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CAPÍTULO 1

POR UMA GENEALOGIA DA GAMBIARRA 

Como sugere o título deste capítulo buscaremos estabelecer uma genealogia da gambiarra. Para

isso, dividimos o capítulo em de três blocos. O primeiro, “Da Conceituação”, aborda aspectos gerais

que envolvem definições de termos como gambiarra, improviso, reajuste utilitário, subversão do

design industrial, desobediência tecnológica, para além do objeto de uso, engenharia reversa, risco e

instabilidade. O segundo bloco, “Do contexto global”, estabelece pontes terminológicas

entre a bricolagem e o hacking, tratando aspectos gerais da gambiarra como característicos de uma

periferia global, o “gato” digital e a precariedade compartilhada para finalmente apontar uma

possível tendência: a global ghettotech. O terceiro bloco, Do contexto local, abordará alguns pontos

associados à gambiarra que a identificam com a cultura brasileira tais como “jeito” ou “jeitinho”,

malandragem e favela e carnaval, pensando a gambiarra como uma forma de carnavalização da

técnica e da tecnologia.

1.1 Do conceito

A gambiarra é descrita pelos dicionários como: extensão de cabo elétrico adaptada com uma lâmpada

na extremidade para levar luz a diferentes pontos em uma área extensa.7 Rosário de lâmpadas para

cobrir e aumentar a luminosidade de um local. Relacionada tanto ao uso de extensões, de

eletricidade quanto de gás, num contexto urbano; ou ainda como “relação extraconjugal”8.

Extensão puxada fraudulentamente para furtar energia elétrica; gato9 – que remete à habilidade de

escalar e equilibrar-se em um poste, para realizar a tarefa de estender um cabo elétrico como se

fosse um felino. Conforme o Houaiss, sua etimologia é incerta, podendo ter sido derivada de gâmbia,

termo datado de 1789 que significa perna de homem ou de animal, ou ainda, da expressão 'dar às

gâmbias', correr, escapar, fugir. A palavra adquire algumas inflexões modernas (gírias), como: Gambis;

Gambi; Gambota, Gambira.

7 Conforme Houais termo datado de 1881, (1) eletr extensão elétrica, de fio comprido, com uma lâmpada na
extremidade, que permite a utilização da luz em diferentes localizações dentro de uma área relativamente grande. (2)
eletr B infrm. extensão puxada fraudulentamente para furtar energia elétrica; gato (3) rosário de lâmpadas com que
se iluminam fortemente determinados locais, quando necessário; chuveiro 4 série de pequenos refletores colocados
no teto de um estúdio ou de um palco. Houaiss http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=gambiarra (acessado
21.04.2013)

8 Cf. Navarro, 2004.
9 (gam.bi:ar.ra) sf.1. Extensão de fio elétrico, com um ou mais bocais de lâmpada: Uma gambiarra iluminava o

jardim. 2. Bras. Pop. Extensão ilegal para levar eletricidade a algum ponto ou remediar improvisadamente uma
passagem de corrente elétrica; GATO 3. Pop. P.ext. Qualquer solução improvisada para resolver um problema, ger.
do ambiente doméstico. 4. Teat. Fileira de refletores suspensa acima do palco. [F.: obsc.]
http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&palavra=gambiarra (acessado 08.08.2013)
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Atualmente o termo gambiarra é empregado em várias situações, tais como: adaptação, adequação,

ajuste, conserto, reparo, remendo, encaixe, emenda, improvisação, jeitinho, maquinação, artimanha,

traquitana, trucagem, transmutação, técnica, bricolagem, assemblage. Ou ainda, atitude inventiva,

inteligente, criativa, imediata, não convencional, não prevista à solução alternativa de um problema;

uma prática heteróclita, insólita, incomum; uma arte vernácula, autóctone, 'tecnologia popular'. Um

meio de 'tirar vantagem', hábito irregular, ilícito, desonesto, marginal, ilegal, fraudulento, malandro.

Desleixado, precário, rústico, grosseiro, tosco, esdrúxulo, 'feito às pressas, de qualquer jeito',

incômodo, efêmero, paliativo, volátil, informal, popular, paralelo, inadequado, imperfeito,

inacabado, ideias as quais estão relacionadas, ora mais, ora menos, a um contexto de falta de

recursos, precariedade ou pobreza.10

Esse amplo espectro de sentidos tornam o termo flexível e adaptável, empregado em diferentes

contextos que envolvem objetos e tecnologias diversas.11 De maneira geral, a gambiarra é uma

solução individual, às vezes contra as normas12, não especializada e improvisada em relação a um

artefato, seja ele rústico ou sofisticado, hidráulico ou mecânico, elétrico ou digital. É uma saída

técnica que se vale dos recursos disponíveis, como fita, cabos elétricos, circuitos eletrônicos, ou

mesmo de códigos ou programas adaptados no contexto computacional.

