes, que vão mudando a sua tonalidade 

(frequência) e distorção conforme os níveis de luz presentes (interação com mão 

ao seu redor). Estes sensores são possíveis de serem manipulados e combinados 

ao mesmo tempo com as transmissões, ao alternar os canais disponíveis (AM/FM) 

e o volume do rádio. 

Para a manutenção da operacionalidade normal do rádio foi colocado entre 

estas componentes eletrónicas um interruptor de alavanca, para a activação e 

desactivação dos efeitos provenientes do hacking efectuado. Foi também adicionado 

um mini-jack fêmea para o output sonoro, para além da coluna interna presente, 

proporcionando assim a ligação a amplificadores ou outros equipamentos de áudio 

de mistura ou efeitos. 

As fotoresistências instalaram-se na parte da frente do ecrã do rádio, jogando 

com o aspeto estético da televisão, mas também para um manuseamento fácil do 

objeto através da sua aproximação a fontes de luz e de sombra, proporcionado 

assim uma interação orgânica com o objeto na mão.

O objeto passa então a ser um instrumento sonoro de  manipulação de 

ruídos e transmissões de rádio, utilizando o movimento e luz como geradores e 

manipuladores de interferências sonoras, possibilitando um conjunto de texturas 

aleatórias conforme as transmissões e a interação com as fotoresistências. Este 

pode ser colocado em frente a monitores de televisão e outras fontes de imagem, 

para uma interação audiovisual entre o som do rádio e a cor, luz, movimento e 

interferências das imagens disponíveis nos ecrãs. 
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)LJ���� Interruptor de alavanca (ligação dos efeitos).

)LJ���� Mini-jack fêmea (output de som).

)LJ���� Fotoresistências (efeitos).
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)LJ���� Objeto Radiola.

�������5DGLROD

Este objeto foi criado a partir de uma radiola encontrada na feira da Vandoma 

no Porto, com a intenção de explorar a construção de um instrumento reativo ao 

toque humano, semelhante ao instrumento Crackle Box produzido no STEIM e ao 

processo de transformação de rádios através do toque abordado no livro Handmade 

Electronic Music de Nicolas Collins.

Deste modo, utilizou-se o toque da pele para a modificação da resistência 

elétrica das componentes presentes no circuito eletrónico do rádio, explorando 

através dos dedos a criação de pontes de ligação e interferências nas transmissões 

de rádio, caracterizadas por estalidos e oscilações sonoras imprevisíveis e aleatórias. 

Os pontos de contacto reativos ao toque encontrados no circuito foram de seguida 

testados através de cabos com pinças de crocodilo para a experimentação da 

introdução de chapas metálicas (chapas de cadeira) como componentes interactivas 

para o toque e variação sonora. Observou-se que em alguns dos contactos, as 

frequências produzidas eram demasiado altas e incomodativas, solucionando o 

problema através da soldagem de pot-trimmers entre os pontos de contacto no 

circuito e as chapas metálicas, para a diminuição das voltagens produzidas pelas 

componentes eletrónicas do rádio. 
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)LJ���� Teste dos pontos reativos ao toque.

)LJ���� Experimentação com cabos com pinças de crocodilo.

)LJ���� Circuito eletrónico original da radiola (sem intervenções).
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Para além destas, foi aplicado um potenciómetro configurado a partir de dois 

dos mesmos pontos reactivos encontrados através do toque, manipulando de forma 

mais controlada a oscilação das frequências através da sua rotação, interligado a 

um interruptor de alavanca para a sua activação. Este pode ser utilizado ao mesmo 

tempo com as chapas metálicas instaladas, modificando a resistência elétrica 

destas conforme a posição do seu veio. 

As intervenções realizadas são acompanhadas pela introdução de um LED, 

que ligado ao pólos positivos e negativos da coluna interior, se ilumina consoante 

o toque da pele realizado nas chapas metálicas introduzidas na embalagem do 

rádio, proporcionando assim uma interação visual entre o LED e o toque.

