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       O espaço eletromagnético (e.e.m.) como território imaterial, apropriado para 

explorar as fronteiras entre o real e o imaginário, tornou-se simultaneamente, no habitat 

dos novos equipamentos de comunicação, tais como, smartphones, internet móvel, WI-

FI, GPS e outros. Desta consequência, não só resulta uma transformação social, e 

morfológica do ponto de vista urbano, como também, resulta num território fértil no 

âmbito das artes plásticas.            

         A experiência espacial e temporal, no seio da sociedade contemporânea, 

surge de um processo complexo, pois já não depende em exclusivo de infra- estruturas de 

mobilidade, e espaços urbanos como no passado, mas da combinação entre estes e o 

espaço eletromagnético. Esta mudança de paradigma ganha maior relevo, precisamente 

com o aumento exponencial de dispositivos que usam o e.e.m, como mediador nas várias 

relações sociais. A mobilidade no acesso e partilha de informação, em “tempo real” 

consequência da experiencia social contemporânea, são características diretas do espaço 

eletromagnético, ou espaço Hertziano.                 

         Partindo do tema do e.e.m como território de problematização social e 

prática artística, nesta investigação pretende-se enquadrar o tema no contexto 

sociopolítico, por meio de projetos participativos realizados em espaço público, elegendo 

o experimentalismo, e o glitch no campo eletromagnético, como meio de expressão 

plástica. Ao longo desta investigação formularam-se várias questões, contudo, não é 

objetivo aqui dar respostas ou criar um posicionamento crítico fechado, ou realçar uma 

qualquer visão catastrófica algumas vezes associada a este tema. Do mesmo modo, não 

se pretende desviar o tema para o domínio puramente técnico.  Pretende-se, que este 

trabalho contribua de alguma forma, para uma maior consciencialização, reflexão, e 

discussão pública sobre o tema do espaço eletromagnético, e simultaneamente, pretende-

se reforçar as suas potencialidades como matéria plástica e meio de expressão artística.  

 

 

Palavras chave:  Espaço eletromagnético, arte, experimentalismo, glitch, espaço 

público, sociopolítico. 
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The electromagnetic space (e.e.m.) as immaterial territory, appropriate to explore 

the boundaries between the real and the imaginary, became simultaneously the habitat of 

the new communications equipment, such as smartphones, mobile internet, WI-FI, GPS 

and other.  This result not only results in social transformation, and the urban 

morphological point of view, but also results in a fertile territory within the visual arts. 

The spatial and temporal experience, within contemporary society, arises from a 

complex process because it no longer depends on an exclusive infrastructure mobility 

structures, and urban spaces as in the past, but the combination of these and the 

electromagnetic space. This paradigm shift becomes more relief precisely with the 

exponential increase in devices that use e.e.m. as mediator in several social 

relationships.  Mobility access and sharing of information in "real time" result of 

contemporary social experience, are direct characteristics of the electromagnetic space, 

or Hertzian space. 

From theme e.e.m. as a territory of social questioning and artistic practice, this 

investigation  is  intended to frame the subject in the sociopolitical context through 

participatory projects carried out in public space, electing experimentalism, and 

the glitch in the electromagnetic field as a means of plastic expression. Throughout this 

research were formulated several issues, however, is not  the  aim  here to provide answers 

or create a closed critical position, or highlight any catastrophic view often associated 

with this theme. Similarly, it is not intended to divert the issue to the purely technical 

field.  It is intended that this work will contribute in some way to raise awareness, 

reflection, and public discussion on the subject of electromagnetic space, and at the same 

time, we intend to strengthen their potential as plastics and means of artistic expression. 

 

 

Keywords:  electromagnetic space, art, experimentalism, glitch, public, 

social and political space. 

 

 

 

 

ABSTRACT 



4 
 

 

 

 

 

 Agradecimentos 

 

À minha filhota, que é uma grande fonte de inspiração e incentivo. Aos meus professores 

de mestrado, Gabriela Vaz Pinheiro e Miguel Costa. Ao meu orientador Tiago Barbedo 

Assis, que me incentivou desde o primeiro momento, e a todos os colegas de mestrado. 

Obrigado.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A arte nasce da tecnologia. É o contrapeso que equilibra os efeitos 

disruptivos das novas tecnologias na cultura. A arte é a face 

metafórica das mesmas tecnologias que ela própria usa e critica.” 

(Kerckhove, 1997, p. 232) 
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  A sociedade contemporânea, tem presenciado nas ultimas décadas, mudanças 

significativas nas áreas de conhecimento humano, estas em grande parte estão 

relacionadas com o vertiginoso aumento das tecnologias de informação, e posteriormente 

de comunicação. A rádio e a televisão sobretudo, foram pioneiras a explorar as 

potencialidades do espaço eletromagnético, como rede mundial de informação, 

precedência esta, que está na base da tecnologia atual de comunicação. 

Com a atual massificação de meios que interagem com o e.e.m tais como, 

dispositivos de internet móvel, smartphones, dispositivos Bluetooth, satélites, 

dispositivos GPS, drones, bem como alguma da tecnologia apelidada de smart, o 

fenómeno do e.e.m, produzido por dispositivos criados pelos humanos, ganhou dimensão 

atmosférica. Metaforicamente podemos estabelecer uma relação com o ar que respiramos. 

Uma vez que os nossos dispositivos móveis, respiram a atmosfera eletromagnética na 

procura de informação, e simultaneamente, expiram conteúdos de informação para a 

mesma, no processo de recolha e envio de informação.  Anthony Dunne, no seu livro 

“Hertzian Tales” refere-se a este espaço da seguinte forma:   

 

“Pouco mais de cem anos desde que a geração da eletricidade 

começou, setenta desde que as transmissões de rádio começaram, e 

cinquenta desde que o radar e as telecomunicações entraram no nosso 

meio ambiente. O século XX viu o espaço evoluir para uma sopa de 

radiação eletromagnética complexa.” 1 (Dunne, 2005, p. 101)     

 

  

  

                                                           
1 Tradução nossa: It is just over one hundred years since electricity generation started, seventy since radio 

transmissions began, and fifty since radar and telecommunications entered our environment. The twentieth 

century has seen apace evolve into a complex soup of electromagnetic radiation.     

INTRODUÇÃO 



9 
 

 

Contudo, não devemos entender o espaço eletromagnético, apenas como 

consequência da massificação dos dispositivos móveis existentes, mas perceber que todos 

os dispositivos que operam no domínio do e.e.m. são consequência deste. Na sua obra 

Cosmos, Carl Sagan (1934-1996) professor de Astronomia e Ciências Espaciais e diretor 

do Laboratório de Estudos Planetários na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos 

da América, refere, que na titânica explosão do big bang 2  à medida que o universo se 

expandia, a matéria e energia expandiam-se com ele arrefecendo rapidamente. A radiação 

desta bola de fogo cósmica encheu o universo em todo o espectro eletromagnético, desde 

os raios gama, raios x, luz ultravioleta, luz visível, infravermelho às ondas de rádio. 

(Sagan, 1984, p. 320)  

 Ainda, citando Sagan, existem muitas fontes naturais de ondas eletromagnéticas 

de origem cósmica, provenientes de pulsares, quasares, cinturas de radiação, dos planetas 

etc. O autor refere ainda, que em quase todos os planetas existem ondas eletromagnéticas, 

que descobrimos à medida que desenvolvemos a radiastronomia. (Sagan, 1984, p. 387)    

Neste sentido, podemos dizer que o espetro eletromagnético, é parte integrante do 

universo. Contudo, esta investigação pretende incidir sobretudo, no e.e.m. criado a partir 

de dispositivos construídos pelo ser humano. Foi graças à tecnologia que o humano 

desenvolveu no século XIX, que foi possível entender o funcionamento do e.e.m. de 

forma a produzir ondas eletromagnéticas de forma artificial, e usa-las como meio de 

difusão, através da rádio, televisão, entre outros. O e.e.m. estabeleceu-se como meio 

fundamental na arquitetura da comunicação móvel do século XXI, através dos vários 

dispositivos que usamos no quotidiano, tais como telemóveis, smartphones, internet 

móvel, GPS, WI-FI, bluetooth etc. Através destes dispositivos, somos irradiados e 

irradiamos ondas eletromagnéticas de diferentes cumprimentos de onda, em várias 

direções, criando uma fusão entre o e.e.m. o meio ambiente, e paisagem natural.                  

 

 

 

                                                           
2 Acontecimento que deu origem ao universo, acerca de 10 ou 20 mil milhões de anos.  
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Figura 1  Diagrama dos principais dispositivos e tecnologias criados pelo ser humano, que funcionam e irradiam ondas 

eletromagnéticas dentro do espectro das ondas de rádio e micro-ondas. Imagem: Paulo Graça 
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Para se perceber melhor a importância que o e.e.m. tem na sociedade atual, a 

ComScore3, entidade norte americana, que analisa e mede o tráfego de internet, publicou 

em abril de 2015 os resultados referentes ao tempo preenchido pelas plataformas de 

internet fixas e móveis, nos Estados Unidos da América nos anos 2010 e 2014 (figura 2).  

Tendo concluído desta forma, que o crescimento em apenas quatro anos da plataforma 

móvel (que funciona por intermedio do espaço eletromagnético) aumentou quase 400% 

face ao ano de 2010.   

 

     

 

 

                Figura 2  Gráfico de resultados do tempo preenchido pelas plataformas fixas móveis de internet nos EUA 

nos anos 2010 e 2014. Imagem: comScore  

  

 

 

                                                           
3 http://www.comscore.com/por/  (Consultado em fevereiro 2016) 

http://www.comscore.com/por/
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Num outro estudo publicado recentemente também pela ComScore, concluiu que 

no ano de 2014 o numero de utilizadores de internet associados à tecnologia móvel, como 

smartphones, tablets e computadores portáteis, ultrapassaram pela primeira vez os 

utilizadores de dados de internet fixa a nível global (figura 3).  Porém, este estudo refere-

se apenas aos dados de internet móvel. Se pensarmos, que a estes dados podemos 

acrescentar os milhares de estações transmissoras de rádio e TV, torres de controlo aéreo, 

marítimo, localizadores de GPS, os muitos satélites artificiais, equipamento militar e até 

as nossas chaves que acionam a abertura dos automóveis e portões de garagem à distancia, 

entre outros. Então, percebe-se o quão embrenhada está a sociedade contemporânea no 

domínio do espaço eletromagnético.            

 

 

Figura 3 Imagem: comScore  
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No contexto português, a autoridade nacional de comunicação (ANACOM)4 

publicou em dezembro de 2015 no seu site, que o tráfego de Internet móvel aumentou 

35,7% no 3.º trimestre de 2015, com o tráfego gerado pelas placas/modem a subir 26,9% 

e o tráfego gerado através do telemóvel a crescer 55,1%.  O número de utilizadores que 

efetivamente utilizaram Internet em banda larga móvel, aumentou 4,1% em relação ao 

trimestre anterior e 22,6% face ao trimestre homólogo atingindo os 5,5 milhões. A 

evolução da banda larga móvel tem sido impulsionada, sobretudo, pelo aumento do 

número de utilizadores de smartphones, que no ultimo trimestre já representavam 64,2% 

do total de utilizadores de telemóvel.  

Torna-se evidente, que o espaço eletromagnético, está na origem de uma 

sociedade de informação instantânea e móvel.  Esta realidade, tem também reflexos na 

forma como o cidadão se relaciona e experimenta o espaço urbano.  No artigo “Cidade e 

mobilidade. Telefones celulares, funções pós-massivas e territórios informacionais”, de 

2007 André Lemos defende que as tecnologias sem fio estão a transformar as relações 

entre pessoas e espaços urbanos, criando novas formas de mobilidade.              

O espaço eletromagnético, como um todo, deve ser entendido como o conjunto de 

variadíssimas fontes de emissão eletromagnéticas, incluindo as fontes naturais e 

artificiais, estas ultimas, tem um papel importante na estrutura social contemporânea pois, 

são transversais a várias áreas de conhecimento humano. O e.e.m. com os seus tentáculos 

impercetíveis e ao mesmo tempo omnipresentes, interliga dispositivos, pessoas e espaços 

físicos, permitindo ao ser humano da atualidade, viver e experimentar o mundo de forma 

bastante diferente dos nossos antepassados.   

 

 

  

 

                                                           
4  http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1372507#.V3JiXLgrKUk (Consultado em fevereiro de 

2016)  

 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1372507#.V3JiXLgrKUk
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Por conseguinte, entende-se que o presente contexto é pertinente, e justifica a 

convocatória do e.e.m como tema central desta investigação. Neste sentido, foram 

formuladas algumas questões que de alguma forma ajudem a focar os pontos principais 

desta pesquisa. Qual a influencia do e.e.m na morfologia de espaços públicos e urbanos? 

Qual o posicionamento da fronteira entre público e privado no domínio do e.e.m.?   De 

que forma o e.e.m. e respetiva problematização pode ser território para a prática artística?  

Esta dissertação, não tem o intuito de dar respostas sintéticas às questões aqui 

colocadas. Pretende-se induzir através das questões levantadas nesta investigação, vários 

pontos de partida para novas questões, no domínio do espaço eletromagnético, de forma 

a manter uma certa dinâmica intelectual sobre o tema. Uma vez que se entende, que um 

qualquer posicionamento desta ordem, poria em causa a flexibilidade e abertura que se 

pretende com esta investigação. No mesmo sentido, não se pretende aqui usar esta 

investigação como instrumento político, mas tentar de alguma forma no âmbito das artes 

plásticas, criar fraturas na relação do indivíduo com o espaço eletromagnético, de forma 

a relançar o tema no espaço público. Contudo, as consequências políticas desta 

investigação serão inevitáveis, como Jacques Rancière defende no seu livro “O 

espectador emancipado” (…) política é a prática que rompe a própria ordem da política. 

(Rancière, 2010, p. 90).                  

A vertente do espaço eletromagnético no contexto plástico, contextualizada nesta 

investigação, não pretende criar processos de visualização literal do espaço 

eletromagnético em espaço público, mas sim explorar ligações entre o meio material e o 

ambiente imaterial do e.e.m, na expectativa de explorar diferentes linguagens estéticas e 

consequentemente, ir em busca da reação do observador, de forma a abordar o tema para 

reflexão e debate na esfera pública.  
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Alguns destes projetos são de carácter participativo, assim sendo, pretende-se 

convidar o público em geral, a experimentar no domínio do e.e.m. intervenções 

anticonvencionais, bem como, gerar uma certa cumplicidade no participante com o 

espaço eletromagnético. Alguns dos projetos que constituem esta pesquisa, vão 

transformando-se e adaptando-se aos vários locais e circunstâncias desta investigação. 

Desta forma, o espaço público em que estes projetos são inseridos transforma-se no 

suporte de trabalho, reforçando o seu carácter efémero.  