A gambiarra parece se intensificar cada vez mais, na mesma proporção que as atividades cotidianas

são mediadas por dispositivos eletroeletrônicos. Serviços essenciais do mundo contemporâneo, tais

como a conectividade e o acesso a serviços e/ou bens culturais provenientes da circulação de

informação via internet denotam cada vez mais uma sociedade codependente de seus tecno

utensílios, bem como de consumo. Toda uma parafernália de artefatos, dispositivos, hardware,

software, aplicativos: computador pessoal, telefones espertos (smart phones), tablets, anteriormente

os tocadores de mp3, iPods, fazem parte da ecologia do comportamento e da paisagem

contemporânea. Nesse contexto, a gambiarra pode ser vista como um comportamento emergente

desse ecossistema, que lida com soluções não convencionais, passando a abranger um espectro de

aplicações e usos relacionados ao contexto de uma cultura mediada pela tecnologia. Ela sugere um

estudo sobre sua relação com questões relevantes no mundo contemporâneo: tecnologia,

sustentabilidade, escassez de recursos, criatividade, arte, design, cultura hacker. Como veremos no

decorrer do capítulo, sua prática apresenta similaridades com modos de lidar com tecnologia, seja

10 Cf. Boufleur (2005). 
11 Cf. Latour, 2005b.
12 Vale dizer que o ato contraventor derivado de uma inventiva individual carrega certo processo subversivo como o

hacking e outras práticas. Esse aspecto é apontado pelo designer e artista cubano Ernesto Oroza como desobediência
tecnológica, assunto que trataremos detalhadamente adiante.
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na esfera digital como o hacking, o DIY ou tendências da contracultura e do movimento punk

conhecidas pelo lema “faça você mesmo” (do-it-yourself) num contexto global, ou mesmo formas

de lidar com materiais, como a bricolagem.13

Sua prática é uma ação que não parte de um projeto (design). Em geral emerge em contextos

precários – em relação a recursos, materiais, ferramentas limitadas ou inexistentes – e é uma

solução técnica que não se preocupa necessariamente com a solução bem-acabada. Pela falta de

projeto, o improviso configura-se como uma ação empírica e informal, às vezes com uma postura

oposta ao saber formal e teorizado, porém não necessariamente contrária, porque seria possível

falar em gambiarra num contexto do saber formal e técnico. Ou ainda, vista como uma ação política

frente ao excesso de consumo, a impossibilidade de acesso a recursos, ao modo de uma

desobediência tecnológica, como veremos no caso cubano.14

***

A gambiarra é um termo corrente muito utilizado no cotidiano do improviso como sinônimo de

ajuste, adaptação, reparo e, no contexto atual, dado pela proliferação e consumo de todo tipo de

gadgets, sua prática parece despertar um interesse maior. No entanto, muito pouco material se

encontra sobre o tema. Um trabalho que merece atenção especial é a tese de Rodrigo Boufleur,

“Fundamentos da Gambiarra” (FAU-USP-2013), por apresentá-la sob uma perspectiva da

improvisação utilitária contemporânea e seu contexto socioeconômico. Diante disso, nas seguintes

páginas apresentaremos uma breve revisão das três diferentes proposições que Boufleur aponta a

respeito do conceito da gambiarra – improviso, ajuste utilitário e subversão do design industrial –

seguindo com outros aspectos relevantes como enunciado no parágrafo anterior.

1.1.1 Improviso

O improviso apontado por Boufleur enfoca a forma não planejada de lidar com materiais e suas

finalidades utilitárias. Sua abordagem aponta para a modificação da forma e/ou do uso desses

13 Cf. Catálogo Do it yourself, Mainz, 2011.
14 Conforme aponta Oroza ao tratar da desobediência tecnológica. “Para concluir con la desobediencia tecnológica en

Cuba, debo aclarar que su existencia no sólo tiene que ver con el rechazo y trasgresión de la autoridad de los objetos
industriales y los modos de vida que ellos contienen y proyectan. Ella encarna, sobre todo, un desvío ante las
asperezas económicas y las restricciones dominantes en el contexto cubano. Por tanto, la desobediencia que he
nombrado tecnológica en el marco de este texto, tiene imbricaciones y variantes en lo social, lo político y
económico, por lo que puede ser denominada también con esos apellidos. Es una interrupción al estado de tránsito
perenne que impone occidente y al estado de tránsito al comunismo –también interminable– que la oficialidad ha
instaurado en la isla.” (Oroza, 2012)
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objetos industrializados, artefatos e/ou estruturas projetadas, pensados para serem produzidos

mecanicamente e, por isso mesmo, com configuração e uso previamente planejados e padronizados.

Dizendo de outra maneira, a gambiarra seria todo o tipo de intervenção espontânea em objetos

concebidos sob a perspectiva do design15 ou desenho industrial.

Se, por um lado, o design parte de um método que envolve todo um processo – idealização, criação,

desenvolvimento, configuração, concepção, elaboração, especificação, produção serial,

padronização de componentes, compatibilização do desenho, construção de maquinário mecânico

ou manual, repetição das diferentes etapas de produção, etc. – por outro lado, a gambiarra parte de

um improviso sobre tais artefatos do design industrial. A gambiarra não cria ou inventa novos

objetos, mas parte de objetos ou artefatos existentes, improvisando soluções ao modo de um

reajuste utilitário.16

1.1.2 Reajuste utilitário

Seguindo o princípio de ajuste, adaptação e reparo, a segunda proposição de Boufleur é que a

gambiarra pode ser caracterizada como reajuste utilitário no sentido de compensação entre materiais

disponíveis e demanda. O autor sinaliza quatro categorias de reajuste (ausência, limitação,

disponibilidade e possibilidade) que se agrupam em duas instâncias: escassez e abundância dos

materiais.