O objeto criado a partir da radiola modificada possibilita a interação sonora 

através do toque humano e do ponteciómetro aplicado em conjunto com os outros 

dois potenciometro originais de volume e escolha de canal AM/FM, que através 

da sua rotação e variação produzem diferentes sonoridade de ruídos oscilantes 

e musicais conforme as transmissões do canal de rádio escolhido. Este objeto 

permite a interação com mais do que um utilizador ao mesmo tempo, podendo 

ser manipulada em conjunto com outras pessoas, através da criação de pontes de 

ligação de eletricidade entre os corpos, originando deste modo a produção sonora 

de ruídos conforme as acções tácteis realizadas em grupo de duas ou mais pessoas. 
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)LJ���� Chapas metálicas (pontos de contacto).

)LJ���� Parâmetros de controlo da radiola.

)LJ���� LED e potenciómetro.
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)LJ����� Objeto GlitchBox.

O objeto é composto pela exploração do hacking de uma webcam através da técnica 

de circuit bending, aplicando pequenos curto-circuitos para a produção estética 

de glitches visuais. Este tipo de dispositivos de vídeo possuem no seu interior 

componentes eletrónicas de tamanho muito reduzido (circuitos integrados), 

facilmente corrompidas através da aplicação de curtos circuitos que podem desligar 

por completo a produção da imagem. A técnica de circuit bending envolveu portanto 

um cuidado atento no teste e aplicação temporária de curtos circuitos, utilizando 

na ponta de cabos com pinças de crocodilo, pequenas chaves de joalharia para um 

melhor alcance e manipulação das pequenas componentes eletrónicas. 

Ao longo da experimentação do hacking da webcam foram monitorizados 

os resultados através do computador, observando curto-circuitos produtores de 

glitches visuais ao interligar entre si vários pins de um chip presente no circuito 

da webcam. Dado a fragilidade deste tipo de componentes eletrónicas, durante o 

hacking do hardware danificaram-se alguns das componentes, tornando a presença 

de ruído (grão colorido) na imagem permanente. Este acidente não foi visto como 

um problema, mas sim como uma mais valia na exploração estética da transformação 

da imagem da webcam, continuando a intervir na interligação dos outros pins para 

a manifestação de mais erros e malformações visuais.
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)LJ����� Experimentação dos curto-circuitos (interruptores de pressão).

)LJ����� Soldagem das ligações.

)LJ����� Montagem das componentes eletrónicas na embalagem.
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Experimentaram-se diferentes tipos de interruptores nesta ligações, optando 

pela colocação de botões de pressão para uma manipulação mais rápida e repetitiva 

de activação dos curto-circuitos, sendo que um botão interrompe a leitura da 

webcam com barras negras e outro desfragmenta a imagem em pedaços de forma 

aleatória sempre que pressionado. No botão de desfragmentaçao da imagem foi 

aplicado um pequeno LED vermelho para decoração e reação visual, apagando-se 

sempre que pressionado o botão.

Depois de realizada a soldagem dos botões no circuito eletrónico, estas 

ligações foram cobertas com cola quente para uma melhor estabilização da 

soldagem efectuada. Todo o interior eletrónico da webcam foi colocado numa 

nova embalagem de plástico, visto que a antiga não possibilitava a instalação 

das novas componentes eletrónicas provenientes do seu hacking. Utilizou-se 

uma caixa de armazenamento de negativos de fotografia como embalagem do 

dispositivo eletrónico, facilitando a colocação das novas componentes eletrónicas 

e brincando com a sua disposição estética de forma a que a caixa se assemelhasse 

a uma máquina fotográfica através dos botões, da lente e do LED instalado.

A webcam passa então a ser um dispositivo de manipulação de ruídos e erros 

para a criação de efeitos visuais (glitches) em tempo-real, acionando através dos 

botões de forma aleatória e nunca repetitiva, padrões e interferências visuais 

coloridas e desfragmentadas possíveis de serem combinadas entre si com a imagem 

de vídeo capturada em tempo-real.
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)LJ����� Objeto ligado ao computador (interação visual).

)LJ����� Interruptor de pressão (botão de efeitos).