Operando num espaço multidisciplinar, muitos destes projetos têm na componente 

sonora, um meio de expressão que resulta da relação com o e.e.m. Desta relação, nasce 

uma plasticidade sonora reveladora do glitch, eletromagnético (interferências e outras) e 

consequentemente, reintroduz o tema isento de simbologias e significados.  Estas falhas 

do sistema ou glitchs eletromagnéticos induzem reflexão critica sobre o próprio meio, 

sendo debitadas por objetos construídos a partir de elementos rejeitados pela sociedade 

de consumo. Estes elementos agora transformados, dão origem a construções que ganham 

uma nova identidade, fora do âmbito do objeto e simultaneamente, esbatem a fronteira 

entre o tecnológico e o artístico.            
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A submissão desta investigação tem como objetivo a obtenção de grau de Mestre 

em Arte e Design para o Espaço Público, e a modalidade a que esta se submete é a de 

trabalho de projeto. Por conseguinte, para além da componente escrita e projetual, foi 

criado um documento intitulado livro de projetos, que integra grande parte do processo e 

componente projetual desta investigação. Contudo, dado as caraterísticas de alguns dos 

projetos, houve necessidade de criar registos multimédia, estes registos por questões 

obvias, ficaram fora do âmbito do livro de projetos.  Assim sendo, foi criada uma extensão 

deste livro no domínio da internet de forma a que os projetos desta investigação, possam 

ser acedidos pelo público em geral, através do endereço eletrónico,  

http://eletromagnetico.tumblr.com/ Desta forma, pretende-se no contexto desta 

investigação, criar também a possibilidade de alguns destes projetos utilizarem o espaço 

eletromagnético, como suporte expositivo, na eventualidade de estes serem acedidos por 

dispositivos móveis.   

Foi também realizada, uma exposição individual em julho de 2016 na biblioteca 

municipal de Vagos, com o objetivo de expor alguns dos trabalhos desta investigação 

realizados naquela localidade. Por fim, será realizada uma exposição coletiva, com os 

trabalhos dos alunos finalistas de Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público, na 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, agendada para outubro de 2016.           
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A presente dissertação foi dividida em três capítulos principais o primeiro capitulo 

aborda o tema do espaço eletromagnético como promotor sociopolítico, e está dividido 

em vários subtemas. A influência do e.e.m. como promotor de mudanças no domínio 

antropológico, na mobilidade, na relação espaço tempo, público privado, equidade entre 

classes sociais, saúde pública, na morfologia urbana.  

O segundo capítulo, faz referencia ao e.e.m. como território artístico, e suas 

implicações na criação de diferentes linguagens plásticas. Introduz também, o glitch ou 

falha associadas aos sistemas, e seus efeitos colaterais. Faz uma análise às origens do 

e.e.m. no domínio das artes plásticas, bem como, explora alguns trabalhos de autores 

contemporâneos neste contexto.  

O terceiro e último capítulo, introduz a componente projetual desta investigação. 

Aqui é dado a conhecer os vários projetos, desenvolvidos ao longo desta investigação 

assim como, os vários conceitos e o corpo de trabalho que influenciou toda a componente 

projetual. Por fim, é feita uma descrição da metodologia usada nesta investigação, bem 

como, a análise do percurso.  
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A motivação sobre o tema do espaço eletromagnético, é consequência do clima 

radiofónico induzido em criança, através de um velho recetor a válvulas, durante a década 

de 80 do século passado. A ideia de emancipação através das ondas eletromagnéticas, fez 

parte do meu imaginário desde cedo, numa altura em que o telemóvel era uma miragem.  

Navegando no quadrante de sintonia (figura 4), do recetor de rádio de 1956, sintonizava 

as várias estações emissoras internacionais que emitiam em ondas curtas, (ondas 

eletromagnéticas situadas na faixa de frequências dos 3 aos 30Mhz).  Na época, estas 

ondas de rádio, traziam com elas sonoridades de culturas tão diversas e tão distantes que 

parecia ficção, simultaneamente, faziam do ato de escuta um momento de grande 

imaginação.  

 

         

 Figura 4 Quadrante de sintonia de rádio a válvulas. Foto: Paulo Graça 
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Desta forma, o tema das ondas eletromagnéticas foi ganhando interesse, mais 

tarde fascinado pelo tema, houve uma envolvência na área da eletrónica analógica 

experimental, o que deu origem à participação em experiências e construção de alguns 

dispositivos emissores e recetores de ondas de rádio.  Contudo, foi na licenciatura em 

artes plásticas ramo de escultura, que este tema ganhou importância no contexto das artes 

plásticas. Tentando de alguma forma, articular as caraterísticas plásticas do espaço 

eletromagnético, com a escultura, gradualmente começaram a surgir projetos que tinham 

no e.e.m. uma forma de expressão plástica.  

Um desses exemplos, é o trabalho com o título “Privar o Privado” realizado em 

2013 no âmbito da disciplina projeto escultura do 4ºano de licenciatura.  Tentou-se criar 

uma reflexão crítica sobre o tema do público privado no contexto do e.e.m. Neste sentido, 

em termos práticos este projeto era composto por um recetor de rádio colocado no 

exterior, neste caso no jardim da faculdade, e um emissor de rádio ligado a dois elementos 

metálicos (figura 5), colocado no interior de uma sala.  O espectador participante, era 

então convidado a tocar nos elementos metálicos associados ao emissor, no momento em 

que acontecia o toque, era produzido um sinal que era comunicado ao emissor, e este por 

sua vez, emitia o sinal via rádio para o recetor sintonizado, colocado no exterior da sala.  

Desta forma, o participante era surpreendido com o som vindo do espaço exterior, sempre 

que tocava nos elementos metálicos ligados ao emissor.  Esta deslocalização sonora via 

espaço eletromagnético, ajudava a criar a ideia de uma dissipação da fronteira do público 

e privado, expondo a intimidade do toque para além das fronteiras espaciais habituais.                 
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         Figura 5 "Privar o privado" 2013 Paulo Graça 

 

 

Contudo, no final da licenciatura houve necessidade de dar continuidade ao 

desenvolvimento do tema do espaço eletromagnético, no âmbito das artes plásticas. Neste 

sentido, a entrada no mestrado em Arte e Design para o Espaço Público em 2014, veio 

proporcionar essa continuidade, e simultaneamente abriu um novo território, como 

consequência da introdução do plano artístico no contexto do espaço público. Por 

conseguinte, este mestrado revelou-se fundamental como plataforma de pensamento e 

prática artística, ao proporcionar vários pontos de partida, sobre o tema do espaço 

eletromagnético, no domínio do espaço público.  
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UMA PEQUENA INTROMISSÃO NAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. 

 

 

O fenómeno do espaço eletromagnético, foi cientificamente comprovado no 

século XIX, pelas chamadas equações de James Clerk Maxwell (1831-1879) físico e 

matemático escocês.  Maxwell demonstrou matematicamente, que os campos elétricos e 

magnéticos eram manifestações de um só campo, o campo eletromagnético (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 6 Forma de onda eletromagnética. Imagem: internet 

 

 

Maxwell calculou também, que a velocidade das ondas eletromagnéticas no 

vácuo, era da mesma grandeza que a propagação da luz, cerca de 300.000.000 metros por 

segundo, este trabalho matemático tinha como base as várias experiências realizadas pelo 

físico britânico Michael Faraday (1791-1867) anos antes. Porém, só anos depois de James 

C. Maxwell ter demonstrado matematicamente a existência de ondas eletromagnéticas, o 

físico Alemão Heinrich Hertz (1857-1894) descobre forma de criá-las deliberadamente 

através de meios técnicos, para além, de confirmar a teoria de James C. Maxwell, que a 

luz visível era um tipo de onda eletromagnética.  
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 Em reconhecimento ao trabalho de Heinrich Hertz, a unidade de frequência de 

uma onda eletromagnética foi denominada de Hertz, símbolo (Hz).  O nome foi adotado 

na Conferência Geral de Pesos e Medidas (Conférence générale des poids et mesures)5 

em 1960 substituindo, assim, o nome 'ciclos por segundo' por Hertz.  A frequência de 

uma onda eletromagnética, está relacionada com a quantidade de ciclos que ocorrem 

durante um segundo. Na pagina seguinte, (figura 7) representa duas ondas 

eletromagnéticas de diferentes ciclos ou frequência. A onda A, representa 1 ciclo por 

segundo, ou seja, 1Hertz (em homenagem ao alemão Heinrich Hertz).  Por outro lado, a 

onda B, representa 2 ciclos por segundo e neste caso 2Hz.  Em termos simples, isto 

significa que a onda A varia de polaridade uma vez em cada segundo, enquanto a onda 

B, varia de polaridade 2 vezes por segundo de tempo.  

 Pode parecer, que estamos a entrar no domínio técnico, relativamente ao tema do 

espaço eletromagnético. Contudo, convém referir, que dada a complexidade deste tema 

não temos competências para um posicionamento técnico aprofundado sobre o 

eletromagnetismo. Assim como, não é o objetivo desta investigação, entrar neste 

domínio. Com estes exemplos, bastante simplificados, pretende-se reforçar a ideia da 

dinâmica das ondas eletromagnéticas, em espaço físico. Neste sentido, será interessante 

pensar que muitos dos nossos dispositivos móveis, recebem e enviam ondas 

eletromagnéticas para o espaço físico, em frequências na ordem de giga6 Hertz por 

segundo.        

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf (Consultado em março de 2016) 
6 Giga (G) múltiplo do sistema internacional(SI) corresponde a 1000.000.000 de unidades.  

http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf
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Representação de duas ondas eletromagnéticas de frequências diferentes.  

 

 

 

 

 

Figura 7 Representação de ondas eletromagnéticas de diferentes frequências em ciclos ou Hertz. Fonte: Philippa 

Wingate Guia essencial de física. 1994 Editorial Presença. Lisboa.  Imagem: Paulo Graça 
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Continuando no contexto histórico, em 1899 o físico Italiano Guglielmo Marconi 

(1874-1937) inspirado pelas descobertas anteriores de Heinrich Hertz, obtém sucesso na 

transmissão sem fios em código Morse, através do canal da mancha. Dois anos mais tarde, 

conseguiu através de sinais eletromagnéticos, estabelecer ligação em código de Morse, 

entre Inglaterra e Terra Nova, hoje parte do Canadá. A partir de então, o espaço 

eletromagnético e sobretudo, com o aparecimento da rádio e televisão no século XX, 

impõe-se de forma definitiva como meio de propagação, criando novas plataformas 

móveis de informação, entretenimento, suporte e partilha de dados, transversal a uma 

grande parte das atividades humanas.  

As ondas eletromagnéticas, são produzidas de vários modos e têm origens 

distintas, assim como, possuem frequências e comprimentos de onda diferentes. Contudo, 

estas têm propriedades comuns, são de carater oscilatório, transportam energia de um 

ponto para outro, e propagam-se no vácuo, dado que não necessitam das partículas de um 

meio material para se propagarem (ao contrário das ondas sonoras). Outra característica 

das ondas eletromagnéticas é a sua velocidade de propagação, que é aproximadamente de 

300.000.000 metros por segundo, dependendo do meio.   

Dada a enorme variedade de comprimentos e frequências das ondas 

eletromagnéticas será importante situarmos cada grupo de ondas eletromagnéticas no 

espetro. Neste sentido, na pagina seguinte (figura 8), foi realizado um diagrama que ajuda 

a posicionar cada grupo de ondas, de acordo com a sua frequência em Hertz. Podemos 

constatar, através deste diagrama, que de uma forma geral, alguns dispositivos de uso 

comum situam-se na faixa azul, correspondente à baixa frequência e alta frequência do 

espectro eletromagnético. Estas, abrangem frequências de 1Hz a 300GHz por segundo, 

(1 ciclo por segundo a 300.000.000.000 ciclos por segundo). Da mesma forma, 

verificamos que a luz visível, posiciona-se na faixa amarela do diagrama, e corresponde 

a uma frequência de cerca de 500 tera7 Hertz por segundo. (500.000.000.000.000 ciclos 

por segundo).        

 

 

                                                           
7 Tera(T) Múltiplo do sistema internacional(SI). Corresponde a 1000.000.000.000 de unidades. 
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Figura 8 Espectro eletromagnético. Fonte: I.C.N.I.R.P. (International Commission on Non Ionizing Protection.) 

http://www.icnirp.org/ Imagem: Paulo Graça 

 

 

 

 

 

 

 

Espetro eletromagnético. 

http://www.icnirp.org/
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A (figura 8), referente ao espetro eletromagnético, para além de posicionar os 

vários grupos de frequências das ondas eletromagnéticas, demonstra também o 

comprimento associado a estas, e aqui podemos verificar a imensa variedade de 

comprimentos de onda. O comprimento de uma onda está inversamente relacionado com 

a sua frequência, ou seja, quanto maior a frequência menor o comprimento, quanto menor 

a frequência maior o comprimento da onda eletromagnética.  Só na faixa azul do 

diagrama, correspondente às baixas e altas frequências, temos comprimentos de onda que 

variam entre 0,001 metros a cerca de 6000.000 metros. Assim como, na faixa amarela 

correspondente às ondas eletromagnéticas da luz visível, temos comprimentos de ondas 

microscópicas, na ordem de 0,000,0005 metros. Com estas informações de carater básico, 

pretende-se convocar conceptualmente o leitor para a questão do dinamismo associado às 

ondas eletromagnéticas, no domínio do espaço físico, bem como para a plasticidade 

dinâmica resultante da interação destas com as pessoas e o espaço físico.  
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Reforçando as caraterísticas plásticas, do espaço eletromagnético, o designer, e 

investigador Anthony Dunne na sua obra, refere-se a este espaço como um eletroclima. 

Com o auxilio de um programa de computador, demonstra visualmente o cenário das 

ondas eletromagnéticas, em resultado da interação com alguns elementos, que simulam 

neste programa edifícios num espaço urbano. Na figura 9, “Electroclimates” podemos 

observar essa relação do e.e.m. com os edifícios numa perspetiva de cima para baixo. 

Verificamos então, o epicentro da origem de ondas eletromagnéticas, e a forma como 

estas se relacionam com os vários elementos físicos do modelo, dando origem a diversas 

formas eletromagnéticas, no espaço físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 9 Hertzian Tales "Electroclimates" 2005 Anthony Dunne 
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MOBILIDADE NUM TERRITÓRIO HIBRIDO  

 

 

Começamos com uma questão. Está a tecnologia do espaço eletromagnético, a 

limitar a mobilidade física humana, por influencia dos dispositivos de comunicação 

móvel?   A obra de Jean Rémy e Liliane Voyé “A cidade Rumo a Uma Nova Definição” 

propõe que, o volume a densidade e a heterogeneidade, não são fatores determinantes no 

modo de vida urbano. É necessário que a mobilidade pensada de forma funcional se junte 

às restantes caraterísticas.  