Reajuste a partir da escassez seriam aquelas soluções encontradas pela ausência de um objeto ou da

funcionalidade que um artefato provém. 1) gambiarra de ausência: aquelas que substituem (mesmo

que precariamente) artefatos e ou ferramentas utilizando recursos e materiais paralelos. Exemplos:

faca utilizada como chave de fenda para desatarraxar um parafuso; pá da batedeira acoplada a uma

furadeira. 2) gambiarra de limitação: são aquelas que suplementam artefatos industriais, em

situações que se constatam suas limitações, deficiências ou demandas, para as quais o próprio

produto não dispõe de uma solução. Exemplos: uso de palhas de aço nas pontas das antenas de

televisores para melhorar a recepção do sinal; pregador de roupa usado para vedar o pacote de

15 Analisando a semântica da palavra design do inglês Vilém Fluesser aponta “Como substantivo significa entre outras 
coisas, propósito, plano, intenção, meta, esquema maligno, conspiração, forma, estrutura básica, e todos esses e 
outros significados estão relacionados a astúcia e fraude. Na situação de verbo – to design – significa, entre outras 
coisas, tramar algo, simular, projetar, esquematizar, configura, proceder de modo estratégico.” (Flusser, 2007, p.181)

16 “Gambiarra é, pois, basicamente, o ato de improvisar soluções materiais com propósitos utilitários, a partir de
artefatos industrializados. Trata-se, obviamente, de um imenso conjunto de manifestações e procedimentos de
improvisação, os quais costumam ser desenvolvidas nas mais variadas situações do cotidiano, configurando um
aspecto um tanto original da sociedade contemporânea, a qual, mais do que nunca, é dada ao hiperconsumo, em face
da abundância de produtos que nos circundam.” (Boufleur, 2013, p.7)
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bolacha evitando que as mesmas murchem após aberto o pacote; tira de borracha para fixar o

aparelho celular na cabeça deixando as mãos livres para atividades diversas; suporte de barbante

para uso do laptop em caminhadas.

Quanto ao reajuste por abundância, trata-se da criação de soluções por meio do uso de objetos e

materiais ociosos e/ou disponíveis reutilizando-os em diferentes contextos, às vezes encontrando

novas funcionalidades e/ou usos alternativos. 1) gambiarra de disponibilidade: proveniente da

disposição de produtos ociosos, obsoletos, dando-lhes uma nova aplicação. Exemplos: garrafas PET

transformadas em calçados; disco rígido transformado em uma lixadeira politriz; estojo de CDs

usado como lancheira para sanduíche. 2) gambiarra de possibilidade: implicam novas aplicações e

aproveitamentos funcionais secundários a partir de características e funcionalidades que os produtos

têm a oferecer. Exemplos: serpentinas atrás da geladeira usadas como secador de roupas devido ao

calor produzido pelo motor de refrigeração; CD usado como espelho dado sua superfície reflexível;

lente de portas do tipo olho de peixe acoplado sobre a câmera fotográfica de um celular, estendendo

e ampliando suas funções. 

1.1.3 Subversão do design industrial

Partindo do princípio que o design se dá pela estreita relação estabelecida entre forma (materiais e

características físicas) e finalidade (“para que serve”, “a que se aplica”), Boufleur descreve a

gambiarra como subversão do design por bagunçar (jogar) com tal status quo designado aos

objetos. A modificação da forma e/ou da finalidade de um objeto do design se dá de três maneiras:

1) modificando a finalidade e mantendo a forma, 2) modificando a forma e mantendo a finalidade,

3) modificando a forma e a finalidade.17

1 ) Modificando a finalidade e mantendo a forma: consiste em tomar o objeto do jeito que foi

concebido, sem intervir em sua forma, porém usando-o temporariamente para outra função, de

maneira que ele possa retornar ao seu contexto original. 2) Modificando a forma e mantendo a

finalidade: gambiarras normalmente feitas em objetos com defeito, com mau funcionamento ou

comprometimento no desempenho. A mudança na forma implica uma subversão do design por

alterar seu projeto visual e se dá normalmente pelo uso de outro objeto, que, por sua vez, é também

subvertido pela sua utilização em um novo contexto. Essa é a vertente mais corriqueira atribuída ao

uso da expressão gambiarra, que remete aos estigmas comuns associados a “precário”, “malfeito”,

17 Embora o ato da gambiarra possa subverter qualquer das finalidades do objeto, ela “ocorre, com mais frequência, em
relação à finalidade utilitária – instância mais evidente e geral.” (Boufleur, 2013, p. 68)
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“rústico” e, também, de “remendo”, “extensão” e “puxadinho”. Esta modalidade de improviso pode

nos levar a um raciocínio em torno do status dos objetos industriais, sobre seus defeitos, duração e,

até mesmo, qualidade de projeto e grau de adequação em relação à realidade do usuário.18 3)

Modificação da forma e da finalidade: consiste em uma subversão dupla do design original. O

resultado é um “novo design”, na medida em que representa um novo objeto relacionado a uma

nova finalidade.19

De um modo geral, a ação da gambiarra se dá a partir de um produto, ela é uma ação residual

gerada pelo design do produto. Sendo conseqüência do próprio objeto de consumo, inerente ao

design, a gambiarra tende até a gerar um 'novo design' quando a forma e a finalidade são

modificadas. Dessa forma, ela é uma solução própria, individual e inventiva ao modo de uma

intervenção ou “subversão do design industrial” e até mesmo uma desobediência tecnológica.