)LJ������2EMHWR�ĆQDOL]DGR��FRPSRQHQWHV�HOHWUµQLFDV��
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Para a experimentação da aplicação da técnica de circuit bending em equipamentos 

eletrónicos visuais, procuraram-se consolas de jogos ou clones de preferência 

operacionáveis a pilhas para um hacking mais seguro. Encontrou-se numa loja de 

segunda mão, a consola de jogos famicom BOSS 3800A, um clone espanhol barato 

do hardware do NES criado em 2005 pela Boss, que funciona a quatro pilhas AA ou 

ligado a corrente através de um adaptador externo. Os controladores da consola 

são caraterizados por botões de pressão e lightguns instaladas por baixo de cada 

um dos comandos, permitindo interagir com os jogos de tiro.  Ao iniciar o seu 

sistema verificou-se que esta incluída no seu circuito interno um conjunto de jogos 

arcade e de tiro de 8-bits para além do cartucho que a acompanhava na sua venda. 

Após uma análise do sistema da consola e da operacionalidade e estética dos 

jogos, partiu-se para exploração do seu interior eletrónico, começando através 

de cabos com pinças de crocodilo a identificar as componentes electrónicas 

reativas aos curto-circuitos realizados pelas interligações entre diferentes 

pontos presentes no seu interior. Monitorizando os resultados visuais através 

da televisão, descobriram-se pontos geradores de glitches e distorções na placa 

de processamento de vídeo da consola, responsável pela apresentação dos jogos 

internos e dos cartuchos inseridos na consola. De seguida experimentaram-se vários 

)LJ����� Objeto BOSS.
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)LJ����� Montagem das componentes eletrónicas.

)LJ����� Ligações realizadas na placa de processamento de vídeo.

)LJ����� Ligação de um sintetizador ao objeto (interação audiovisual).
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tipos de componentes eletrónicas (potenciómetros, interruptores, botões, entre 

outras) para a provocação e manipulação dos erros visuais na imagem dos jogos. 

Ao longo das interligações efetuadas, observaram-se modificações durante 

a performance visual dos jogos, tais como mudanças de cor e desfragmentação 

dos fundos, alteração da pixalização, corrupção das sprites representativas das 

personagens e a mistura e distorção de outros elementos dos jogos de forma 

aleatória. Alguns destes pontos provocavam a interrupção da funcionalidade da 

consola por completo, tendo em conta que se procura manter a operacionalidade 

dos jogos através dos comandos, utilizaram-se apenas os glitches que tornavam 

possível continuar a manipular as opções e movimentos dos jogos presentes.

Optou-se por aplicar uma estrutura de patch-bay composta por seis conetores 

de banana para uma parametrização modular dos glitches em tempo-real. Deste 

modo, podem ser exploradas novas reconfigurações visuais dos jogos utilizando 

cabos para a programação e combinação dos diferentes tipos de pontos geradores 

de glitches, provocando entre si novos padrões e distorções durante as conexões 

realizadas. 

Testaram-se também pontos reativos ao input de voltagens externas de 

som para uma manipulação audiovisual dos padrões dos jogos. Em um dos pontos 

descobertos foi soldado um jack fêmea 1/4” para a ligação de instrumentos, 

sintetizadores e outros equipamentos de som à consola. Ao serem introduzidos na 

consola provocam distorções e movimentos dos píxeis dos elementos dos jogos, 

podendo manipular através do som e de forma reativa o output estético dos glitches 

manifestados a partir da interligação das várias entradas de banana.

O objeto realizado é então composto pela construção de um instrumento 

audiovisual de exploração criativa de visuais caraterizados pelas estéticas dos 

jogos e pelas interferências e erros visuais configurados através da modulação de 

diferentes pontos de ligação e da introdução de sons externos à consola. Pode ser 

ligado a televisores ou a projetores de vídeo para a manipulação de visuais ao vivo. 



����

)LJ����� Ligação de dois pontos da patch-bay�SDUD�D�PRGLĆFD©¥R�GRV�YLVXDLV�

)LJ����� Ligações com os cabos de banana e o cabo de jack.