 

      “Na medida em que várias funções estão instaladas em bairros 

especializados, já não é possível para a população satisfazer o conjunto 

das suas necessidades ficando no mesmo lugar. Deve, daqui por diante, 

deslocar-se isso tanto mais quanto deseja utilizar os equipamentos 

múltiplos e diversos que o meio urbano oferece. A mobilidade torna-se, 

portanto, condição de adaptação e de participação na vida urbana. (…)” 

(Rémy, 1994) 

 

A definição de mobilidade no contexto atual, assume contornos para além 

daqueles defendidos por Rémy e Voyé, com a desterritorialização que o espaço Hertziano 

ou eletromagnético, proporciona nas várias funções estruturais da vida urbana, alterou-se 

o paradigma. Dado que a tendência é a de disponibilizar serviços e funções em 

plataformas digitais, e que por meio do e.e.m. podemos aceder em qualquer lugar físico, 

dissolvem-se grande parte das diferenças tradicionais entre os espaços urbanos e não 

urbanos. Através de dispositivos como o smartphone, computadores pessoais, ou tablets 

por intermédio do e.e.m. é possível aceder a serviços administrativos sediados fisicamente 

na cidade, a partir da aldeia mais remota. Esta ideia de ‘plurilocalidade eletromagnética’ 

reconfigura a noção de fronteira, não como uma linha que separa espaços físicos, mas 

como zona ou espaço físico intermédio, que anula essa mesma ‘plurilocalidade 

eletromagnética’ por exemplo zonas sem acesso a dados por via eletromagnética.         
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A mobilidade que o e.e.m proporciona ao usuário do espaço urbano, permite-lhe 

usufruir do espaço físico, em simultâneo com o espaço virtual gerando uma mobilidade 

de caráter híbrido. Este conceito, gera também diferenças substanciais nos espaços 

urbanos, pois, a mobilidade no seu interior já não depende tanto de serviços e funções 

como no passado.  Neste sentido, o autor André Lemos no seu artigo “cidade e 

mobilidade. Telefones celulares, funções pós-massivas e territórios informacionais.” faz 

referência ao aparecimento de uma nova mobilidade em espaços urbanos, como 

consequência de fluxos de informação (e.e.m.).    

 

“A mobilidade por fluxos de informação, por territórios 

informacionais, que altera e modifica a mobilidade pelos espaços 

físicos da cidade, como a possibilidade de acesso, produção e circulação 

de informação em tempo real. Por exemplo, o uso de smartphones e 

sistemas de localização pode mudar a prática do uso do transporte 

urbano. Com o smartphone, o usuário pode se informar, em tempo real, 

sobre o horário da passagem do transporte público, podendo alterar a 

forma de «espera», e criar novas dinâmicas de movimento no espaço 

físico ao redor dessa atividade social. Assim, mobilidades 

informacionais criam gestões fluidas do tempo e, consequentemente, do 

espaço. Não há descolamento entre os espaços e as correlatas 

mobilidades, mas a interseção entre espaço eletrónico e espaço físico, 

criando os territórios informacionais.”  (Lemos, 2007, p. 130)    

 

 

O espaço eletromagnético, é um meio poderoso na descentralização e deslocação, 

porém, não elimina a deslocação física. Numa fase inicial, poder-se-á pensar na ideia de 

substituição, ou seja, os novos instrumentos de trabalho móveis, por meio do e.e.m. 

permitem a participação em tempo real, na vida económica, profissional, académica e 

outras. Logo, torna-se desnecessário a deslocação física, ou pelo menos, grande parte 

dela. Este princípio por um lado, é bastante atrativo, se pensarmos nos benefícios para os 

centros urbanos, como desengarrafamentos de trânsito, diminuição da poluição causada 

pelo transporte automóvel e consequentemente, um melhoramento na qualidade de vida 

urbana. 
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Por outro lado, a possível substituição de deslocações físicas, pelos meios de 

comunicação pode representar a ausência de contatos pessoais diretos, ou mesmo uma 

ausência do transeunte no meio urbano. Contudo, o autor Pierre Lévy no seu livro 

“Cibercultura” contraria esta ideia pois, segundo ele, uma inspeção das curvas de 

estatísticas, mostram que o desenvolvimento das telecomunicações móveis é paralelo ao 

desenvolvimento dos transportes públicos. Dito de outro modo, quanto mais 

comunicamos, mais nos deslocamos. (Pierre, 1997, p. 204)  O autor reforça este 

argumento escrevendo:  

 

“O telefone de uma pessoa idosa, isolada colocado sobre um 

pano de renda só raramente toca. Em contrapartida, os homens de 

negócios, sempre em movimento, saltando de um encontro para outro, 

têm muitas vezes os seus telefones celulares colados à orelha, no banco 

de trás de um táxi, no hall de um aeroporto, numa esquina de uma rua. 

O facto de os telefones celulares terem conhecido um tal sucesso mostra 

de maneira eloquente que a telecomunicação e a deslocação física vão 

a par”. (Pierre, 1997, p. 234)   

 

 

Neste sentido, o transeunte, ao explorar o e.e.m. através do seu smartphone, tablet 

ou computador portátil, desprende-se finalmente da secretária e ganha o espaço exterior 

como cenário de trabalho ou diversão. Beneficiando desta forma, do espaço físico e 

espaço eletromagnético como um todo. E simultaneamente, o transeunte transforma-se 

num explorador do espaço multidimensional.     

 

 

 



31 
 

O termo smart moobs8, foi cunhado pelo autor Howard Rheingold, e segundo o 

autor são constituídas por pessoas que conseguem agir em conjunto, mesmo sem se 

conhecerem uns aos outros. Estas pessoas que compõem as smart mobs cooperam de 

maneira nunca antes possível, porque carregam dispositivos que possuem ambas as 

capacidades de comunicação e computação. (Rheingold, 2002, p. xii).   

As novas formas tecnológicas de convergência e manifestação social, descritas 

por Rheingold como as smart mobs, têm caráter político, são manifestações que utilizam 

a internet, mensagens s.m.s. “Short Message Service” e redes sociais, por meio de 

computadores, e sobretudo de smartphones como forma de comunicação e mobilização 

social. Na sua obra “Smart Mobs The Next Social Revolution” são dados alguns exemplos 

de smart mobs que estiveram na origem de alguns acontecimentos marcantes, em termos 

sociais e políticos. Neste sentido, talvez uma das mais marcantes smart mobs, do ponto 

de vista de sua força política, ocorreu nas Filipinas, em 2001, contra o presidente Estrada. 

Esta manifestação que juntou mais de um milhão de pessoas, que saíram às ruas vestidos 

de preto de forma pacífica, sem violência, foi suficientemente forte do ponto de vista 

político, para derrubar o governo liderado pelo então presidente Joseph Strada em 2001.  

Tomando como ponto de partida este exemplo, percebe-se que o espaço 

eletromagnético, pode ser a base de um território de mobilidade de ação sociopolítica.  

Neste caso particular, o autor não destaca a importância do e.e.m. (talvez porque, devido 

à sua impercepção, recai-a apenas no objeto tecnológico toda a visibilidade) porém, é 

importante referir que o espaço eletromagnético, é responsável pela mobilidade física em 

tempo real, que este tipo de acontecimento exige, na troca de s.m.s. e outras formas de 

comunicação móvel e instantânea. Daqui, sai reforçada a ideia que o espaço 

eletromagnético, também pode ser uma ferramenta política. 

Neste sentido, o autor reconhece a importância política do e.e.m. ao referir que as 

batalhas de regulamentação da atualidade, sobre o espectro eletromagnético, podem 

tornar-se na mais importante colisão, da política e da tecnologia da comunicação, desde 

que o rei de Inglaterra insistiu no licenciamento das máquinas de impressão. (Rheingold, 

2002, p. xxi).         

                                                           
8 Tradução nossa:  Smart mobs consist of people who are able to act in concert even if they don't know 

each other. The people who make up smart mobs cooperate in ways never before possible because they 

carry devices that possess both communication and computing capabilities.  
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No contexto, da mobilidade cósmica, é relevante a importância que o e.e.m. 

representa para a humanidade. A radiastronomia, por intermédio do espaço 

eletromagnético, permite por exemplo, tentarmos estabelecer contacto com eventuais 

civilizações extraterrestres, assim como, é uma ferramenta essencial na exploração do 

espaço. Carl Sagan, sobre este tema argumenta: 

 

“Para comunicar com outras civilizações necessitamos de um 

método adequado não só para distâncias interplanetárias, mas também 

para distâncias interestelares. Idealmente, o método deveria ser barato, 

para que um grande número de informações, pudessem ser recebidas e 

enviadas a baixo custo, e rápido, de forma a permitir um diálogo 

interestelar, e, claro, de tal forma que qualquer civilização técnica, fosse 

qual fosse o seu grau de desenvolvimento tecnológico, o pudesse 

entender facilmente. Surpreendentemente, esse método existe. Chama-

se radiastronomia.”  (Sagan, 1984, pp. 385,386)            

 

É interessante pensarmos, que muitas das transmissões eletromagnéticas, feitas ao 

longo das várias décadas, através de programas de rádio e televisão, poderão estar a vários 

anos-luz9 de distância da Terra, o que faz destas ondas eletromagnéticas a mais longínqua 

extensão humana no universo. Segundo Sagan, estas transmissões começaram a ser 

difundidas a algumas décadas, e como tal, estão apenas a algumas dezenas de anos-luz de 

distância da Terra. Se eventualmente, a civilização mais próxima de nós estiver ainda 

mais afastada, podemos respirar aliviados durante mais algum tempo. De qualquer modo, 

ainda resta a esperança de que sejamos identificados através da tecnologia das ondas 

eletromagnéticas, que transportam a variada informação referente aos programas de rádio 

e televisão transmitidos à décadas. (Sagan, 1984, p. 376)   

 

 

                                                           
 
9 Unidade de comprimento, a distância percorrida pela luz num ano, tem o nome de ano-luz. Com esta 

unidade medem-se as distâncias cósmicas. A velocidade da luz num ano percorre cerca de 10biliões de 

quilómetros. Fonte: (Sagan, 1984, p.31)      



33 
 

 

 

Obviamente, quando nos referimos à mobilidade cósmica, referimo-nos no 

domínio eletromagnético. Porém, é importante referir também neste contexto, que o 

e.e.m. não desencorajou o humano, de criar outros dispositivos técnicos, que lhe 

permitam explorar o universo fisicamente. A épica frase10, transmitida via ondas 

Hertziana ou eletromagnéticas, por Neil Armstrong11, a 20 de julho de 1969, a partir da 

Lua, demonstrou o desejo humano de explorar fisicamente o universo, para além dos 

radiotelescópios.  

 

A partir dos vários exemplos, podemos partir do principio, que o espaço 

eletromagnético, não deve ser entendido como limitação à mobilidade física. Este, pode 

eventualmente, criar novos conceitos e formas de mobilidade, transversais a grande parte 

da sociedade. Contudo, referir que o transeunte do espaço público, e simultaneamente, 

utilizador de tecnologias móveis, vagueia e experimenta um território híbrido, que resulta 

da simbiose do espaço físico e espaço eletromagnético como um todo, que proporciona 

ao transeunte uma mobilidade em universos paralelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 “Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade.” 
11 Neil Armstrong (1930-2012) Astronauta Norte Americano, o primeiro humano a pisar terreno lunar. 



34 
 

 

DIMENSÃO ESPACIAL E TEMPORAL  

 

A tecnologia baseada no espaço eletromagnético, como radio, TV, internet móvel, 

wireless, GPS, entre outros, instalou-se como mediador de relações sociais, e ajudou a 

criar aquilo a que o autor André Lemos, chama de funções massivas e pós-massivas. No 

século XX, com a rádio e a televisão os meios de comunicação massivos eram 

centralizados no emissor, e dirigidos para as massas não havendo qualquer tipo de 

interação, eram controlados por grandes empresas que eram financiadas pela publicidade. 

Os meios de comunicação massivos tiveram relevo social e político na formação da 

opinião pública na modernidade.  Porém, os meios de comunicação pós-massivos 

segundo Lemos, funcionam a partir de redes telemáticas em que qualquer um pode 

produzir informação, estes meios não estão centralizados num território específico, mas 

sim, no planeta. Esta forma de comunicação pós-massiva, veio alterar a lógica 

unidirecional do passado (um-todos) para uma lógica multidirecional (todos-todos). 

(Lemos, 2007, p. 125) 

Esta nova relação, coloca em causa a noção de espaço tempo, um acontecimento 

como um jogo de futebol, por exemplo, que acontece numa qualquer parte do planeta, e 

é transmitido em tempo real para todo o mundo, convocando multidões em torno de ecrãs 

gigantes nos vários espaços urbanos, é apenas um exemplo de dissipação da fronteira 

física e temporal, uma vez que é possível estarmos a milhares de quilómetros de distancia 

a assistir a um acontecimento em direto.  
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Derrick de Kerckhove, no seu livro “A pele da cultura” refere a importância e o 

impacto que o telégrafo teve devido à redução de algumas barreiras espaço- temporais. 

 

“O telégrafo foi a primeira tecnologia de processamento de 

informação a reduzir os constrangimentos espácio-temporais através da 

comunicação instantânea. Consequentemente teve um impacto quase 

imediato na coordenação e harmonização das actividades humanas que, 

até à sua invenção, tinham sido conduzidas separadamente. Afectou os 

sistemas de preços e a forma de fazer e dar as notícias. Também 

introduziu algumas novas possibilidades nos métodos de 

processamento da inteligência humana” (Kerckhove, 1997, p. 262)      

 

 

Rudolf Arnheim, (1904-2007) em meados dos anos 30, percebeu a influência da 

rádio no contexto espaço/tempo. Na sua obra “Estética radiofónica” o autor refere que a 

aptidão da rádio para produzir acontecimentos em paralelo, em espaços e tempos distintos 

resulta numa grande expressividade, desde que os acontecimentos não sejam simulados, 

mas sim reais. (Arnheim, 1980, p. 76)  O impacto temporal e espacial que uma 

transmissão de rádio em direto, pode ter no ouvinte face à reprodução, é relevante.  A 

biografia de um artista, por exemplo, reproduzida por rádio, em qualquer momento, 

permite concentrar a sua vida num pequeno fragmento de tempo, e espaço, afastando o 

ouvinte dos conceitos de tempo/espaço. Porém, uma transmissão radiofónica em direto, 

de uma entrevista ao artista, reforça o conceito temporal e espacial, vivido pelo ouvinte.  
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Um acontecimento, que reforça de alguma forma este posicionamento, é 

documentado pelo jornal diário, norte Americano Daily News 12 ocorreu na noite de 30 

de outubro de 1938, na rede de rádio norte americana CBS (Columbia Broadcasting 

System). Partindo, do livro de ficção “A guerra dos mundos” do escritor Inglês Herbert 

George Wells, o jovem ator e locutor de rádio, Orson Welles (figura 10), reescreveu o 

roteiro, e neste, assumia o papel de um professor universitário, que liderava a resistência 

à invasão marciana, que estava a acontecer com a chegada de centenas de marcianos a 

bordo de naves extraterrestres, ao estado de New Jersey e Nova York dos estados unidos 

da América.  

 

 

Figura 10  Orson Welles, em 1938 nos estúdios da CBS, a ensaiar para o Teatro Mercury no ar. Imagens: Jornal New 

York Times.13 

 

 

 

 

                                                           
12 Fonte: http://www.nydailynews.com/news/national/war-worlds-broadcast-caos-1938-article-1.2406951 

(Consultado em abril de 2016) 

 
13 Fonte: http://www.nytimes.com/2013/10/27/movies/homevideo/welles-peaks-the-stranger-and-pbss-

war-of-the-worlds.html?_r=0 (Consultado em abril de 2016) 

 
 

http://www.nydailynews.com/news/national/war-worlds-broadcast-caos-1938-article-1.2406951
http://www.nytimes.com/2013/10/27/movies/homevideo/welles-peaks-the-stranger-and-pbss-war-of-the-worlds.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/10/27/movies/homevideo/welles-peaks-the-stranger-and-pbss-war-of-the-worlds.html?_r=0
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Orson Welles, e os atores da Mercury Theatre, transmitiram esta peça   radiofónica 

em direto, nas vésperas do Halloween (dia das bruxas) em formato de programa 

jornalístico, tinha as características do radiojornalismo da época. Reportagens externas, 

entrevistas com testemunhas que estariam a viver o acontecimento em direto, opiniões de 

especialistas e autoridades, efeitos sonoros, gritos, o medo e a perplexidade dos supostos 

repórteres, que faziam a cobertura no terreno. Tudo foi arquitetado, no sentido, de causar 

a impressão de o acontecimento estar a ser transmitido ao vivo.  