1.1.4 Desobediência tecnológica

Partindo do princípio de que os artefatos imbuídos de seus desígnios mediam comportamentos, bem

como modos de subjetivação e valores, a ação da gambiarra tende a quebrar o pacote de signos e

sentidos embutido nos objetos de uso. Poderíamos dizer que a gambiarra, além de uma subversão

do design industrial, como descreve Boufleur, pode ser entendida como uma prática de

desobediência tecnológica, como aponta Ernesto Oroza num estudo e investigação sobre o design.20

A desobediência tecnológica formulada por Oroza partiria do princípio que a desobediência é uma

forma de protesto político que se opõe à ordem estabelecida, geralmente vista como opressora.21 No

caso, a expressão desobediência tecnológica descreve ações reparatórias de produtos, as quais eram, no

18 Cf. Boufleur, 2013, p.72
19 Cf. Boufleur, 2013, p.75.
20 O termo desobediência tecnológica foi cunhado pelo designer, artista e editor cubano Ernesto Oroza, que vive em

Miami. O trabalho de Oroza se assemelha ao trabalho de Boufleur, mas numa outra perspectiva de ação, por
apresentar uma perspectiva sobre a forma de lidar com a tecnologia e o design de produtos em função do contexto
político e econômico de Cuba.“La desobediencia tecnológica en Cuba, debo aclarar que su existencia no sólo tiene
que ver con el rechazo y trasgresión de la autoridad de los objetos industriales y los modos de vida que ellos
contienen y proyectan. Ella encarna, sobre todo, un desvío ante las asperezas económicas y las restricciones
dominantes en el contexto cubano. Por tanto, la desobediencia que he nombrado tecnológica en el marco de este
texto, tiene imbricaciones y variantes en lo social, lo político y económico, por lo que puede ser denominada
también con esos apellidos. Es una interrupción al estado de tránsito perenne que impone occidente y al estado de
tránsito al comunismo –también interminable– que la oficialidad ha instaurado en la isla.” (Oroza, 2012) 

21 A noção de desobediência tem um paralelo com a desobediência civil de Henry Thoreau, autor da frase “o melhor
governo é o que menos governa”. “I heartily accept the motto,—“That government is best which governs least;” and I
should like to see it acted up to more rapidly and systematically. Carried out, it finally amounts to this, which I also
believe,—“That government is best which governs not at all;” and when men are prepared for it, that will be the
kind of government which they will have. Government is at best but an expedient; but most governments are
usually, and all governments are sometimes, inexpedient.” (Thoreau, [1849] 2012, 1)
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início da revolução cubana, estimuladas pelo governo contra o embargo econômico e que foram

proibidas em seguida, tornando-se um modo de desobediência civil para resistir às duras condições

impostas pelo governo inoperante.22 Neste contexto, surgem várias soluções inventivas particulares

como, por exemplo, os rikimbilis23 (bicicletas com motores adaptados de bomba de água ou de serra

manual com carrocerias feitas com placas de trânsito), fruto da criatividade individual frente às

regulações do governo e aos escassos recursos de materiais e acesso tecnológico causados pelo

embargo imposto a Cuba.

A diversidade de soluções e reparos criativos ao longo período del bloqueo ganhou recentemente um

novo enquadramento por causa do site www.revolico.com, surgido em dezembro 2007 e que ficou

conhecido como revolico, que significa bagunça, confusão, desordem.24 O nome foi escolhido,

conforme relata um dos programadores do site, “para fazer uma alusão à desordem que estamos

tentando organizar”.25 O site é uma versão online do mercado informal e ilegal existente na ilha,

baseado no anúncio gratuito de produtos de segunda mão e de serviços, de funcionamento

semelhante aos sites Craiglist, eBay e Mercado Livre. Nele, é possível encontrar diversos serviços e

anúncios de produtos modificados como o exemplo a seguir. “Vendo Fiat 125, 1974. Com Motor

original em perfeito estado; caixa de cambio 5ta da SEAT; carburador de NISSAN V-12, poltronas

dianteiras de TOYOTA YARI; pizarra de LADA nova, com tudo funcionando; CD player SONY com

4 buzinas e calota de PEUGEOT toda nova…”.26 Este anúncio, deixa claro o alto grau que a

recombinação e subversão do design industrial tomaram na ilha. A própria descrição do produto é

uma amostra do grau de prática de desobediência tecnológica feita a partir de colagens de peças de

marcas e modelos diversos, criando produtos completamente híbridos a partir de itens disponíveis no

22 “¡Obrero construye tu maquinaria!” fue la invitación que Ernesto Guevara –Ministro de Industrias (1961-1966)–
lanzó a los participantes de la Primera Reunión Nacional de Producción en agosto de 1961.(...), EUA declaró un
embargo a la isla buscando obstaculizar la llegada de materias primas, sustitutos industriales y mercancías en
general. Como consecuencia, el país, acelerado por la ineficiencia productiva y la burocracia incipiente del sistema
socialista que obstaculizaba todas las iniciativas individuales y eliminaba el estímulo de la propiedad privada, fue
sumergiéndose en una crisis económica que tocó fondo por primera vez a principio de 1970. (…) Aquí la paradoja:
la desobediencia tecnológica, que nace como una alternativa que la revolución estimuló, devino el principal recurso
de los individuos para sobrevivir la ineficiencia productiva de la misma. Así, el propio obrero que ha utilizado por
años su imaginación para ayudar a que la revolución no se detenga, la ha usado también para resistir las duras
condiciones de vida que el inoperante gobierno revolucionario le impone.” (Oroza, 2012) 

23 “J'ai lu récemment que le mot rikimbili viendrait du nom que portait l'atelier d'un couple nord-américain Rick and 
Billy.(...) “Le mot rikimbili est une onomatopée pour désigner à Cuba un nouveau type de transport personnel. Ce 
véhicule hybride – bicyclette équipée d'un petit moteur – sert quotidiennement à des centaines d Cubains pour 
résoudre les urgences de transport. Sa rusticité et la menace permanente de dislocation lui donnent son nom si 
populaire. Enfreignant les règlements qui prohibent son usage, la prolifération du rikimbili dans l'île a donné 
naissance à une grande variété de typologies et à de nombreuses combinaisons mécaniques.” (Oroza, 2009, p.60)

24 Cf. Buarque, 2009. 
25 “We chose the name to make an allusion to the disorder that we are trying to organize,” said the programmer, who

spoke on the condition of anonymity so that his relatives still on the island would not encounter problems with the
Cuban authorities.” (Lacey, 2010)

26 Oroza, 2012. 
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mercado, para manter a finalidade e estender o uso.