)LJ������2EMHWR�ĆQDOL]DGR��FRPSRQHQWHV�HOHWUµQLFDV��
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O presente objeto permite a mistura de vídeo composto, adoptando a fragilidade 

do sinal de vídeo e da construção DIY e low-tech do seu circuito eletrónico, para 

a produção de glitches visuais através da dessincronização dos sinais de vídeo. 

Inspirado no Dirt & Cheap Non-Sync Video Mixer (2007) de Karl Klomp, foi construído 

de forma simples e “suja” através da soldagem de componentes eletrónicas entre si, 

sem qualquer fonte de alimentação ou placa de montagem. Este permite a mistura 

de dois sinais de vídeo em um só, ou apenas o seu fade in e fade out de cada fonte 

através do potenciómetro instalado, que ao ser rodado para o seu valor máximo 

provoca a produção visual de glitches na imagem de vídeo.

O circuito eletrónico do objeto, tal como o mixer de Klomp, é composto por 

três conetores RCA para as entradas e saídas dos sinais de vídeo, dois interruptores 

de alavanca para a ativação das fontes de vídeo e um potenciómetro para a sua 

mistura e corrupção. Para além do potenciómetro, foi adicionado um botão de 

pressão permitindo a interrupção e provocação de glitches visuais, dessincronizando 

sempre que pressionado os sinais de vídeos recebidos.  

De tamanho reduzido, o circuito desenvolvido através da soldagem de 

cabos entre as componentes eletrónicas foi aplicado numa mini-caixa de plástico, 

permitindo uma melhor operacionalidade e transporte do circuito eletrónico. 

)LJ����� Objeto VVMixer.
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)LJ����� Ligação do objeto com uma câmara de vídeo e consola de jogos.

)LJ�������2EMHWR�ĆQDOL]DGR��FRPSRQHQWHV�HOHWUµQLFDV��

)LJ�����Montagem das ligações.
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2EMHWR�������/'5����LQWHUUXSWRU�GH�DODYDQFD�

2EMHWR�������/'5����LQWHUUXSWRUHV�GH�DODYDQFD���SRWHQFLµPHWUR�

2EMHWR�������SRWHQFLµPHWURV�

)LJ����� Série de objetos P#i¶îuPi‰Piu.

P#i¶îuPi‰Piu æ�REMHWRV�VRQRURV

:DONLH7DONLHV�æ�REMHWRV�VRQRURV

2EMHWR�������SRWHQFLµPHWURV����LQWHUUXSWRU�GH�SUHVV¥R��ERW¥R��

)LJ����� Objeto RadioDJ.
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2EMHWR�������SRWHQFLµPHWURV���/('�

2EMHWR�������SRWHQFLµPHWURV���/('� 

)LJ����� Objetos WalkieTalkies.

2EMHWR�������/'5����PLQL�MDFN�I¬PHD����LQWHUUXSWRU�GH�DODYDQFD�

5DGLR'-�æ�REMHWR�VRQRUR

5DGLR79�æ�REMHWR�VRQRUR

)LJ����� Objeto RadioTV.



110 

2EMHWR�����4 pontos de contacto (chapas metálicas), 1 interruptor 
GH�DODYDQFD����SRWHQFLµPHWUR����/('�

2EMHWR�������-DFN�I¬PHD����èè����FRQHWRUHV�GH�EDQDQD�

)LJ�����Objeto Radiola.

)LJ����� Objeto BOSS.

5DGLROD�æ�REMHWR�VRQRUR

%266�æ�REMHWR�DXGLRYLVXDO
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)LJ����� Objeto GlitchBox.

)LJ����� Objeto VVmixer.

2EMHWR�������LQWHUUXSWRUHV�GH�SUHVV¥R��ERW·HV�����/('�

2EMHWR���� 1 ponteciómetro, 1 interruptor de pressão (botão), 

2 interruptores de alavanca, 3 conetores RCA.

*OLWFK%R[�æ�REMHWR�YLVXDO

990L[HU�æ�REMHWR�YLVXDO
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)LJ����� Conjunto dos objetos do projeto.