 O jornal refere, que sem esperar por mais detalhes, milhares de ouvintes no estado 

de New Jersey e Nova York, correm de suas casas, e muitos deles com toalhas no rosto 

para se protegerem do suposto gás que o invasor estaria a vomitar. 

Acrescenta ainda este jornal, que simultaneamente, outros milhares de ouvintes a 

oeste do estado da califórnia e a sul do Golfo do México, congestionaram as linhas 

telefónicas de jornais, polícia, e empresas de energia elétrica. Assim como, o anúncio da 

peça radiofónica, que referia a mobilização de 7000 membros da guarda nacional para 

defenderem a cidade dos possíveis marcianos, provocou, na realidade uma corrida de 

centenas de guardas, que inundaram os vários regimentos das cidades próximas.         
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Figura 11 Capa do jornal Daily News, de 31 de outubro de 1938, que documentava o acontecimento. Com o titulo: 

“Guerra de rádio falsa agita terror através dos estados unidos da América.” (Tradução nossa)   
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Estamos perante um caso, em que a rádio por meio do e.e.m. potenciou um 

acontecimento artístico em grande escala, e talvez tenha aberto um precedente, na 

desmaterialização da arte de representar. Marshall McLuhan refere que foi com o 

telégrafo que a mensagem se dissociou de suportes tão sólidos como a pedra ou o papiro 

(…) (McLuhan, 2008, p. 103)  E neste caso, fica a ideia que a rádio ajudou a dissociar o 

teatro do palco.  Este acontecimento, fundiu ficção e realidade num único território, 

abrindo um campo vasto no âmbito das artes plásticas.  

Contudo, este episódio, também reorganizou a dimensão temporal e espacial no 

contexto do espectador. Na deslocação das múltiplas frações de tempo e espaço 

associadas ao palco, para uma única dimensão da rádio, possível através do espaço 

eletromagnético, como meio de difusão instantâneo e massivo.   Kerckhove, refere que a 

instantaneidade, impõe uma aceleração na sociedade e tem dois efeitos principais, o 

alcance e o feedback instantâneos, bem como, anula os períodos de adaptação. 

(Kerckhove, 1997, p. 244).  

Para além de disto, em nossa opinião, este caso, demonstrou de forma inequívoca, 

que a rádio também ‘mente’ este acontecimento de alguma forma, desacreditou a rádio 

como meio de comunicação social perante o público em geral.      
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MORFOLOGIA URBANA 

 

No contexto do espaço eletromagnético, qual será a influência deste na projeção 

de espaços urbanos? As consequências do e.e.m. no desenho dos espaços urbanos não é 

um fenómeno recente, pois com a rádio e mais tarde com a massificação da televisão no 

século passado, a paisagem urbana foi sofrendo alterações estéticas relevantes, por 

exemplo: através das antenas de televisão com os seus elementos metálicos, 

redesenharam o horizonte urbano (figura 12). Recentemente, com a chegada dos 

telemóveis e smartphones, a paisagem urbana, ganhou verticalidade através das torres de 

retransmissão, estes novos pináculos, estão a redesenhar também o espaço urbano. 

 

 

 

Figura 12 Imagens de antenas de televisão (esquerda) e antenas de telemóvel (direita) na paisagem urbana. Fonte: 

Internet 

 

 

Por conseguinte, esta relação da antena enquanto elemento de propagação de 

ondas eletromagnéticas, no espaço urbano, não cria apenas novos cenários, cria também, 

novas dinâmicas sociais a espaços muitas vezes abandonados, redesenhando-os e 

transformando a relação do transeunte com o espaço urbano.    
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Por exemplo, a introdução de internet via wireless em espaços urbanos que 

estavam sem cobertura, altera muitas vezes a forma como as pessoas se relacionam com 

o espaço, contribuindo desta forma para novas relações sociais. Estes dispositivos de 

comunicação através do espaço eletromagnético, funcionam como suporte para a 

reformulação no modo como o ser humano estabelece relações interpessoais, tornando a 

sociedade atual ‘dependente’ desta nova relação com as antenas.  

  Um exemplo curioso, relacionado com mudanças introduzidas pelo e.e.m no 

espaço urbano, chega-nos dos estados unidos da américa com o projeto linkNYC de 2016 

(figura 13). Este projeto tem a particularidade de substituir as antigas cabines telefónicas 

que são cada vez menos usadas em Nova Iorque, por pontos de serviço WI-FI gratuito. 

Cada ponto de WI-FI, tem um ecrã em cada um dos lados, para aí serem exibidos 

anúncios publicitários. Cada painel poderá transformar-se num tablet, onde o utilizador 

pode procurar informação sobre a cidade ou navegar na Internet, caso não disponha de 

um dispositivo com acesso online. Existe ainda um botão, para realizar uma chamada 

direta para os serviços de emergência.   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                Figura 13 Fonte: www.linc.nyc (Consultado em fevereiro de 2016) 

 

http://www.linc.nyc/
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Este projeto, que por meio do e.e.m. anulou o carácter unilateral da cabine 

telefónica e gerou uma dinâmica de interação constante.  Desta forma o usuário liberta-

se da condicionante da cabina, de caraterísticas localizadas, fixas, e explora todo o 

potencial da mobilidade que estes novos pontos permitem. A dinâmica que estes painéis 

proporcionam no espaço urbano, contribui para transformar o próprio espaço físico, uma 

vez que as várias pessoas que utilizam estes elementos, vão necessitar também, de outras 

infraestruturas complementares, como zonas pedonais, espaços de repouso, iluminação e 

outros, em torno destes painéis.          

André Lemos, refere que o desafio é criar formas de comunicação e de 

reapropriação do espaço físico, de forma a tornar os espaços públicos mais atrativos. 

(Lemos, 2007, p. 123).  Neste sentido, alguns projetos artísticos introduzem o espaço 

eletromagnético como elemento atrativo e consequentemente, transformador do espaço 

público.  Nesta perspetiva, em que sentido, o e.e.m. pode contribuir para melhorar o 

espaço público e consequentemente torna-lo mais atrativo?  Na tentativa de responder a 

um problema, que estava a ganhar dimensão, sobretudo, nos parques públicos da Cidade 

do México. Em 2012 a DDB agência de publicidade norte Americana, em parceria com 

a multinacional Terra Networks, implementou vários projetos em parques públicos, de 

forma a sensibilizar os donos de animais de estimação, para a necessidade de limpar os 

dejetos que estes espalhavam pelos parques públicos.  

O “POO WI-FI”14 projeto piloto, implementado em 10 parques da Cidade do 

México em 2012, incentivava os donos a trocarem os dejetos dos animais de estimação, 

que passeavam pelos parques públicos, por minutos de WI-FI gratuito (figura 14).  Isto 

era possível, através de um dispositivo implementado nos vários parques da cidade, onde 

eram depositados os dejetos caninos, em seguida o dispositivo calculava o peso e atribuía 

um determinado tempo em minutos de WI-FI, gratuito em todo o perímetro do parque. 

Apesar de ter sido um projeto piloto e temporário, os promotores esperam encorajar os 

donos de animais de estimação, para este problema, e assim ajudar a manter os parques 

da cidade mais limpos e atraentes para os usuários.   

 

 

                                                           
14  Fonte: http://www.cnet.com/news/for-free-wi-fi-please-deposit-your-dog-poop-here/ (Consultado em 

maio de 2016) 

http://www.cnet.com/news/for-free-wi-fi-please-deposit-your-dog-poop-here/
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Figura 14 “POO WI-FI” Terra 2012. Imagens: Internet 
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PÚBLICO OU PRIVADO?  

 

 

Onde se posiciona a fronteira do público e privado no contexto do e.e.m.? A 

fronteira do público e privado está num processo de transformação, uma vez que o espaço 

eletromagnético dissipa de alguma forma esse conceito, expondo o nosso espaço privado 

muitas vezes através de imagens e sons em tempo real, por intermédio das redes sociais, 

drones ou satélites. Segundo Kerckhove, são os satélites e não as fronteiras nacionais, que 

governam as configurações geográficas. (Kerckhove, 1997, p. 279)  

De acordo com as revelações do WikiLeaks15 divulgadas em França, pelo jornal 

digital Mediapart e pelo diário "Libération", a NSA, agência dos serviços secretos 

americanos, efetuou escutas nos telemóveis pessoais dos Presidentes Jacques Chirac, 

Nicolas Sarkozy e François Hollande entre 2006 e 2012, bem como de assessores, 

ministros e embaixadores. Curiosamente este caso surge quando a Assembleia Nacional 

francesa discute um pacote de medidas para reforçar a vigilância dos seus cidadãos, como 

refere o jornal expresso 16 designadamente com escutas e controlo de comunicações sem 

autorização judicial. Este projeto de lei também inclui um controverso ponto que permite 

aos serviços franceses colocar sob escuta estrangeiros, políticos, governantes, diplomatas 

e jornalistas, que se encontrem de passagem em França.  Isto demonstra bem a 

vulnerabilidade a que estamos sujeitos em termos de privacidade, quando usamos o e.e.m. 

para comunicar, a fronteira da nossa privacidade ultrapassou o âmbito das nossas casas, 

do nosso país, e continente e dissipou-se na globalidade. 

 

 

                                                           
15 Wikileaks Organização transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia. Publica no seu site 

documentos, e informações confidenciais relativamente a assuntos sensíveis, vazadas de governos e 

empresas.     
16  http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-06-24-Escutas-americanas-a-tres-presidentes-franceses.-

Inaceitavel-entre-aliados                                                                                                                         

(Consultado em julho 2015) 

http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-06-24-Escutas-americanas-a-tres-presidentes-franceses.-Inaceitavel-entre-aliados
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-06-24-Escutas-americanas-a-tres-presidentes-franceses.-Inaceitavel-entre-aliados
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Com o aumento exponencial de dados pessoais e outros, despejados no espaço 

eletromagnético, por meio dos dispositivos móveis, os governos, depressa criaram 

mecanismos de vigia neste espaço, aumentando significativamente a eficácia na vigia 

eletrónica. Na fase atual, o problema ultrapassou o domínio do estado, ao ponto de 

algumas empresas privadas terem acesso à informação de carácter privado, disponível na 

esfera eletromagnética, por meio dos nossos smartphones, computadores portáteis, tablets 

etc.   No livro editado por Julian Assange, em 2012 com o titulo “Liberdade e o futuro da 

internet”. Jérémie Zimmermann17 refere-se a este problema da seguinte forma: 

 

“A vigilância patrocinada pelo Estado é de facto um grande 

problema, que põe em risco a própria estrutura de todas as democracias 

e seu funcionamento, mas também há a vigilância privada e a potencial 

coleta de dados em massa por parte do sector privado. Basta dar uma 

olhada no Google. Se você for um usuário-padrão, o Google sabe com 

quem você se comunica, quem você conhece, o que está pesquisando e, 

possivelmente, sua preferência sexual, sua religião e suas crenças 

filosóficas.” (Assange, 2012) 

 

 

 

Com o aumento, de “olhos” e “ouvidos” digitais colocados sobre nós, faz sentido, 

falarmos na dicotomia entre público/privado? O autor Samuel Mateus, na sua obra 

“Publicidade e Consumação nas Sociedades Contemporâneas” sintetiza a ideia de público 

e privado, “(...) à visibilidade do público, contrapõem-se o ocultamento e a invisibilidade 

do privado” (Mateus, 2011, p.18). Assim, ser cidadão público implica uma certa aparência 

aos outros, da individualidade, já a privacidade mantem-se na esfera da invisibilidade 

individual. No contexto do e.e.m. fará sentido esta definição?   

 

 

                                                           
17 Cofundador e porta voz do gripo de apoio aos cidadãos La Quadrature du Net, organização europeia em 

defesa do direito do anonimato on-line e na promoção da consciencialização das pessoas sobre ataques 

legislativos à liberdade na internet.  
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O espaço eletromagnético, por meio dos dispositivos móveis, induziu nos 

indivíduos uma certa desterritorialização, e consequentemente, abriu um território sem 

abrigos ou locais de proteção, do nosso universo pessoal. Se partirmos do principio, que 

muita da informação enviada por via eletromagnética ou outra, pode ser intercetada por 

diversas entidades, como foi demonstrado neste capitulo, então o direito ao privado fica 

comprometido. Zygmunt Baumen na sua obra “Em busca da política” defende que a 

esfera antes privada que era definida pelo “direito do segredo” caracteriza-se agora pelo 

“direito à publicidade” (Bauman, Em busca da política, 2000, p. 70).  Esta abordagem, 

reflete também, as consequências no domínio público/privado no ato de exposição 

pessoal, que estes dispositivos móveis incentivam, através da troca de informação 

instantânea. Bauman sobre esta questão argumenta:  

 

“Os adolescentes equipados com confessionários electrónicos 

portáteis são apenas aprendizes treinando e treinados na arte de viver 

numa sociedade confessional-uma sociedade notória por eliminar a 

fronteira que antes separava o privado e o público (…)” (Bauman, A 

transformação das pessoas em mercadorias, 2008, p. 9) 

 

 

Esta exposição, no espaço eletromagnético, através dos vários dispositivos móveis 

em nosso entender, torna-se de tal forma orgânica que os indivíduos, deixam de ter 

consciência de que estão a expor a sua intimidade. Uma vez que, são atraídos por uma 

rede social onde ninguém quer ficar de fora. Para McLuhan, a tecnologia eletromagnética, 

exige do homem uma total submissão e uma paralisia da reflexão, como convém a um 

organismo que usa agora o cérebro fora do crânio e os nervos fora da sua concha. 

(McLuhan, 2008, p. 72)     
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SAÚDE PÚBLICA  

No domínio do espaço eletromagnético, começam a levantar-se algumas questões 

sobretudo, na área da saúde pública, dado o crescente aumento de radiação 

eletromagnética artificial. Neste sentido, foi criada uma organização com sede nos 

estados unidos da América, que através do site, electromagnetichealth.org disponibiliza 

informação atualizada com base no depoimento de vários cientistas e médicos, que 

estudam os efeitos do eletromagnetismo na saúde pública. Destaque entre outras, para a 

seguinte informação:   

 

“Nova Iorque, 11 de maio 2015. Hoje 190 cientistas de 39 

nações apresentaram um apelo às Nações Unidas, aos estados membros 

das Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

solicitando que adotem maior proteção relativamente ao e.e.m. 

produzido pelas tecnologias sem fio, face a evidencia de risco. Estas 

exposições, são uma forma de rápido crescimento da poluição 

ambiental de tudo o mundo.” 18 

Figura 15 Gráfico indicativo das consequências na saúde pública ao longo de um século, face ao aumento do espetro 

eletromagnético. Fonte: Explore! Volume 19, Number 4, 2010 

                                                           
18  Tradução nossa: “New York, NY, May 11, 2015. Today 190 scientists from 39 nations submitted an 

appeal to the United Nations, UN member states and the World Health Organization (WHO) requesting 

they adopt more protective exposure guidelines for electromagnetic fields (EMF) and wireless technology 

in the face of increasing evidence of risk. These exposures are a rapidly growing form of environmental 

pollution worldwide.” 