“De tanto abrir corpos o cirurgião se insensibiliza com a estética da ferida, com o sangue e

com a morte. É essa a primeira expressão de desobediência dos cubanos com relação aos

objetos: um desrespeito crescente tanto pela identidade do produto, quanto com a verdade e

a autoridade que essa identidade impõe. De tanto abri-los, repará-los, fragmentá-los e usá-

los a sua conveniência, terminaram por desprezar os signos que fazem dos objetos

ocidentais uma unidade ou identidade fechada.”27 (Oroza, 2012)

Pela semelhança e proximidade do contexto e condições que emergem tais práticas, podemos

considerar a gambiarra e o revolico como resultados de um mesmo contexto precarizado nos “trópico-

precárias”. Em Cuba esse contexto se intensifica, dado o embargo econômico que o país sofre desde

1962 e se prolonga até os dias atuais; com isso, o rivolico adquire um valor simbólico e cultural, dados

os diferentes aspectos e circunstâncias que se fizeram presentes no decorrer da história do design

cubano.28

Na concepção de Oroza a desobediência tecnológica parte de práticas como reparação, reformulação

e reinvenção, concatenadas, por sua vez, numa gradação qualitativa de subversão em três fases.

Primeiro, a reconsideração do objeto industrial por uma perspectiva artesanal. Segundo, por negar

os ciclos de vida do objeto, prolongando-o em tempo e utilidade, seja na sua função original ou em

novas funções. Terceiro, por adiar o ato de consumo. Atendendo às demandas, tais práticas se tornam,

portanto, formas de produção alternativa. Sob essa perspectiva, a noção de desobediência tecnológica

marca ainda mais os aspectos macro e micropolítico de sua ação. Como nos sugere Milton Santos.

"Antes, era corrente discutir-se a respeito da oposição entre o que era real e o que não era;

entre o erro e o acerto; o erro e a verdade; a essência e a aparência. Hoje, essa discussão

talvez não tenha sequer cabimento, porque a ideologia se torna real e está presente como

realidade, sobretudo por meio dos objetos. Os objetos são coisas, são reais. Eles se

apresentam diante de nós não apenas como um discurso, mas como um discurso

ideológico, que nos convoca, malgrado nós, a uma forma de comportamento. (...) Até a

Segunda Guerra Mundial, tínhamos em torno de nós alguns objetos, os quais

comandávamos. Hoje, meio século depois, o que há em torno é uma multidão de objetos,

27 Idem.
28 Idem.
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todos ou quase todos querendo nos comandar. Uma das grandes diferenças entre o mundo

de há cinqüenta anos e o mundo de agora é esse papel de comando atribuído aos objetos. E

são objetos carregando uma ideologia que lhes é entregue pelos homens do marketing e do

design ao serviço do mercado. (Milton Santos, 2001, p.50-1)

Voltando ao embargo em Cuba, vale pensar que ele gerou situações diversas nas quais a

inventividade, assim como a gambiarra, surgem de um contexto precário, e o escasso acesso a

materiais e tecnologia chegou ao ponto do governo estabelecer regras sobre a porcentagem de

alteração permitida a um carro, por exemplo.29 Num mundo onde a habilidade de invenção e

reparação tornam-se meio de sobrevivência e, as vezes, única forma de desfrutar do conforto que

tais dispositivos podem oferecer, não há como deixar de pensá-las como práticas políticas. As quais

são decorrentes de um modo de se produzir exclusões aos benefícios e qualidades de vida que os

diversos produtos anunciam.30

Vale dizer que tal epifania tecno-tropical também carrega seus matizes e contradições, onde a

inventividade impulsionada pela precariedade adquire conotação de ilegalidade. A inventividade

dos cubanos para reparar e repor peças de produtos industrializados se intensificou com o embargo

dos EUA à ilha, impedindo a chegada de matérias-primas, substitutos industriais e mercadorias em

geral. Ela foi acelerada pela ineficiência produtiva e pela burocracia incipiente do sistema socialista,

que impedia iniciativas e atitudes individuais inventivas que possibilitavam driblar as condições

limitantes do contexto, considerando-as atos de desobediência tecnológica, ou ilegalidade.