As experiências de construção e desconstrução através das estratégias de hardware 

hacking e circuit bending originaram uma série de objetos artísticos de exploração 

sonora e visual. Estes são caraterizados por estéticas e funcionalidades provenientes 

dos aparatos e materiais eletrónicos encontrados, reconfigurados de forma criativa 

e pessoal ao longo do processo de hacking exploratório do seu interior e exterior. 

Em certos objetos, o seu território imaginário e poético surge influenciado 

pela própria natureza original dos aparatos eletrónicos explorados, adaptados 

individualmente de forma subjetiva para a criação de dispositivos únicos e expressivos. 

Ao manter as embalagens de rádios, brinquedos e walkie talkies, pretende-se para 

além de uma função decorativa e/ou nostálgica, a criação de um fator de surpresa 

na percepção e interpretação do ouvinte ou utilizador, resultante das estéticas 

irracionais e incomuns ao aspeto normal dos dispositivos eletrónicos utilizados. 

A gama de sonoridades e visuais dos objetos é caracterizada pela presença 

de ruídos e glitches, como resultados das intervenções efectuadas no seu interior 

eletrónico, incorporados nos objetos como possibilidades de improvisação 

espontânea musical ou visual. Estes são manipulados por vezes de forma inconstante 

dado a natureza imprevisível dos aparatos, num processo de jogabilidade com o 

aleatório e o determinado. Embora algumas das propriedades estéticas sejam 

instáveis, podem ser manipuladas de uma forma mais controlada, sendo necessária 
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a assimilação das suas características sonoras e visuais e alguma prática em torno 

do manuseio das componentes eletrónicas de manipulação presentes nos objetos. 

Deste modo, é possível criar um conjunto de nuances e composições estéticas 

através da experimentação criativa dos objetos, integrando os mal funcionamentos 

na combinação de propriedades já presentes nos aparatos eletrónicos, como por 

exemplo a mistura de ruído e distorções em alternância com as músicas originais 

dos brinquedos ou rádios.

Os pontos de contacto e as fotoresistências presentes nos objetos permitem 

a produção de uma variedades de ruídos sensíveis ao toque e à luz, em função da 

pressão dos dedos ou movimento e posição das mãos. Deste modo, os toques e gestos 

jogam um papel importante na manipulação dos objetos, estabelecendo relações 

expressivas com as suas interfaces e os seus outputs estéticos. Interruptores, botões 

e potenciómetros activam e modificam as fontes sonoras ou visuais, construindo 

uma série de discursos e conjugações estéticas entre os diferentes parâmetros 

de controlo e manipulação disponíveis nos objetos, consoante a sua activação, 

modulação, pressão ou rotação.

Estas peças artísticas originaram não só novas possibilidades tangíveis, sonoras, 

visuais ou audiovisuais mas também a criação de novos recursos expressivos sobre 

a forma de objetos individuais e únicos, ampliando e diversificando o conjunto de 

explorações estéticas pessoais através da experimentação de materiais eletrónicos. 

Como objetos finalizados, são possíveis de ser utilizados em contextos artísticos 

de exposição, em formato de instalação, interagindo com o público na manipulação 

criativa e audiovisual dos objetos. Além disso, permitem a improvisação sonora e 

visual, como instrumentos de exploração de composições sonoras para a produção 

de musical experimental ou como dispositivos de projeção e manipulação de visuais 

ao vivo em concertos e outros eventos artísticos. Levando em consideração a 

natureza instável e única dos objetos, por vezes de curto tempo de “vida”, foram 

registados para a criação de uma paleta pessoal de sons e visuais, armazenados 

como registos pessoais ou como materiais para futuras composições sonoras e 

visuais ou audiovisuais.
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Esta exposição surge no contexto de uma iniciativa realizada na galeria Extéril, 