Disponível no site:  http://electromagnetichealth.org/  (Consultado em junho 2015)                

 

 

http://electromagnetichealth.org/
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Segundo a organização, electromagnetichealth.org os efeitos nefastos na saúde 

pública tiveram um aumento significativo no ultimo século, representados na figura 15, 

sendo que muitos dos efeitos ainda estão a ser analisados. Uma das preocupações das 

entidades, que analisam esta questão está relacionada com o aumento e alargamento do 

espectro eletromagnético no contexto atual, uma vez que as consequências só poderão ser 

avaliadas a longo prazo.       

Tendo em conta, os vários relatórios que apontavam para um aumento das 

consequências na saúde pública, derivadas do e.e.m, a comissão internacional de proteção 

de radiação não ionizante (ICNIRP), publicou em 1998 uma tabela de valores de 

exposição eletromagnética. Esta tabela, serve de referência para mais de 50 países em 

todo o mundo, adotando o principio de precaução, relativamente à radiação 

eletromagnética. Não obstante, e dada a complexidade deste assunto, não se pretende no 

âmbito desta investigação aprofundar o tema da saúde pública, ou gerar um qualquer 

cenário catastrófico. 

Apesar de alguns estudos indiciarem, possíveis consequências na saúde pública, 

da exposição prolongada à radiação eletromagnética. Num contexto diferente, outros 

estudos, apresentam os benefícios da radiação eletromagnética, no tratamento de algumas 

doenças. Segundo um estudo publicado no The Lancet Oncology19 e apresentado no 

Congresso Europeu do Cancro de 2015, em Viena de Áustria, se os países de baixo e 

médio rendimento tivessem acesso maciço à radioterapia20, seria possível salvar cerca de 

27 milhões de anos de vida a pacientes com cancro. Tal situação, refere o documento, 

traria um benefício económico entre 248 mil e 326 mil milhões através da poupança em 

tratamentos de saúde e maior produtividade. 

   

 

                                                           
19 Fonte: http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/current 
20  A radioterapia é uma forma de actuação terapêutica que utiliza radiação ionizante, como os raios X, raios 

gama ou partículas subatómicas, para lesar ou destruir as células dos tumores malignos.  

Fonte: http://www.instituto-camoes.pt/glossario/Textos/Medicina/HTM/radioterapia.html (Consultado em 

7 de maio de 2016) 

http://www.instituto-camoes.pt/glossario/Textos/Medicina/HTM/radioterapia.html
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No contexto artístico, alguns artistas convocam o tema dos efeitos da radiação 

eletromagnética para discussão. O exemplo da instalação “Radio and Beans” realizada 

em 1992 pelo artista Patrick Ready, tinha como objetivo prestar atenção aos possíveis 

efeitos, causados pela radiação eletromagnética, de alguns equipamentos elétricos, em 

feijões. Neste sentido, os equipamentos eram ligados à eletricidade e suspensos em 

prateleiras de madeira no teto da galeria. E em torno destes dispositivos, eram colocados 

sacos de sementes de feijão, de crescimento rápido. Os feijões eram regados três vezes 

por dia, e esperava-se que estes, uma vez sujeitos à radiação eletromagnética, dos 

dispositivos elétricos, apresentassem deformações durante o crescimento. 

Contudo, esta experiencia, não foi controlada cientificamente, pois pretendia ser 

apenas irónica, e deste modo nunca saberemos o quanto os feijões foram afetados. Neste 

trabalho o artista, transforma-se numa espécie de radio-biólogo, ao investigar a relação 

entre radiação eletromagnética, e sistemas biológicos. Este exemplo demonstra que a 

ciência e a arte podem relacionar-se de forma “saudável” e demonstra também, como a 

exploração da imaterialidade, associada ao e.e.m, juntamente com a materialidade de 

outros elementos, pode criar novas possibilidades estéticas.            
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EQUIDADE SOCIAL 

 

Com a introdução do espaço hertziano, no contexto comunicacional, abriu-se a 

oportunidade para aquilo que se entende como maior equidade social. No passado a 

informação, essencial ao conhecimento humano, era escassa, e só as classes elitistas 

tinham acesso. Hoje no contexto eletromagnético, uma grande quantidade de informação 

é partilhada e está disponível na atmosfera, permitindo a todas as classes sociais 

desfrutarem de informação e partilha de dados, bastando para tal, estarem munidos de um 

dispositivo móvel. Pierre Lèvy refere: “Hoje em dia, qualquer possuidor de rádio com 

modulação de frequência, ouviu músicas chinesas, balinesas, africanas e, no total, muitos 

mais estilos musicais do que Johann-Sebastian Bach.” (Lévy, A Máquina Universo, 1987, 

p. 84)        

Nas últimas décadas de século a internet passou de uma curiosidade para uma rede 

estrutural omnipresente, pelo menos para o mundo rico. Todavia, em todo o planeta, em 

2015 cerca de 57% das pessoas não tinham acesso à internet, já em África o número sobe 

para 79% de pessoas sem acesso à internet. Segundo dados da committed to connecting 

the world (ITU). 21   

Alguns projetos ganham relevo mundial neste cenário, refere-se aqui dois casos 

como exemplo, o projeto Loon da Google, e o projeto do facebook, que têm em comum 

explorar as potencialidades do espaço eletromagnético, no sentido de espalhar internet 

pelo planeta incluindo locais remotos de difícil acesso por outros meios, e de forma 

barata.      

 

 

 

 

                                                           
21 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx  (Consultado em 22 janeiro 2016) 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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O projeto da Google de nome “Loon”22, planeia espalhar uma série de balões de 

hélio pelo planeta, carregando cada um deles um transmissor que funciona a energia solar 

(figura 16). Os balões funcionarão como estações voadoras de telemóveis e pontos de 

acesso de WI-FI, detetando sinais a partir dos telemóveis e smartphones dos utilizadores 

e enviando-os para estações-base a centenas de quilómetros de distância, e a partir daí 

para toda a internet. A empresa espera começar um serviço comercial limitado em 2016, 

sendo que o Sri Lanka já assinou um acordo para cobertura do seu território.  Contudo, o 

objetivo é chegar a locais remotos nos países subdesenvolvidos dos vários continentes. 

 

 

                                     Figura 16 Projeto Loon Google. Fonte: internet 

 

                                                           
22 Fonte: www.google.com/loon/  

 

http://www.google.com/loon/
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O outro projeto elaborado pela Facebook23, quer construir uma rede semelhante 

para espalhar internet no planeta, utilizando drones a energia solar (figura 17), 

propulsionados por hélices. Os drones, que diferentemente dos balões da Google podem 

ser facilmente dirigíveis, deverão estar prontos para testes em larga escala em 2016.  

 

 

    Figura 17 Facebook drone. Imagem: Internet 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23Fonte: http://fortune.com/2015/07/30/facebooks-solar-power-drone-internet-earth/  (Consultado em 

fevereiro 2016) 

 

http://fortune.com/2015/07/30/facebooks-solar-power-drone-internet-earth/
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O fundador do Facebook anunciou em setembro de 2015, que tem planos para 

levar a internet até aos campos de refugiados. No Fórum Privado das Nações Unidas, em 

Nova Iorque, Mark Zuckerberg declarou que a empresa que fundou, vai trabalhar com 

António Guterres, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, e que o seu 

objetivo principal é globalizar o acesso à Internet até 2020. Por meio do espaço 

eletromagnético, é possível construir este projeto com recursos relativamente baixos, 

quando comparados com projetos, que recorram ao cabo de cobre ou ótico. Assim como, 

é muito menos moroso todo o processo de instalação. Ao mesmo tempo, que permite 

adaptar-se às infraestruturas existentes, sejam de caráter permanentes ou provisorias 

como é o caso dos campos de refugiados.      

 

Esta decisão, pode ajudar os refugiados a ter um melhor acesso a informação a 

apoios da comunidade internacional, e a manter as ligações às suas famílias. O e.e.m. 

pode ser uma ferramenta essencial na disseminação barata de dados pelo mundo, de forma 

a reduzir significativamente o problema da desigualdade de informação. McLuham, 

reconheceu as potencialidades do e.e.m. como ferramenta potenciadora de maior 

equidade social.        

 

 

“A electricidade confere aos fracos e aos sofredores uma poderosa voz, 

ao mesmo tempo que afasta a especialização burocrática e a 

descriminação de tarefas características de um espirito dependente de 

manuais de instrução. A dimensão do «interesse humano» resume-se à 

imediatez e participação na experiência dos outros, tornada possível 

com a informação instantânea.” (McLuhan, 2008, p. 258)    
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CAPÍTULO II:  Espaço eletromagnético como território artístico. 

 

 

 

 

CAMPO EXPANDIDO 

 

 

Do ponto de vista escultórico, o espaço eletromagnético vem de alguma forma 

reforçar a ideia de uma condição negativa, que Rosalind Krauss defende no seu texto 

“Sculpture in the Expanded Field” de 1979. 

 

 

“(...) entramos no espaço daquilo que poderia ser chamado de 

condição negativa- ausência de local fixo ou de abrigo, perda absoluta 

de lugar.”24 (Krauss, 1979, p. 35) 

 

“Ao tornar-se condição negativa do monumento, a escultura 

modernista conseguiu uma espécie de espaço ideal para explorar, 

espaço excluído do projeto de representação temporal e espacial (…).”25 

(Krauss, 1979, p. 35)         

   

 

 

Desta forma o e.e.m como elemento plástico, torna-se propício a uma 

conceitualidade tridimensional de carater dinâmico e efémero (ainda que invisível). Na 

produção artística, este coloca em causa o conceito tradicional de espaço-tempo, e induz 

uma desmaterialização na escultura e na arte em geral, expandindo o próprio campo 

expandido, que Rosalind Krauss defendeu em 1979.   

 

 

 

                                                           
24 Tradução nossa: “(...) entering the space of what could be called its negative condition-a king of 

sitelessness, or homelessness, an absolute loss of place.” 
25 Tradução nossa:“In being the negative condition of the monument, modernist sculpture had a king of 

idealist space to explore, a domain cut off from the project of temporal and spatial representation, (…).” 
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O artista e compositor americano John Cage, (1912-1992) com a sua obra 

“variations V” de 1965, foi dos precursores a explorar o e.e.m. como território artístico. 

Esta obra, teve a participação entre outros de David Tudor, (1926-1996) pianista e 

compositor americano, Nam June Paik (1932- 2006) artista plástico sul-coreano, e Merce 

Cunningham (1919-2009) coreógrafo e bailarino norte-americano. Na obra Variations V 

(Figura 18), os bailarinos com os seus movimentos acionavam os vários emissores de 

rádio, (antenas nas imagens) através de células fotoelétricas, estes por sua vez, 

transmitiam via rádio sons que eram reproduzidos nos recetores que estavam 

posicionados no palco, criando uma coreografia sonora que resultou da interação entre 

bailarinos, espaço físico e espaço eletromagnético.   

John Cage com esta obra, expandiu o campo de intervenção artística assim como, 

ajudou a posicionar a ideia de uma certa desmaterialização da obra de arte, enquanto 

prática artística.             

 

 

 

 

                                   

      Figura 18 “Variations V” Imagem: Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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O e.e.m. induziu interesse a vários artistas também, com as suas possibilidades, 

poéticas. Neste sentido, o artista e compositor norte americano Alvin Lucier, entre os anos 

de 1967 e 1975 interessou-se pelos sons das ondas eletromagnéticas produzidas de forma 

natural, com o nome de “sferics” abreviação de “atmospherics”. O Dr. Tony Phillips, 

escreveu um artigo em 2001 no site da NASA onde ajuda a descreve os “sferics”.  

 

 

 “Se os humanos tivessem antenas em vez de ouvidos, ouviriam 

uma sinfonia notável de sons estranhos vindos do nosso planeta. A esses 

sons, os cientistas chamam-lhe “sferics” estes soam como musica de 

fundo, de um filme de ficção, mas não se trata de ficção, mas sim, de 

emissões de rádio naturais da Terra, e embora não tenhamos 

consciência destes sons, eles estão em nosso redor o tempo todo.” Ainda 

segundo Phillips, a fonte de grande parte dos “sferics” são os 

relâmpagos, e que podem ser ouvidos a milhares de quilómetros de 

distancia, dada a natureza deste tipo de ondas eletromagnéticas.” 26 

 

 

O artista Alvin Lucier, no inicio dos anos 80 do século passado, produziu várias 

peças contendo “sferics” entre estas encontram-se composições sonoras que resultaram 

de várias gravações de “sferics” e performances realizadas num acampamento, isolado 

da poluição elétrica. Estas performances, eram realizadas com o som dos “sferics” em 

tempo real, por meio de recetores e amplificadores de som. O público, era convidado 

assistir, de forma a envolver-se na mística dos “sferics”. Alvin Lucier, com este trabalho 

foi um dos precursores, no sentido, de trazer o tema do e.e.m. a público, através da obra 

de arte.  

 

 

  

 

 

                                                           
26 Fonte: http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2001/ast19jan_1/ (Consultado em abril de 

2016) 

 

 

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2001/ast19jan_1/
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GLITCH- ELEMENTO PRODUTIVO EM ARTE 

 

 

O autor Paul Virilio, na sua obra “Guerra pura: a militarização do cotidiano” 

argumenta que, cada tecnologia produz, provoca e programa um acidente especifico. O 

autor acrescenta: “(…) Creio que, de agora em diante se quisermos continuar com a 

tecnologia (e não penso que haverá uma regressão neolítica), precisamos pensar 

‘instantaneamente’ a substância e o acidente.” (Virilio, 1984, p. 40) 

O discurso de falhas e acidentes, tem ganho projeção no território artístico, 

sobretudo, no domínio digital. Nesta perspetiva, alguns artistas tentaram teorizar o 

conceito de glitch. A artista e autora Rosa Menkman, define o glitch como um 

acontecimento inesperado, resultado não intencional, ou quebra ou perturbação de um 

sistema. (Wanner, 2014, p. 32)  O critico de arte Ed Halter, usa o termo “materialismo 

digital” para dizer que o objetivo do glitch na arte é fazer com que a tecnologia se torne 

visível através das suas próprias falhas, e simultaneamente, ver a materialidade através 

das roturas. (Wanner, 2014, p. 33)  

Contudo, parece ficar a ideia que o glitch é apenas consequência de falhas do 

sistema no domínio da tecnologia digital. Todavia esta limitação apenas ao digital não é 

partilhada por muitos críticos e artistas. O critico Hugh S. Manon e o artista Daniel 

Temkin, sustentam que enquadrar o glitch apenas como falha digital não é suficiente e 

argumentam: “O glitch é um cruzamento de modos analógicos e digitais de (re) 

produção27. (Wanner, 2014, p. 33)           

Na perspetiva do glitch, a componente projetual desta investigação pretende 

explorar falhas do sistema eletromagnético analógico, bem como, falhas do cruzamento 

deste com sistemas digitais, de forma a dar “visibilidade” á problemática do e.e.m. por 

meio das suas próprias falhas de sistema.       