Oroza nos faz pensar em outra maneira de encarar um produto. Não como um objeto fechado em

sua funcionalidade, mas como capaz de liberar de sua função e regressar à noção de “matéria-

prima” como “matéria sem um fim”. O objeto é visto como “matéria sem finalidade”, desprovido dos

desígnios do design, para refundá-lo na própria ideia de uma matéria-objeto, ou matéria-fragmento-

29 “Además de www.revolico.com y los discursos de Castro, hay otros espacios que se han hecho eco de las
desobediencias tecnológicas. Hablo de la prensa oficial, los documentos y las declaraciones legales que el Estado
decreta, en su desespero por controlar el torrente de iniciativas individuales. El primer hallazgo fue el Artículo 215
de la Ley No. 60 del Código de Vialidad y Tránsito: “Se prohíbe la construcción de vehículos y, por tanto, su
inscripción en el Registro, mediante el ensamblaje de partes y piezas nuevas o de uso, cualquiera que fuere el título
de adquisición de las mismas”. (Oroza, 2012)

30 A esse respeito do que seria uma função do design escreve Flusser “A alavanca é uma máquina simples. Seu design
imita o braço humano, trata-se de um braço artificial. (…) e o objetivo dessa máquina, desse design, dessa arte,
dessa técnica, é enganar a gravidade, trapacear as leis da natureza e, ardilosamente, liberar-nos de nossas condições
naturais por meio da exploração estratégica de uma lei natural. (…) Em suma: o design que está por trás de toda
cultura consiste em, com astúcia, nos transformar de simples mamíferos condicionados pela natureza em artistas
livres.” (Flusser, 2007, p.184)
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de-objeto, onde o próprio conceito de ‘objeto’ em si é quebrado. Para isso, ele cita vários exemplos

de objetos híbridos, entre eles o rikimbili. É como se o indivíduo da ilha tivesse a capacidade de

enxergar para além dos contornos, das articulações e signos que produzem o objeto, enxergando-os

como matéria-prima adaptável a qualquer circunstância ou emergência.

“Os cubanos vêem 'através' dos objetos, sem dar importância à sua procedência ideológica.

A crise profunda e interminável dotou o indivíduo de uma destreza especial. Se um objeto

se quebra, não importa se é um objeto capitalista ou socialista, ele se torna invisível como

objeto, para apresentar-se como partes relacionáveis.” (Oroza, 2012)

Essa postura com o objeto gera um estado de invenção e re-significação dos papéis estabelecidos e

definidos entre usuário-cosumidor-passivo de um produto para um usuário-inventor-ressignificante

hábil a remodelar e re-funcionalizar o objeto. Essa inversão de papel, usuário-consumidor-passivo

para usuário-inventor-ressignificante, reforça o aspecto de subversão do objeto. Sua ação não parte

de uma quebra completa do código pré-estabelecido, nem mesmo a criação a partir de um ponto zero.

É um tipo de design relacional com o objeto, onde se estabelece outro estado de conexão com o

objeto, indo de uma relação impessoal e genérica que o objeto industrializado traz em si, para se

construir uma relação pessoal construindo por si mesmo o seu significado. Essa atitude de tornar

pessoal algo standartizado e impessoal é um traço importante nesse processo. A gambiarra, como o

revolico, podem, portanto, ser vistos como “táticas do consumo, engenhosidades do fraco para tirar

partido do forte, [que] vão desembocar então em uma politização das práticas cotidianas.”31

1.1.5 Para além do objeto de uso

Se por um lado os objetos do design industrial proclamam soluções para as tarefas cotidianas, bem

como praticidade e/ou conforto, por outro eles geram novas demandas. Às vezes de modo contrário

às soluções que anunciam, tais produtos acabam por gerar uma demanda latente e contínua, dado

que a cada novo produto modificado/criado surgem também outros tipos de necessidades, defeitos

e/ou problemas que seriam solucionados através de outros produtos. Esse processo acaba por

alimentar todo um ciclo, constituindo uma cadeia de produção contínua, que anuncia

desenvolvimento de novos produtos, num circulo de produção e consumo que também cria mais

problemas e/ou obstáculos, como aponta Vilém Flusser.

31de Certeau, 1998[1990], p.45.
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“Essa contradição consiste na chamada “dialética interna da cultura” (se por 'cultura'

entendermos a totalidade dos objetos de uso). Essa dialética pode ser resumida assim: eu

topo com obstáculos em meu caminho (topo com o mundo objetivo, objetal, problemático),

venço alguns desses obstáculos (transformo-os em objetos de uso, em cultura), com o

objetivo de continuar seguindo, e esses objetos vencidos mostram-se eles mesmos como

obstáculos.” (Flusser, 2007, p.194)

Essa característica de obstáculo alimenta um processo de dependência para com os objetos, que se

tornam, ao mesmo tempo, necessidades imprescindíveis para navegar. Escreve Flusser: “sou

duplamente obstruído por eles: primeiro, porque necessito deles para prosseguir e, segundo, porque

estão sempre no meio do meu caminho”.32 Sobre tais características do objeto de uso, Flusser

aponta ainda uma saída, que é também uma perspectiva político-estética, no sentido da

configuração (Gestaltung) que o design projeta. Para sair desse dilema, a solução seria desenvolver

seus próprios projetos, lançando objetos de uso no caminho das outras pessoas. “Como devo

configurar esses projetos para que ajudem os meus sucessores a prosseguir, e ao mesmo tempo,

minimizarem as obstruções em seu caminho?”33

De outra maneira, podemos dizer que os propósitos dos objetos do design têm um sentido embutido

nas suas formas e finalidades: um desígnio. A palavra desígnio, por sua vez, tem a mesma raiz

semântica do design, do latim “designĭum”, que significa 'intenção, propósito', ou ainda de

designāre 'marcar, indicar'”.34 Portanto, os objetos do design estão carregados de um desígnio, de

uma intenção, propósito ou vontade dado pelo projeto. Sob essa perspectiva, podemos dizer que a

gambiarra quebraria exatamente esse aspecto designante do objeto.