que de dois em dois anos convida vários artistas a apresentar os seus trabalhos 

durante quinze minutos (montagem, apresentação e desmontagem) no seu pequeno 

espaço-caixa. Tendo em conta o conceito, que promove o aproveitamento e re-

aproveitamento e produzir o máximo com o mínimo, optou-se por apresentar os 

objetos da série P#i¶îuPi‰Piu reconfigurados a partir de brinquedos. Em forma 

de instalação sonora, procurou-se interagir com o público para a criação de 

um ambiente sonoro constituído por distorções e ruídos do cantar modificado 

dos pássaros. Ao longo dos quinze minutos, os objetos foram manipulados e 

configurados em conjunto com o público, que se encontrava curioso com a origem 

das sonoridade provenientes daqueles brinquedos. Para além do espaço da galeria, 

todas as exposições dos 15 minutos de fama estiveram a ser filmadas através 

de uma webcam, podendo ser visualizadas em stream na Internet e mais tarde 

disponíveis no website da galeria do Extéril (http://www.exteril.com).

���PLQXWRV�GH�)DPD��([W«ULO�æ����GH�'H]HPEUR�GH�������3RUWR

)LJ����� Galeria Extéril (espaço-caixa).
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)LJ����� Objetos da série P#i¶îuPi‰Piu no Extéril.

)LJ����� Objetos da série P#i¶îuPi‰Piu no Extéril.
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Por convite da galeria Má Arte, criada por um coletivo de artistas que tem como 

finalidade o desenvolvimento e divulgação da arte contemporânea, organizou-se 

uma exposição coletiva constituída por duas instalações sonoras, a série de objetos 

sonoros P#i¶îuPi‰Piu e o plate reverb 쉉  da autoria de João Sarnadas. 

Instalaram-se as duas peças na parte frontal da galeria para uma melhor visualização 

através da montra, convidando o público e visitantes a interagir com as instalações 

sonoras. Os objetos P#i¶îuPi‰Piu estiveram a funcionar durante a inauguração da 

exposição colocados sobre um plinto, acompanhando os visitantes na manipulação 

do som dos pássaros e na sua composição sonora. Ambas as peças conviveram de 

forma harmoniosa, proporcionando diferentes sonoridades no mesmo espaço e 

ambiente, compostas pelo canto dos pássaros modificados e pela reverberação 

das componentes sonoras da instalação do plate-reverb.  

)LJ����� Objetos da série P#i¶îuPi‰Piu na Galeria Má Arte.
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)LJ����� Objetos da série P#i¶îuPi‰Piu na Galeria Má Arte.

)LJ����� Objetos da série P#i¶îuPi‰Piu na Galeria Má Arte.
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Surgiu a oportunidade de expor novamente a série P#i¶îuPi‰Piu em conjunto com 

o objeto sonoro Radiola produzido neste projeto, por convite de Leonel Cunha, 

que organiza anualmente o evento multidisciplinar Cheia na Biblioteca Municipal 

Rocha Peixota. 

A ideia desta exposição é a mostra de um conjunto de práticas artísticas de diferentes 

disciplinas e gerações, integrando ao longo das suas edições a performance, a 

instalação, a escultura, a pintura, o desenho, o vídeo e a fotografia. Nesta 3ª edição 

da Cheia mostraram-se também trabalhos de Ana Linhares, André Silva, Filipe 

Cortez, Hernâni Reis Baptista, Holger Lippmann, Leonel Cunha e Pedro Andrade. 

Os objetos foram colocados em plintos individuais para a sua apresentação e 

interação com os visitantes. A peças da série P#i¶îuPi‰Piu eram ativadas com o 

toque e vibração circundantes provocados pela presença das pessoas próximas 

do pelintro, chamando a sua atenção para a manipulação dos objetos sonoros. 

Apresentada na parte inicial da exposição, a Radiola era ativada conforme o toque 

das pessoas nas chapas metálicas presentes nas suas laterais, podendo ser utilizada 

por mais de que uma pessoa, manipulando os ruídos através dos pontos de contacto 

entre a pele e as pressão dos dedos e mãos. Nesta exposição observou-se uma 

grande aderência de crianças e jovens na interação com as peças, curiosos com 

os sons e o aspeto estético dos objetos, manipularam os diapositivos eletrónicos 

de forma imaginativa e intuitiva.  