 

 

 

 

                                                           
27 Tradução nossa: “Glitch is an intersection of analog and digital modes of (re)production” 
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A ARTE, O ELETROMAGNÉTICO, E O ESPAÇO PÚBLICO 

 

 

No processo de reconstrução, de algumas cidades europeias na década de 50 do 

século passado, foram efetuadas várias encomendas, de obras de arte para espaços 

públicos. Contudo, foi na década de 60 que houve uma proliferação de obras de arte 

públicas, sobretudo de esculturas, artistas como David Smith, Alexander Calder ou Henry 

Moore foram alguns dos envolvidos neste processo. Segundo o autor José Pedro Regatão, 

é a partir do momento que os artistas abandonam a função histórica e comemorativa do 

monumento, e introduzem uma nova conceção de escultura no espaço urbano, que vai 

desencadear-se a criação de um novo conceito. (Regatão, 2010, p. 61)        

O conceito de arte pública, numa fase inicial pode induzir apenas a ideia de uma 

intervenção artística em espaço público, de livre acesso, todavia, alguns autores defendem 

um conceito mais alargado sobre o tema.  Patricia C. Phillips, argumenta: 

 

 

“A arte pública não é pública só porque está fora de portas (…) 

é pública porque é uma manifestação de atividades artísticas e 

estratégicas que utilizam o público como a génese e o tema para 

analisar. É pública por causa do género de questões que levanta ou 

coloca, e não pela sua acessibilidade ou número de espectadores.”28 

(Webster, 1998, pp. 297,298)   

 

 

Na perspetiva do espaço público, de que forma o espaço eletromagnético, pode 

ser território para a prática artística, e simultaneamente, ajudar na sua problematização, 

no contexto sociopolítico?  

 

                                                           
28 Tradução nossa: “(…) public art is not public just because it is out of doors (…) it is public because it is 

a manifestation of art activities and strategies that take the idea of public as the genesis and subject for 

analysis. It is public because of the kinds of questions it chooses to ask or adress, and not because of its 

acessibility or volume of viewers.”  
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Vários artistas têm trabalhado o tema do e.e.m. em espaço público, o projeto 

“Blinkenlights”29 criado pelo Chaos Computer Club em 2001, por exemplo, transformou 

a fachada do edifício “Haus des Lehrers” (casa do professor), em Berlim, num enorme 

monitor de computador monocromático (figura 19) que interagia, com o usuário através 

do seu smartphone. O transeunte através do smartphone ligava para um número 

específico e podia jogar ou exibir animações móveis em tempo real no grande monitor.  

Este projeto, deu ênfase ao tema do espaço eletromagnético, em espaço público, através 

do seu próprio meio. Uma vez que os participantes, consciencializavam de alguma forma 

a existência de um meio, que permitia construir a ligação em tempo real entre o 

smartphone e o grande monitor.        

 

 

 

Figura 19  “Blinkenlights” Imagem: internet     

 

 

                                                           
29 http://blinkenlights.net/ (Consultado em maio 2015)  

http://blinkenlights.net/
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Edwin van der Heide, com a sua obra “radioscape”30 de 2009, usou emissores e 

recetores de rádio, na criação de percursos eletromagnéticos em espaço urbano. Aqui é 

dada a possibilidade aos intervenientes de interagir com o espaço eletromagnético, e o 

espaço urbano em simultâneo. Os participantes eram incentivados, a transportarem um 

dos recetores de ondas eletromagnéticas (figura 20), criados para esta instalação 

performativa, e circularem aleatoriamente pelo espaço urbano na tentativa de captarem 

os diferentes sinais sonoros emitidos pelos vários emissores ali colocados. Desta forma, 

os participantes ao longo dos vários percursos, criavam composições sonoras variadas, ao 

mesmo tempo, ganhavam consciência da plasticidade do espaço eletromagnético, 

resultante da relação deste com o meio urbano.  

 

 

Figura 20  “Radioscape” Imagem: internet 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 http://www.evdh.net/radioscape/ (Consultado em abril de 2015) 

http://www.evdh.net/radioscape/
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O projeto, “Tuneable Cities” realizado por Anthony Dunne e Fiona Raby durante 

os anos 90, investigava ambientes eletromagnéticos urbanos. Aqui foi usado o automóvel 

como ambiente de trabalho, este estava equipado com um rádio scâner, ou seja, um recetor 

de rádio modificado (figura 21), de forma a permitir ouvir uma larga faixa do espectro 

eletromagnético. Desta forma era possível ouvir rádio, alguns serviços administrativos, 

dispositivos de escuta ilegal, telemóveis, entre outros, de tal forma que incentivou os 

artistas deste projeto a pensarem estes espaços como um ambiente eletromagnético. 

Assim sendo, nos centros urbanos de Londres, procuravam sobreposições entre meio 

ambiente eletromagnético e meio ambiente urbano. Os artistas ao dirigirem-se para uma 

zona da cidade, surpreendentemente verificaram que vários dispositivos de escuta de 

bebés, transmitiam através de ondas eletromagnéticas, sons internos para a rua, expondo 

desta forma a paisagem sonora doméstica para o exterior. 

Este projeto, expõe as fragilidades das fronteiras público/privado, legal/ilegal, no 

domínio do e.e.m. através da modificação de um recetor de rádio, e simultaneamente, 

reconhece o espaço eletromagnético como espaço social, onde novas definições de 

público e privado estão a começar a ser discutidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 21 Dunne&Raby "Tuneable Cities" 1994-97 Imagem: (Dunne, 2005, p. 142) 
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O espaço eletromagnético, não transforma apenas a forma como o usuário percebe 

e experimenta o espaço, transforma também, o arquiteto o urbanista e o artista, na forma 

como concebem e trabalham o espaço físico.  “House under High Voltage Lines” 1981 

(figura 22) do arquiteto Kazuo Shinohara é um exemplo como a radiação eletromagnética, 

provocada pelas linhas de alta tensão elétrica, influência o desenho da própria arquitetura.  

Neste projeto arquitetónico, tentou-se evitar níveis de radiação perigosos para os 

habitantes, dada a proximidade das linhas de alta tensão. Aqui o arquiteto, percebendo as 

caraterísticas e dinâmica do e.e.m. criou uma arquitetura que de certa forma, dá corpo à 

invisibilidade das ondas eletromagnéticas que se libertam das linhas de alta tensão. 

Criando uma espécie de dialogo visual entre arquitetura e espaço eletromagnético, com 

este projeto reforça-se também, a ideia de que a arte e a tecnologia podem-se relacionar 

de forma construtiva.      

  

 

Figura 22  Kazuo Shinohara “ House under high voltage lines” 1981  Imagem: (Dunne, 2005, p. 115)   
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CAPÍTULO III:  PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: Paulo Graça 
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 ELETROPERFORMANCE  

 

Eletroperformance, projeto participativo, realizado no âmbito desta investigação 

em 2015, foi implementado em espaço público, mais concretamente no parque rotunda 

do Boavista, da cidade do Porto.  Neste projeto, pretendeu-se envolver o utilizador do 

espaço público com o tema do espaço eletromagnético, através de uma interação de 

carácter performativo e efémero.  

Neste projeto, o participante era convidado a vestir um casaco, que tinha costurado 

por meio de fio de cobre, parte de um circuito emissor de rádio (figura 23).  Este emissor, 

instalado no casaco, sempre que era acionado pelo participante, emitia ondas 

eletromagnéticas no espaço físico. Estas, por sua vez, acionavam um recetor criado para 

o efeito que se encontrava suficientemente distante, como resultado este produzia um 

sinal sonoro. Desta forma, o participante tinha a confirmação que estava a emitir ondas 

eletromagnéticas, a partir do casaco para o espaço físico em seu redor. O objetivo desta 

experiência, foi incentivar os participantes a criarem movimentos corporais, no período 

em que acionavam o emissor, de forma a produzirem desenhos conceptuais no espaço 

eletromagnético, produzido em seu torno. Desta forma, o participante interagia 

diretamente com as ondas eletromagnéticas que o próprio produzia.  Exemplo figuras 24 

e 25.  Aqui o elemento casaco, por meio do circuito costurado na sua “pele” convoca a 

eletrónica também, em espaço público como elemento plástico, bem como, atribui um 

caráter de preciosismo ao casaco, rejeitado outrora por obsolescência. Isto foi constatado 

pelo interesse por parte das pessoas em vestirem este elemento. Metaforicamente, o 

circuito emissor de ondas eletromagnéticas cosido ao casaco, reforça uma certa ideia de 

tato das ondas com a pele, da sociedade comunicacional. Como refere McLuhan “Na era 

da eletricidade, nós usamos como nossa pele toda a humanidade” (McLuhan, 2008, p. 

61). O facto de os participantes tomarem consciência da produção de uma aura de ondas 

eletromagnéticas envolvente, durante o período em que acionavam o emissor, e que esta 

podia de alguma forma ser moldada pela sua interação, criou uma certa cumplicidade no 

participante com o espaço eletromagnético, bem como gerou uma maior perceção por 

parte deste, relativamente ao tema.       
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          Figura 23 "Eletroperformance" 2015 Paulo Graça.  Pormenor do circuito emissor de rádio cosido no casaco.        

Imagem: Paulo Graça. 

 

 

Figura 24 "Eletroperformance" 2015 Paulo Graça. 

Exemplo das ondas eletromagnéticas em torno do 

participante durante a emissão. Imagem: Paulo Graça. 

 

 

 

 

Figura 25 "Eletroperformance" 2015 Paulo Graça. 

Exemplo da interação do participante com as ondas 

eletromagnéticas durante a emissão. Imagem: Paulo 

Graça. 
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           Figura 26 "Eletroperformance" 2015 Paulo Graça. Imagens dos participantes a interagirem conceptualmente, 

com o espaço eletromagnético. Imagens: Paulo Graça. 
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ESPAÇO ÁUDIO-INVISUAL    

 

 

 

 

O projeto espaço áudio-invisual, desenvolvido em 2015 no contexto desta 

investigação pretendeu convocar o participante em espaço público para o ritual 

tecnológico contemporâneo, moldado pelo espaço eletromagnético. Nesta perspetiva, este 

trabalho metaforicamente, pretendeu abordar a forma de mobilidade (cega) que nos é 

induzida pela tecnologia móvel (smartphones e outros) em espaço público. 

Neste sentido, foram desenvolvidos dois elementos (máscaras) com o objetivo de 

estabelecerem comunicação entre si, através do meio eletromagnético. Neste caso, cada 

máscara está equipada com um emissor e um recetor de rádio, sendo que o emissor da 

máscara A tem o correspondente recetor na máscara B, e o emissor da máscara B tem o 

correspondente recetor na A.  Deste modo, estes elementos passam a estar completamente 

dependentes do raio de ação um do outro, em espaço físico. Se o raio de ação produzido 

pelos elementos, for interrompido por qualquer motivo (figura 29), desperta um sinal 

sonoro de emergência em cada elemento, de forma alertar os utilizadores que estão fora 

do raio de ação eletromagnético. Por conseguinte, os utilizadores destes elementos, sem 

acesso a visibilidade exterior (uma vez que as máscaras são totalmente fechadas) são 

forçados a procurarem às cegas localizarem-se no espaço físico, de forma a estabelecerem 

novamente contacto (figura 30), e assim anularem o sinal sonoro de emergência. 
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               Figura 27 "Espaço áudio-invisual" 2015 Paulo Graça. Imagem: Paulo Graça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 28  "Espaço áudio-invisual" 2015 Paulo Graça. Imagem: Paulo Graça. 
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Figura 29  “Espaço áudio- invisual 2015” Máscaras fora do raio de ação. Imagem: Paulo Graça  
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Figura 30  “Espaço áudio- invisual 2015” Máscaras dentro do raio de ação. Imagem: Paulo Graça   
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 Daqui resultou, um comportamento de carácter performativo, provocado pela 

falta de visibilidade exterior e pela visibilidade tecnológica interior, uma vez que os 

participantes apenas tinham a visibilidade interna das máscaras, vendo apenas placas de 

circuitos impressos. Encarando desta forma, a base tecnológica que alimenta a mobilidade 

cega a que estamos sujeitos.  O espaço eletromagnético, adquiriu aqui uma forte presença 

conceptual, enfatizada pela ausência de visibilidade, e pelo reforço dos sentidos da 

audição e tato, induzidos no participante durante o ato performativo.  O autor Pierre Lévy, 

argumenta a importância da audição na construção conceptual.       

 

“Nas épocas anteriores à escrita, as pessoas inspiradas ouviam 

vozes (…) muito antes de terem visões, porque o ouvido era o canal 

habitual de informação. Bardos, aedos e feiticeiros africanos aprendiam 

o seu oficio escutando (…)” (Lévy, As Tecnologias da Inteligência, 

1990, p. 101) 

 

 

No decorrer da performance os participantes, tomavam consciência da dinâmica 

do espaço eletromagnético, uma vez que o raio de ação dos elementos, era constantemente 

influenciado pelo meio envolvente, criando assim, o conceito de um espaço híbrido. 

Simultaneamente, os participantes percebiam a que estavam dependentes um do outro no 

contexto eletromagnético, o que reforça a ideia de uma certa dependência tecnológica 

coletiva. Este conceito, vai ao encontro daquilo que defende McLuhan, pois, segundo o 

autor o que passou despercebido foi o poder que o e.e.m. tem de retribalizar o humano, 

de o fazer reverter quase instantaneamente do individualismo para o coletivismo. 

(McLuhan, 2008, p. 307).  

Por fim, referir que este projeto está disponível em suporte vídeo na plataforma 

de internet.  http://eletromagnetico.tumblr.com/        

 

 

http://eletromagnetico.tumblr.com/
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Figura 31 "Espaço áudio-invisual" Performance foyer teatro municipal campo alegre. 2015 Paulo Graça Imagem: 

Paulo Graça.   
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RÁDIO-GRAFIA  

 

 

O projeto rádio-grafia, pretende explorar sonoramente as falhas de sistema do 

espaço eletromagnético relacionadas com telemóveis smartphones e outros, 

transformando essas sonoridades em desenhos. Desta forma, tentou-se materializar 

através do desenho e som, aquilo que a comunidade científica de alguma forma, oculta e 

despreza da sociedade.    

Neste seguimento, desenvolveu-se um detetor sonoro de campos 

eletromagnéticos, que converte algumas radiações (glitchs) emitidas pelos dispositivos 

móveis, em sons. Todavia, pretendeu-se explorar outras dimensões para além da 

componente sonora, e para tal, foi desenvolvido um outro dispositivo. Este dispositivo, 

transforma sons em movimentos mecânicos, e por sua vez, estes, associados a marcadores 

ou outros, criam registos visuais, originando desta forma uma máquina de desenho 

acionada pelo som (figuras 32 e 33).       