Essas mesmas características, estariam na discussão sobre o design através da noção de 'objeto de

uso', como aponta Flusser. “Objetos de uso são, portanto, mediações (media) entre mim e outros

homens, e não meros objetos. São não apenas objetivos como também intersubjetivos, não apenas

problemáticos, mas dialógicos.”35

Se por um lado a gambiarra não substitui completamente o design, por outro aponta possibilidades

de uso não vislumbradas pelo projeto original. A gambiarra dobraria, portanto, aspectos da lógica do

consumo e mesmo do design industrial pautado na obsolescência dos produtos, em especial os

32 Flusser, 2007, p. 194.
33 Flusser, 2007, p.195.
34 Houaiss, 2012.
35 Flusser, 2007, p.195.
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dispositivos tecnológico guiados pela ideia de lo e hi tech. Sendo assim, a gambiarra pode ser

considerada como uma dobra do design que estabelece curtos-circuitos e mau funcionamento, num

sentido positivo do termo.

Os artefatos industriais e tecnológicos são considerados bem-sucedidos por atualizarem a promessa

de eficiência e abrangência de uso. Isso passa pelo design que envolve hoje não só produtos e

objetos físicos, como também toda uma cadeia de informação e sistema de comunicação, e sua

ubiquidade.36 A gambiarra, por sua vez, parece evidenciar exatamente o oposto desse projeto: a

falibilidade dos desígnios de uma mídia supostamente transparente e universal.37

Independentemente da tecnologia, seja ela alta ou baixa, mecânica ou elétrica, analógica ou digital,

a ação da gambiarra acaba por revelar os obstáculos, apontando que o meio não é neutro ou

transparente, que tende a produzir barreiras, filtros, distorções e ruídos; característico aos processos

de mediação (mídias), tradução (linguagem) e transdução (energia), codificação e decodificação

(meios digitais). Voltaremos a abordar esses aspectos no capítulo 2 ao apontarmos seus efeitos no

contexto sonoro. 

1.1.6 Risco e instabilidade 

Um aspecto intrínseco à gambiarra é o risco emergente, existente em uma solução provisória que

pode não se sustentar por muito tempo: o remendo que pode desfazer, a cola da fita que pode

desprender, as extensões e adaptações elétricas que podem entrar em curto, a incompatibilidade das

peças adaptadas e encaixes que podem quebrar ou soltar a qualquer momento. Essas situações

geram um estado de tensão contínuo. O risco se dá em diferentes ordens, bem ilustrado pela

expressão “o barato que pode sair caro”. Ou seja, a solução barata e improvisada que pode gerar

outro problema ou piorar a situação, até mesmo o de vir a tomar um choque e morrer.

No contexto artístico, esse risco está em lidar com uma margem de imprevisibilidade, e mesmo

correr o risco de que o trabalho não aconteça, como na situação em que se leva para o palco

instrumentos baseados em soluções instáveis que, durante a apresentação, podem não funcionar.

Essa prerrogativa de que a gambiarra pode se desfazer a qualquer momento, por não ser algo

finalizado, mantendo-se na ordem de um experimento, no sentido de algo que não está fechado e

36 A medida que a internet se desenvolve vemos ela abranger mais e mais elementos do mundo real, como “objetos
comuns, desde xícaras de café até capas de chuva até a quadros nas paredes, os quais seriam reconsiderado como
lugares para detecção e tratamento da informação ... onde os meios omnipresentes não estão apenas em todos os
lugares, mas também em tudo”. (Greenfield, 2006) 

37 Como veremos no caso do som a respeito do sombreamento e a materialidade do som “Efeito de sombreamento da 
tecnologia” no capítulo 2.
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acabado, mas está em fase de teste, processual e contínua.38 A qualquer momento o trabalho pode

parar de funcionar, quebrar ou até mesmo nem iniciar quando planejado. Este parece ser um traço

marcante na configuração do campo experimental, que se caracteriza por um fazer artístico que lida

com situações fronteiriças, cada vez mais fazendo uso de tecnologias e aparatos novos, os quais

exigem conhecimentos técnicos específicos que distanciam o usuário-artista das potencialidades e

recursos oferecidos por tais tecnologias, e, portanto, de um fazer baseado num controle total da

ferramenta.

O risco da gambiarra é um risco real e constante, sempre iminente, diferente do risco controlado

que trabalha com previsões e/ou estratégias para contornar o insucesso. Por princípio, a gambiarra é

como uma solução de improviso: uma sucessão de “planos Bs”, porque o plano A era que o projeto

funcionasse; se um processo não funciona, rapidamente pode-se inventar outro.

Se tal reflexão for válida, podemos dizer que a forma de lidar com tempo na gambiarra tende a ser

guiada pela solução curta do improviso e do instante presente. Uma constante revisão das

reparações e remendos implicaria uma forma de agir e direcionar a atenção. Um olhar atento ao

mundo que o rodeia. Sob uma perspectiva temporal, dizendo de modo geral, a gambiarra estaria na

ordem de uma solução imediata do improviso, enquanto o do engenheiro ou do designer seria a de

uma perspectiva do tempo futuro, previsto, projetado. Tanto uma forma quanto a outra lidam com o

paradoxo de sua metodologia. A gambiarra, de uma diminuição da perspectiva futura e planejamento;

o designer-engenheiro, de uma diminuição de perspectiva do imediato, da flexibilidade e do

imprevisto. Uma tende a trabalhar pela demanda da urgência e do imediato, enquanto a outra pela

demanda do planejamento e do projeto futuro. Ambas carregam seu próprio drama, sem que isso

implique afirmar que uma seja melhor que outra, ou ainda que sejam modelos fechados. Certamente

há abertura ao imprevisto no projeto do engenheiro, bem como um traquejo planejado na

improvisação da gambiarra. 