&+(,$��l�(GL©¥R��%LEOLRWHFD�0XQLFLSDO�GH�5RFKD�3HL[RWR�æ���GH�-XOKR�D����GH�$JRVWR�

GH�������3µYRD�GR�9DU]LP

)LJ����� Objetos da série P#i¶îuPi‰Piu na exposição Cheia.
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)LJ����� Objeto Radiola na exposição Cheia.

)LJ����� Objetos da série P#i¶îuPi‰Piu na exposição Cheia.
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As estratégia de hardware hacking e circuit bending são realidades cada vez mais 

presentes hoje em dia, a Internet e a comunidade DIY tem contribuído para o diálogo 

e debate destas práticas como alternativas de criação autónoma e experimentação 

de novos discursos e artefactos artísticos no contexto dos novos media e da arte 

contemporânea. 

Neste projeto, propusemos uma abordagem experimental e criativa destas 

estratégias de hacking, para a criação e personalização de objetos artísticos 

sonoros e visuais ou audiovisuais. Surge não só como um desejo de investigação 

destas estratégias de criação e reconfiguração de dispositivos eletrónicos como 

potenciais materiais criativos, mas também como um desafio na aprendizagem 

DIY e construção artesanal destes objetos, procurando resultados estéticos e 

expressivos sobre a forma de objetos possíveis de serem aplicados em contextos 

de exposição ou performance artística.  

Ao longo desta investigação foram recolhidas e analisadas referências 

históricas e contemporâneas próximas do contexto deste projeto, observando um 

crescimento progressivo da invenção e reapropriação dos meios eletrónicos como 

materiais experimentais e criativos ao longo da videoarte, das artes eletrónicas 

e dos novos media. Realizamos o estudo e revisão de literatura das referências 

a nível histórico, social e técnico, procurando contribuir para a compreensão e 

relevância dos meios tecnológicos como processo experimentais em diferentes 

áreas e géneros artísticos ao longo da sua evolução. 

Em laboratório experimental iniciamos a abordagem das estratégias de 

hardware hacking e circuit bending, através do levantamento de materiais, brinquedos 

e aparatos eletrónicos obsoletos ou descartados para a sua reinvenção e reciclagem 

das suas componentes eletrónicas. Realizamos uma experimentação intuitiva e 

criativa do hardware, visto não se pretender uma engenheira “perfeita”, mas sim 

a construção e hacking artesanal de circuitos eletrónicos, onde o contato direto 

e criativo com o interior eletrónico, permite a descoberta e o acesso a novas 

possibilidades estéticas para além das funções originais dos aparatos. Paralelamente 

a esta abordagem prática, pesquisamos e refletimos sobre os princípios e conceitos 

utilizados na exploração criativa destas estratégias, identificando os materiais, 

estéticas e processos essenciais na construção e desconstrução de dispositivos 

sonoros e visuais. Reunimos também as principais ferramentas e componentes 

eletrónicas necessárias para a experimentação inicial e artesanal destas práticas, 

tal como o resumo de algumas técnicas e precauções na exploração DIY destes 

recursos tecnológicos.
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Exploramos através de um processo de tentativa e erro, vários aparatos 

eletrónicos e técnicas de hacking, procurando abordar um número abrangente 

e diversificado de experiências, tendo como base a geração de sons e visuais. 

Encontramos algumas dificuldades técnicas na exploração artesanal destas 

práticas, devido a natureza frágil de alguns dos suportes eletrónicos, ocorrendo 

por vezes curto-circuitos ou intervenções efectuadas nos seus circuitos internos 

que desligaram por completo alguns dos aparatos. Estes obstáculos fazem parte da 

abordagem experimental e aprendizagem DIY destas estratégias, sendo necessária 

alguma paciência e dedicação na compreensão e identificação de problemas, 

proporcionando deste modo o melhoramento e aperfeiçoamento das técnicas 

aplicadas de hardware hacking e circuit bending ao longo do trabalho desenvolvido 

no projeto.