A portabilidade destes dois elementos, foi determinante para as experiências que 

se realizaram no contexto do espaço público. Neste sentido, as pessoas eram convidadas 

a interagirem com o seu smartphone junto dos dispositivos. Desta forma, os sons 

provocados pelos glitchs eletromagnéticos, produzidos pelos smartphones, eram captados 

pelo detetor e máquina de desenho, dando origem ao processo de materialização do 

glictch eletromagnético, por meio do desenho. Consequentemente, a materialização do 

glitch eletromagnético através do desenho, reforçou no participante a problemática do 

espaço eletromagnético. Neste projeto, a representação do glitch resulta de uma 

interferência de um sistema digital (smartphone) induzida num sistema analógico (detetor 

sonoro de campos eletromagnéticos, e máquina de desenho). 

 

   Este projeto está disponível na plataforma de internet: 

http://eletromagnetico.tumblr.com/        

 

 

http://eletromagnetico.tumblr.com/
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                   Figura 32 “Rádio- grafia” 2016 Paulo Graça.  Imagem: Paulo Graça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 33 "Rádio-grafia" 2016 Paulo Graça. Intervenção em espaço público. Imagem: Paulo Graça. 
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Figura 34 "Rádio-grafia" 2016 Paulo Graça.  Desenhos resultantes de glitchs eletromagnéticos. Imagens: Paulo 

Graça. 
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SMART POLE 

 

 

Smart pole, foi um projeto desenvolvido em 2016 no âmbito desta investigação, 

para o espaço público, e pretendeu ironizar a questão da tecnologia smart, por meio do 

glitch eletromagnético.  

O objeto eletrónico é muitas vezes descrito como smart como referência a uma 

funcionalidade que permite comunicar com outros objetos. O autor Andrew Ross, no seu 

livro com o titulo “The New Smartness” define o termo smart no contexto eletrónico, da 

seguinte forma: “smart afinal não é o mesmo que inteligente e muito menos intelectual. 

Smart, é a inteligência custo-eficiência, planeamento responsável, amigo do usuário, e 

infalivelmente obediente aos desígnios do seu programador. Por outras palavras, 

nenhuma das qualidades que associamos ao livre pensamento intelectual.”31 (Dunne, 

2005, p. 117)         

Contudo, este projeto ajudou a revelar um elemento, neste caso um poste de 

iluminação elétrica (figura 35), que vai além da definição do autor. Usando os elementos 

do projeto anterior (Rádio-grafia) foi possível verificar por meio de sons que eram 

transformados em desenhos, que o poste de iluminação elétrica mesmo estando desligado 

das suas funções, durante a luz do dia, irradiava uma grande quantidade de interferências 

eletromagnéticas, para o espaço público em seu redor.  

Sendo assim, este elemento, demonstrou por meio do glitch eletromagnético, que 

é infalivelmente desobediente, aos desígnios do seu programador, poderá este poste de 

iluminação elétrica, ter algumas das qualidades que o autor associa ao livre pensamento 

intelectual?  

Este projeto está disponível na nossa plataforma de internet: 

http://eletromagnetico.tumblr.com/        

 

                                                           
31 Tradução nossa: The electronic object is often described as “smart.” But using this term to describe 

objects with enhanced electronic functionality encourages a bland interpretation of electronic objects: 

“Smart, after all, is not the same as intelligent, let alone intellectual. Smartness is intelligence that is cost-

efficient, plannerresponsible, user-friendly, and unerringly obedient to its programmer’s designs. None of 

the qualities, in other words, which we associate with free-thinking intellectuals”  

http://eletromagnetico.tumblr.com/
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                  Figura 35 "Smart pole" 2016 Paulo Graça. Imagem: Paulo Graça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 36 "Smart pole" 2016 Paulo Graça. Imagem: Paulo Graça. 
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IMENTAÇÃO REAL 

 

 

imentação Real, é um projeto de caracter performativo e participativo, foi 

realizado em março de 2016, no espaço público, numa pequena localidade do distrito de 

Aveiro. Este projeto pretendeu consciencializar os participantes por meio do glitch 

eletromagnético, para o tema da radiação eletromagnética, criado em torno das linhas de 

alta tensão, próximas de um parque de recreio de uma escola primária.  (figura 37).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

              

 

            

                         Figura 37 "Ementação Real" Escola primária. Paulo Graça 2016.   Imagem: Paulo Graça. 
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O espaço eletromagnético (e.e.m.) criado nas proximidades das linhas de alta 

tensão, produz interferências e radiações, inúteis e disfuncionais para os padrões de 

utilização normal, sendo desprezadas pela comunidade científica, e desconhecidas pela 

população em geral. Neste sentido, este trabalho pretende convocar estas falhas (glitchs) 

associadas à radiação eletromagnética produzida pelas linhas de alta tensão, e reintroduzi-

los no e.e.m. neste caso no espaço público da rádio FM, (frequência eletromagnética 

usada na rádio). De forma a dar visibilidade à problemática da radiação eletromagnética 

através do seu próprio meio.  Nesta perspetiva, os glitchs eletromagnéticos, provocados 

pelas linhas de alta tensão, foram convertidos em sons por meio do recetor-emissor (figura 

38) e simultaneamente, emitidos por este, via eletromagnética para a faixa de rádio FM.  

Esta abordagem, assenta num processo ilegal dado que, emitir qualquer sinal na faixa de 

rádio FM não é permitido por lei.  Porém, reforça também, a ideia de uma certa ilegalidade 

associada a todo aquele cenário, de radiações perto da escola primária.     

Entende-se, que convocar estas falhas do sistema eletromagnético, no espaço 

público da rádio FM, através do próprio espaço eletromagnético, este, adquire uma 

dimensão ativa social. No sentido, de denunciar cenários para além da sua 

convencionalidade, ampliando desta forma, o território do seu próprio questionamento. 

Ao longo deste projeto, foram convocados alguns encarregados de educação ali presentes, 

no sentido, de sintonizarem os recetores de rádio FM dos seus automóveis, de forma a 

ouvirem a sonoridade dos glitchs causados pelas linhas de alta tensão, e 

consequentemente, participarem na conceptualização do espaço eletromagnético durante 

o ato performativo. Importa aqui referir, que não se pretendeu convocar a 

problematização das linhas de alta tensão ali presentes, de forma clara ou direta, 

pretendeu-se apenas induzir através da prática artística, uma maior consciencialização 

desta problemática nos participantes e no público em geral.   

Este projeto está disponível na plataforma de internet: 

http://eletromagnetico.tumblr.com/        
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                       Figura 38 "Imentação Real"   Recetor emissor de rádio, 2016 Paulo Graça.  Imagem: Paulo Graça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 39 "Imentação Real" 2016 Momento performativo. Imagem: Paulo Graça. 
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    Figura 40 “Imentação Real” 2016 Rádio de um ouvinte sintonizado durante a performance. Imagem: Paulo Graça   
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POEMAS ELÉTRICOS 

 

 

 

 

Poemas elétricos, foi de um projeto de âmbito participativo desenvolvido em 2015 

no domínio desta investigação, e partiu da problemática associada à precariedade do 

antigo bairro do Nicolau nas fontainhas, na cidade do Porto. As linhas de alta tensão, que 

alimentam a ferrovia, e que passam por cima do bairro, geram nas suas proximidades 

campos eletromagnéticos que poderão ser perigosos para a saúde pública, porém, estes 

campos também, são propícios a criar sonoridades como linguagem plástica. Foi a partir 

desta premissa que se desenvolveu este projeto.   

Para tal, foi usado o recetor rádio, de ondas longas (figura 41), do projeto anterior 

apenas com ligeiras diferenças, entre as quais, havia a possibilidade de os sons produzidos 

poderem ser gravados em formato mp3. Com isto, pretendeu-se desde o início envolver 

diretamente os habitantes do bairro nesta experiência artística, no sentido, de estes 

ganharem uma certa consciência sobre o tema do espaço eletromagnético, bem como, 

criar uma atmosfera sonora poética, num clima de bairro degradado. Nesta perspetiva, os 

habitantes foram incentivados a participarem no projeto, e depois de alguma relutância 

inicial, abraçaram a experiência.  
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     Figura 41 "Poemas elétricos" 2015 Paulo Graça.  Recetor de ondas longas. Imagem: Paulo Graça. 

 

 

Figura 42 "Poemas elétricos" 2016 Paulo Graça.  Habitantes do bairro na recolha de sons. Imagem: Paulo Graça. 
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Nesta experiência, os habitantes do bairro, transportavam o recetor de ondas 

longas no perímetro do bairro, e registavam sonoridades provenientes das radiações 

eletromagnéticas (glitchs) ali existentes. Desta forma, os participantes interagiam 

diretamente com o e.e.m. e simultaneamente, criavam momentos performativos. No final 

desta abordagem, os vários sons recolhidos deram origem a uma composição sonora, que 

mais tarde foi apresentada no bairro, e que pode ser ouvida na plataforma de internet.  

http://eletromagnetico.tumblr.com/        

“Poemas elétricos” através da participação direta dos habitantes do bairro do 

Nicolau, ajudou na criação de novas relações espaciais, ao estabelecer a ligação do local 

com o espaço eletromagnético. E desta relação nasceram sonoridades que induziram nos 

habitantes uma nova leitura do próprio espaço, e nesta perspetiva o e.e.m. pode ser 

também, um instrumento de reestruturação percetiva do espaço físico.         

Não podemos ignorar que os vários elementos que compõem este projeto, fazem 

parte do universo de rejeição social. Por um lado, temos o bairro do Nicolau, que de 

alguma forma é marginalizado, por outro lado, temos o próprio elemento plástico deste 

projeto que nasce de elementos abandonados por obsolescência, e por fim temos o glitch 

ou falhas de sistema eletromagnético, também eles rejeitados e camuflados pela 

comunidade científica. Neste sentido, a prática artística em nosso entender, pode ter um 

papel importante na exposição de alguma desta problemática, no domínio público.  
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ALÔ RADIANTE!  

 

 

 

Alô radiante, foi um projeto desenvolvido em 2016 de caráter participativo, no 

âmbito desta investigação. Pretendeu-se colocar o participante em contacto direto com o 

glitch eletromagnético, que ele próprio provocava no destinatário com uma simples 

chamada, efetuada a partir seu smarphone.   

Para tal, foram distribuídos alguns flyers em espaço público com o objetivo de 

convidar o usuário a ligar para um determinado número, de smartphone. Este número, 

pertencia a um smartphone X, que estava equipado com um dispositivo eletrónico (figura 

43), que permitia que este, de forma autónoma, recebesse uma chamada e devolvesse a 

quem a efetuou a chamada, o registo sonoro do glitch eletromagnético, criado no seu 

redor, ou seja em redor do smartphone X.  Dito de outra forma, quando faço uma chamada 

via smartphone, juntamente com a informação útil que envio, provoco simultaneamente, 

uma aura de radiação eletromagnética em torno do smartphone do destinatário, e vice-

versa.  Neste caso, quando o participante efetuava a chamada para o determinado número, 

ouvia a sonoridade da radiação que ele próprio induziu no smartphone do destinatário. 

Com esta plasticidade sonora, provocada pelos glitchs eletromagnéticos, em torno do 

smartphone, pretendia-se tornar “visível” a problemática do e.e.m. que está associada ao 

ato de efetuar uma simples chamada.  

Como refere Kerckhove, a solução não está em apontar a culpa, mas em adotar 

novas responsabilidades, perante uma ecologia planetária que nos é colocada nos braços 

pelos novos poderes tecnológicos. (Kerckhove, 1997, p. 236).  Neste sentido, este 

trabalho não pretendeu criar nenhum cenário no participante, apenas oferecer a 

experiencia, no sentido de abrir território para reflexão e discussão pública sobre a forma 

como usamos o espaço eletromagnético.   

 Este projeto está disponível na plataforma de internet: 

http://eletromagnetico.tumblr.com/ 

http://eletromagnetico.tumblr.com/
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  Figura 43"Alô radiante!" 2016 Paulo Graça. Dispositivo eletrónico montado no smartphone X.  Imagem: Paulo Graça. 

 

 

 

 

 

Figura 44"Alô radiante" 2016 

Paulo Graça. Flyer distribuído 

em espaço público. Imagem: 

Paulo Graça 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 "Alô radiante" 2016 Paulo Graça. 
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MY SWEET WIFI 

 

 

 

 

A rede WIFI, por vezes adquire caraterísticas persuasoras quando em sinal aberto, 

outras vezes, servem o interesse dos seus proprietários, no sentido de demarcar um 

território paralelo, imposto à vizinhança. Por meio do espaço eletromagnético, este 

processo, expande a fronteira do individualismo, para o domínio público e privado, 

disseminando, a existência individualista para além do domínio físico.       

Este conceito, esteve na origem deste projeto, desenvolvido em 2015 no contexto 

desta investigação. “My sweet WIFI” pretende convocar este assunto para reflexão e 

discussão pública.  Neste sentido, foi feito um levantamento das redes WIFI identificadas 

através do proprietário, que eram capturadas na via pública, por meio de um comum 

smartphone. Partiu-se do pressuposto, que os proprietários ao identificarem as suas redes 

também, têm consciência de que estão a disseminar dados para além dos limites da sua 

propriedade, invadindo espaço privado e público.  Pois alguns proprietários reforçam esse 

ponto de vista, nas mensagens que enviam através dos seus routers de WIFI. Como por 

exemplo: “Roubar net é feio” ou “Nesta, mando eu”. 
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O local escolhido para esta experiencia foi uma pequena vila do distrito de Aveiro. 

Foi feito então, um registo dos vários focos de transmissão WIFI e assinalados num mapa 

correspondente ao local (figura 48), por fim, este mapa de base foi suprimido, mantendo-

se apenas os focos de transmissão devidamente assinalados e identificados. (figura 49) 

Este processo, deu origem a mapas de percursos eletromagnéticos, ou percursos WIFI, 

que adquiriram novas referências de orientação individuais, em algumas ruas, várias 

individualidades reclamavam a sua homenagem, coisa inédita nos mapas. Esta nova 

organização espacial, contrasta com a tradicional organização do mapa urbano, que 

homenageia apenas individualidades importantes, nas ruas ou praças, dando espaço 

suficiente para que os nomes de individualidades não se sobreponham.  

Um dos objetivos deste trabalho, foi expor estes mapas WIFI na exposição 

realizada entre 22 de julho e 22 de agosto na biblioteca municipal de Vagos, localidade 

onde foi recolhida a informação destes mapas. Assim sendo, por meio da aura individual 

eletromagnética, agora materializada nos mapas expostos, pretendeu-se confrontar alguns 

dos proprietários destas redes WIFI com o seu próprio individualismo eletromagnético.  
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       Figura 46 "My sweet WIFI" 2015 Paulo Graça. Processo de levantamento de redes WIFI. Imagem: Paulo Graça. 

       

 

       Figura 47 "My sweet WIFI" 2015 Paulo Graça. Processo de levantamento de redes WIFI. Imagem: Paulo Graça. 
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Figura 48 "My sweet WIFI" 2015 Paulo Graça. Um dos mapas assinalado com as várias redes WIFI identificadas. 

Imagem. Paulo Graça. 

 

Figura 49 "My sweet WIFI" 2016 Paulo Graça. Mapa final apenas com os focos de emissão WIFI identificados. 