Após a experimentação livre e criativa dos matérias eletrónicos, encontramos 

novos resultados estéticos e tangíveis a partir do hacking e personalização dos 

dispositivos, determinando o seu potencial estético através da experimentação e 

design da suas interfaces, produzindo deste modo uma série de objetos artísticos 

finalizados. Cada objeto individual possui características únicas e expressivas, 

para um melhor entendimento do processo de construção e desconstrução por 

detrás destes objetos, descrevemos as técnicas e opções tomadas ao longo da 

sua criação, tal como o conjunto de sonoridades e visuais provenientes da sua 

performance e manuseamento.

Estando finalizados todos os objetos deste projeto, prosseguimos para análise 

dos resultados, demonstrando as opções estéticas tomadas e as possibilidades 

e expectativas de utilização autoral das peças artísticas desenvolvidas nesta 

investigação.

Surgiu a oportunidade de expôr alguns dos objetos em eventos artísticos 

e exposições coletivas, interagindo com o público na manipulação criativa dos 

dispositivos eletrónicos, que receberam com receptividade e curiosidade as peças 

artísticas, manifestando interesse no diálogo e manuseio das interfaces e estéticas 

provenientes dos objetos. 

Verificamos através desta abordagem experimental e do estudo das 

estratégias de hardware hacking e circuit bending, o potencial criativo e autónomo da 

experimentação e hacking dos materiais eletrónicos, que podem ser reconfigurados 

de múltiplas maneiras e feitios para criação de ferramentas ou dispositivos sonoros 

e visuais ou audiovisuais. Procuramos com a documentação deste projeto contribuir 

para a discussão e divulgação destas estratégias DIY, tal como a sua aceitação e 

crescente integração na prática artística contemporânea. 
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No seguimento do trabalho prático desenvolvido e apresentado neste projeto, 

pretendemos continuar a exploração criativa de estratégias DIY, hardware hacking 

e circuit bending em objetos artísticos. Este tipo de práticas fazem parte de um 

processo contínuo de experimentação de materiais e técnicas ao longo de uma 

aprendizagem e construção autónoma apoiada pela investigação de técnicas, 

ferramentas e conceitos na Internet e em publicações. 

Após o desenvolvimento prático deste projeto, foram consolidadas novas 

competências de construção e desconstrução, existindo um crescimento pessoal 

enriquecedor no conhecimento e aplicação prática de técnicas básicas de eletrónica 

e de hacking através da experimentação criativa de materiais eletrónicos. Tendo 

em vista, o repertório técnico e criativo desenvolvido, não se pretende terminar 

esta investigação no presente contexto académico, mas sim dar continuidade 

à exploração de novas possibilidades estéticas a partir destas estratégias de 

reciclagem e reconfiguração de aparatos eletrónicos para a criação de dispositivos 

ou instrumentos eletrónicos híbridos e únicos. 

Actualmente existe um enorme desperdício eletrónico de brinquedos e 

dispositivos eletrónicos parados ou obsoletos, que podem ser reanimados e 

reprogramados de forma pouco dispendiosa e personalizada, utilizando o seu 

interior eletrónico como telas abertas de exploração criativa. Procuramos através 

desta investigação e desenvolvimento prático continuar a explorar e recriar estes 

materiais e objetos eletrónicos encontrados para a criação autoral de novas 

ferramentas pessoais de exploração sonora e visual ou audiovisual. 

Como desenvolvimentos futuros, surge a necessidade de aprofundar 

conhecimentos de construção eletrónica para abranger novas competências 

e possibilidades técnicas de criação artesanal de circuitos eletrónicos para a 

geração e manipulação de sinais de áudio e vídeo. A criação ou adaptação de raiz 

de circuitos tem como intenção a experimentação de novos recursos e dispositivos 

eletrónicos de manipulação e geração de efeitos sonoros e visuais, possíveis de 

serem integrados e misturados com os objetos eletrónicos já desenvolvidos. Outra 

vertente a explorar é a ligação destes dispositivos eletrónicos a sistemas digitais 

através da sua interface com microcontroladores e plataformas de prototipagem, 

como por exemplo o Arduino. Este tipo de adaptações torna possível a investigação 

de novas interações audiovisuais e tangíveis entre o hardware e os meios digitais, 

combinando softwares e linguagens de programação com os matérias eletrónicos 

encontrados. 
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