Imagem: Paulo Graça. 
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GLITCH, À LUZ DO URBANO 

 

 

 

 

O projeto Glitch à luz do urbano, nasce da perceção casual da sonoridade induzida 

pelas interferências eletromagnéticas, em espaço urbano. Neste sentido, pretendeu-se 

criar um projeto que de alguma forma pode-se trazer esta plasticidade sonora ao público, 

e simultaneamente, induzir no público uma nova leitura do espaço urbano, sobe a 

perspetiva da falha eletromagnética.    

Em termos práticos este projeto, recorre a uma câmara de filmar e a um recetor de 

ondas longas e muito longas (figura 50), que cobre uma faixa de cerca de 10KHz a cerca 

de 160KHz montado num automóvel, com antenas exteriores (figura 51). À medida que 

nos deslocávamos de automóvel pelo espaço urbano, filmávamos e captávamos através 

do recetor vários sons de harmónicos eletromagnéticos, (glitchs) emitidos por vários 

dispositivos do espaço urbano, como postes elétricos, semáforos, motores elétricos, e 

outros.  Desta forma, criaram-se vários filmes, que dão, sob o ponto de vista das falhas 

eletromagnéticas, uma nova leitura visual e sonora do espaço urbano. Estes filmes foram 

apresentados ao público na exposição a realizada na biblioteca de Vagos, convocando 

desta forma o espectador para diferentes leituras do espaço urbano em que este está 

inserido.    

Com este exercício de perceção, pretendeu-se criar diferentes leituras do espaço 

urbano, alterando a componente sensorial, na forma como nos deslocamos neste espaço. 

Esta abordagem, resultou num processo elaborado de escuta e constante espectativa por 

parte do observador, e simultaneamente, induziu neste, o conceito de um território 

eletromagnético, que se articula de forma dinâmica com o espaço físico urbano.   

   Este projeto está disponível na plataforma de internet: 

http://eletromagnetico.tumblr.com/         

http://eletromagnetico.tumblr.com/
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Figura 50 "Glitch à luz do urbano" 2016 Paulo Graça. Imagem do dispositivo montado no automóvel que permitia 

captar e filmar as interferências eletromagnéticas em espaço urbano. Imagem: Paulo Graça. 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 "Glitch à luz do urbano" 2016 Paulo Graça. Imagem da antena exterior do recetor de ondas longas montada 

no automóvel. Imagem: Paulo Graça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 52 e 52 "Glitch à luz do urbano" 

2016 Paulo Graça. Imagens do processo 

de captação de interferências 

eletromagnéticas em espaço urbano. 

Imagens Paulo Graça. 
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GLITCHOESFERA 

 

 

Este projeto viu luz no contexto desta investigação, depois de lermos o livro 

“Cosmos” do autor Carl Sagan. Neste, o autor refere algumas características relativas ao 

programa espacial Voyager. Evidenciando o facto das naves espaciais voyager 1 e 

voyager 2 lancadas em 1977, transportarem cada uma, um disco de fonógrafo em cobre 

banhado a ouro, a respetiva agulha de leitura e manual de instruções. Na espectativa de 

estes discos serem encontrados por alguma civilização extraterrestre. Estes discos, tem 

registos sonoros científicos dos nossos genes, cérebro, saudações em mais de sessenta 

línguas, canto de baleias, uma hora e meia de música selecionada originária de muitas 

culturas, sons do nosso planeta, de várias espécies de animais, e sons da nossa mais 

recente tecnologia. (Sagan, 1984, pp. 376, 377)  

Perante estes factos, e no contexto desta investigação, ocorreu-nos a questão, será 

que foram enviados registos dos glicths associados às ondas eletromagnéticas que 

produzimos na Terra de forma artificial?   Sem respostas a esta questão resolvemos criar 

este projeto, no sentido, de enviar para o espaço os glitchs associados às ondas 

eletromagnéticas produzidas pela nossa tecnologia, na expectativa de estes também, 

virem a ser detetados por outros seres que naveguem os mares do espaço interestelar.           

A forma encontrada, para tal procedimento, na ausência de uma nave espacial, foi 

usarmos as ondas eletromagnéticas, como meio de deslocação espacial. Se pensarmos que 

as ondas eletromagnéticas, viajam no espaço à velocidade da luz, cerca de 300.000 

quilómetros por segundo, o equivalente segundo Carl Sagan, a percorrer sete vezes o 

perímetro da terra em apenas um segundo, (Sagan, 1984, p. 30) temos aqui uma solução 

para expandirmos os glitchs no espaço.   
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Assim sendo, foram usados alguns registos sonoros resultantes de interferências 

eletromagnéticas, ou glitchs eletromagnéticos provocados por alguns dos dispositivos 

tecnológicos mais relevantes da nossa sociedade, tais como, smartphones, computadores, 

routers WIFI, lâmpadas de iluminação, e motores elétricos. E com estes sons, foi então 

criada uma composição sonora, esta composição foi então introduzida num dispositivo 

eletrónico que convertia os sinais sonoros em luz visível (figura 53). Como foi referido, 

num capitulo anterior, a luz visível, é uma onda eletromagnética, num determinado 

comprimento de onda, e como qualquer onda eletromagnética, viaja à velocidade da luz 

no vácuo.       

Este projeto foi realizado em espaço público, em ambiente rural durante a noite 

de forma a não haver poluição visual, provocada por iluminação, com o objetivo de 

destacar aos três elementos LED que emitiam luz visível (figura 54). Este momento 

contou com a presença de algum público que se mostrou bastante cético, porém, neste 

projeto não houve a pretensão de esclarecer o participante, mas sim, ajudar a criar 

cenários ficcionais, por meio do espaço eletromagnético. Verificou-se que este projeto, 

por momentos induziu em alguns participantes, uma emancipação conceptual para além 

das fronteiras físicas da Terra. Usando o espaço eletromagnético como instrumento 

conceptual, também aqui, o participante viajava para o desconhecido, só ficou por apurar 

se o fazia à velocidade da luz.   

 

   Este projeto está disponível na plataforma de internet: 

http://eletromagnetico.tumblr.com/        
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Figura 53 "Glitchoesfera" 2016 Paulo Graça. Processo de instalação do dispositivo que transforma o som em luz" 

Imagem Paulo Graça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 "Glitchoesfera" 2016 Paulo Graça. Imagem dos LEDs a emitirem luz para o espaço, durante a intervenção 

noturna em espaço público. Imagem Paulo Graça. 
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 A base metodológica adotada nesta investigação, assenta num processo de 

pensamento, que articula constantemente as três partes estruturantes que a compõem ou 

seja, a recensão, a componente projetual, e a dissertação. Desta articulação, resulta uma 

realimentação recíproca entre as diferentes partes, que culmina num único corpo de 

trabalho (figura 55). De uma forma simples, poder-se-á dizer que numa fase inicial, a 

recensão clarifica algumas das inquietações levantadas sobre tema do e.e.m. Por 

conseguinte, a recensão induz na componente projetual a necessidade de experimentar 

várias formas de expressão.  

Em consequência destas experiências, bem como, de todo o processo projetual, 

resultam sistematicamente novas inquietações relativamente ao tema, que por sua vez 

criam a necessidade de nova recensão. Esta relação, alimenta a componente escrita, que 

por sua vez é determinante na consolidação da recensão e da componente projetual.  Desta 

forma, cria-se um ciclo em que as várias componentes desta investigação se realimentam 

constantemente, desvinculando-se simultaneamente, de um qualquer modelo hierárquico. 

A realimentação entre as várias partes, foi induzindo ao longo da investigação, novos 

elementos, que por sua vez foram ditando a própria metodologia.  É neste sentido, que a 

descrição do processo metodológico relativo a esta investigação, aparece final, uma vez 

que este processo nunca esteve fechado.   
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Figura 55  Esquema Metodológico. Imagem: Paulo Graça 

 

 

Esquema metodológico 
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O processo metodológico, teve inicio com algumas inquietações relativamente ao 

tema do espaço eletromagnético, que por sua vez resultou em vários pontos de partida 

para uma recensão mais cuidada sobre o tema. Esta recensão, apoia-se numa pesquisa 

bibliográfica, de autores que introduzem e desenvolvem o tema do e.e.m. no contexto 

artístico, sociopolítico. Dada a dinâmica associada aos vários contextos do e.e.m. foram 

realizadas várias pesquisas no domínio da internet, paralelamente à pesquisa bibliográfica 

assim como, a presença em algumas conferências que abordaram o tema.             

   A caraterística principal da componente projetual é o experimentalismo, o 

método de construção é ditado pela tentativa, erro e desvio.  Neste sentido, há alguma 

dificuldade em racionalizar o trabalho, o que abre portas a um processo bastante intuitivo. 

Deste método, resultaram vários projetos experimentais ao longo desta investigação, que 

foram sendo introduzidos no domínio do espaço público. Estes projetos de caráter 

participativo, não devem ser assumidos como projetos acabados, mas sim como 

experiências que procuram de alguma forma, envolver as pessoas que frequentam o 

espaço público, com o tema do espaço eletromagnético, ditando pontos de chegada 

temporários e não conclusões definitivas.  
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O processo projetual, inicia-se com a recolha de objetos eletrónicos abandonados 

ou despejados em espaço público (próximos de contentores de lixo, eletrões, etc.).  As 

caraterísticas dos materiais recolhidos, vão articulando-se por meio da componente 

projetual, com as várias possibilidades plásticas e técnicas de acordo com as necessidades 

da investigação. Tendo como base a formação em escultura, obviamente existe aqui a 

preocupação neste domínio. Porém, interessa também, que estes elementos ganhem forma 

através da relação que estabelecem com o espaço eletromagnético. Estes projetos, nascem 

de uma relação de dialogo constante entre o artista a matéria e o e.e.m. não havendo à 

priori uma previsão definida de resultados. A curiosidade e algum do conhecimento 

adquirido na área da eletrónica analógica, são aqui articulados com a escultura, de forma 

a introduzir a eletrónica também, como forma de expressão plástica.  
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Os objetos eletrónicos, despejados pela sociedade muitas vezes por obsolescência, 

e que são matéria para a componente projetual desta investigação, desvinculam-se de 

qualquer função voltando á sua condição inicial, sem individualidade, e desta forma 

entende-se que estes elementos ficam livres para explorarem territórios anticonvencionais 

no domínio do e.e.m. Esta linha de pensamento vai ao encontro da teorização realizada 

pelo filósofo francês Gilbert Simondon (1924-1989) sobre o dispositivo técnico.      

 

“Um dispositivo técnico é, em primeiro lugar, uma dispersão 

de membros díspares e de fragmentos que se espalham em todas as 

direções, sem unidade nem individualização. É a função procurada que 

lhes fornece essa individualização. Porém, essa mesma função não é 

exterior à matéria, como seria uma causa final. Antes de surgir, ela entra 

em conflito com um número considerável de processos em rivalidade.” 

(Wingate, 1994, p. 421)  

 

Uma vez que, as falhas associadas ao e.e.m. não são consideradas cientificamente 

nem mesmo socialmente, estas não constituem base para qualquer tipo de função. Nesta 

perspetiva, a componente projetual desta investigação, não pretende ir ao encontro de 

uma qualquer função, pretende sim, explorar o território deixado vago pela ausência da 

função. Neste sentido, a presente investigação vai ao encontro da linha de pensamento de 

Gilbert Simondon, relativamente ao elemento, pois este é fundamentalmente desprovido 

de essência, não havendo nenhuma essência que o anteceda ou que já estivesse dada. 

Tudo passa pelo terreno acidentado do ensaio e da improvisação.                
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A tecnologia do espaço eletromagnético, é aceite no geral de forma acrítica, dentro 

dos padrões normais de utilização. Devido ao vazio, ao silêncio, e à inexpressividade do 

espaço eletromagnético, recai apenas no objeto tecnológico toda a visibilidade. Num certo 

sentido, ao desvincular os elementos desta investigação da definição de objeto, abrem-se 

várias possibilidades de exposição, do e.e.m. fora do seu contexto de utilização normal.  

A construção desta ausência de identidade, que carateriza estes projetos, bem como, o 

processo de alojamento destes no domínio do espaço eletromagnético, convida a 

experimentar no domínio público intervenções irreconhecíveis e anticonvencionais no 

contexto do e.e.m. 

 No decorrer desta investigação, percebeu-se a importância do glitch 

eletromagnético na componente projetual, uma vez que os vários projetos evidenciam 

uma plástica sonora, proveniente das falhas do sistema eletromagnético, ou seja, 

interferências produzidas por meios de comunicação móveis e por sistemas elétricos.  

Nesta perspetiva, o glitch eletromagnético assume-se aqui como elemento plástico, e 

sobretudo, como elemento essencial, no processo de investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Ao longo desta investigação, interessa também perceber as consequências 

estéticas e sociais, que resultam do eixo processual inserido nesta metodologia, e que é 

representado abaixo (figura 56). Sobretudo, pelo facto de existir uma apropriação e 

transformação destes objetos “marginalizados” em espaço público, e consequentemente, 

através do processo artístico, serem reintroduzidos neste como obras de arte pública. Estas 

obras de certa forma, exploraram plasticamente um lado também marginalizado, do 

espaço eletromagnético, dado que os glitchs que exploramos nesta investigação, são 

considerados falhas do sistema eletromagnético, (interferências e outras), e rejeitados pela 

comunidade científica e pela população em geral. E neste sentido, torna-se interessante 

explorar aqui o glitch, através de elementos também eles rejeitados.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56  Ciclo projetual.  Imagem: Paulo Graça 
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PONTOS DE PERCURSO 

 

Ao longo desta investigação, deu-se ênfase ao experimentalismo de forma a 

explorar várias possibilidades plásticas relativas ao tema do espaço eletromagnético. Sem, 

no entanto, querer atingir qualquer conclusão definitiva. Foi precisamente esta 

abordagem, que levou numa fase mais tardia desta investigação, a perceber a importância 

do glitch no contexto deste trabalho.  

O glitch deu uma nova dimensão ao tema do e.e.m. no sentido, de convocar o tema 

em espaço público, através das suas próprias falhas. Devido ao caráter de rejeição 

associado ao glitch, foi possível contextualiza-lo com os elementos que constituem os 

vários projetos desta investigação, uma vez que tais elementos, também foram rejeitados. 

O glitch esteve sempre presente nos vários trabalhos efetuados, porém de forma 

inconsciente. Contudo, a influência deste mestrado, foi determinante no processo de 

consciencialização do glitch expandindo o tema para diferentes territórios artísticos.       

A designação espaço eletromagnético, no inicio levantou algumas dúvidas, pois 

trata-se de um termo com conotações bastante técnicas, porém ao longo da investigação, 

e sobretudo, em contacto com o público, percebeu-se que a designação era importante no 

sentido de dar visibilidade ao próprio tema, deslocando-o assim do reino da tecnologia, 

para o domínio da arte. Este atrevimento, de alguma forma criou uma certa contaminação 

mútua entre artes plásticas e tecnologia, que interessa explorar no futuro. 

  Partindo do espaço eletromagnético, como tema desta investigação, não há 

terreno para resultados ou conclusões finais, mas sim abordagens diferentes em cada caso. 

A partilha dos projetos em espaço público, mostrou-se fundamental para o 

desenvolvimento desta investigação, uma vez que os vários projetos, moldaram-se às 

circunstâncias de cada espaço público. E consequentemente, introduziram novo 

questionamento para a investigação, provocando também aqui, uma realimentação entre 

espaço público e investigação.        
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