1.1.7 Engenharia reversa

A engenharia reversa é o processo de exploração dos princípios tecnológicos de um dispositivo,

objeto ou sistema através da análise de sua estrutura, função e operação. Tal prática surge da

espionagem industrial e militar que consiste na desmontagem de uma máquina proprietária para

38 Gabriel Menotti abordar aspectos da gambiarra e sobre uma perspectiva da prototipagem. “Assim, enquanto o
protótipo estreita a entidade técnica em concretude, a gambiarra a abstrai ainda mais, revelando os potenciais
suprimidos de suas partes. O primeiro aponta para o standard industrial – a outra, pós-industrial, deriva para longe
dele.” (Menotti, 2010, p.20) 
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descobrir os segredos de sua fabricação.39 Ela é praticada tanto em máquinas ( hardware) como em

programas (software) por diferentes motivos: análise de segurança de produtos, melhora de

deficiência de documentação, modernização de software, correção de falhas, contra a obsolescência,

criação de duplicatas não aprovadas ou licenciadas, fins acadêmicos/aprendizagem, mesurar

inteligência técnica entre competidores.

Por essas características a engenharia reversa aproxima-se das idéias do hacking, “hardware livre”,

“open hardware” e também do software livre que tende a criar drivers para hardware proprietários

que não fornecem versões para sistemas operacionais não comerciais. Parte-se do princípio de abrir

uma “caixa fechada” protegida de forma que possa ser refeita, reconstruída e replicada, o que

alimentaria um processo de conhecimento aberto em torno de um software ou produto, para além

dos muros de onde foi criado e dos direitos autorais e de propriedade. Normalmente tal processo

engloba uma miríade de organizações, grupos e coletivos engenheiros ou hackers interessados.

Nesse sentido, a engenharia reversa se aproximaria de um processo ao modo do DIWO (do-it-with-

others), um jeito próximo ao DIY (do-it-yourself), porém enfatizando o processo coletivo. É um

trabalho de replicação e compartilhamento, de trocas sociais e generosidade ao modo de uma

“política do dom”. “De modo que a política do 'dom' se torna também uma tática desviacionista. Do

mesmo modo, a perda que era voluntária em uma economia do dom se transforma em transgressão

na economia do lucro: Aparece aí como excesso (desperdício), contestação (a rejeição do lucro) ou

delito (atentado contra a propriedade).”40

Pensar a gambiarra como prática da engenharia reversa implica em um conhecimento técnico de

quem a pratica. Suas alterações podem ter um propósito coletivo, não necessariamente ideológico

ou ativista, mas com um princípio de compartilhar conhecimentos e tecnologias que muitas vezes

são restritas ou limitadas. Seja em repensar o uso e a reciclagem dos materiais. “As tecno-gambiarras
recicladas também efetuam um desvio de função, ao transgredir o uso corporativo” abrindo-o de

forma a poder compartilhá-lo, como aponta Rosas.41 Aqui a gambiarra se distanciaria da noção de

soluções rápida e improvisada se aproximando muito do hacking.

39 “The term “reverse engineering” has its origin in the analysis of hardware where the practice of deciphering designs
from finished products is commonplace. Reverse engineering is regularly applied to improve your own products, as
well as to analyze a competitor’s products or those of an adversary in a military o r national security situation.”
(Chikofsky, Cross, 1990, p.13).

40de Certeau, 1998[1990], p.89.
41 Rosas, 2007, p.20. 
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1.2 Do contexto global

Embora a gambiarra seja uma expressão muito recorrente no Brasil, sua prática não está isolada no

contexto como já vimos, por exemplo, com o caso do rikimbili e do rivolico em Cuba. Nas páginas

que seguem apontaremos outras práticas que podem estar também associadas à gambiarra: hacking,

bricolagem, periferia global – global periferia, “gambialization” ou precariedade compartilhada e

global ghettotech.

1.2.1 Hacking

Hacking é uma solução usualmente criativa envolvendo o computador frente à limitação dos

componentes (hardware) ou da programação (software).42 O surgimento do hacking nas décadas de

1960-70, como descreve Richard Stallman, fundador do movimento Free Software e do projeto

GNU43, inclui um amplo espectro de habilidades, que vão da programação, passando por

brincadeiras e piadas, até mesmo a exploração de túneis e telhados do campus do Instituto de

Tecnologia de Massachusetts (MIT). No texto On hacking44, Stallman aponta o mal-entendido

gerado pela mídia ao apresentar o hacker como quem quebra um sistema, deixando de apontar as

outras práticas de hacking.45 Para evitar o mal-entendido, Stallman cunha, na década de 1980, o

termo cracker enfatizando que diferente dos hackers, os crackers são aqueles que invadem ou

quebram senhas de sistemas.46 No entanto, tal diferença não implicaria necessariamente uma

completa distinção, como ele mesmo aponta. “Alguns deles (crackers) podem ser também hackers,

assim como alguns podem ser enxadristas ou golfistas, mas a maioria deles não”.47

Por princípio, os hackers têm pouco respeito às regras que muitos administradores tendem a

implementar, ao procurarem formas de filtrar, bloquear e controlar um sistema. Eles surgem nesse

42 Cf Dicionário Merriam Webster “a usually creative solution to a computer hardware or programming problem or
limitation “http://www.merriam-webster.com/dictionary/hacking (acessado 20.10.2013)

43 Richard Matthew Stallman, ou simplesmente "rms" (Manhattan, 16 de março de 1953) é um ativista, fundador do
movimento software livre, do projeto GNU, e da FSF (Free Software Foundation). Um aclamado programador e
Hacker, seus maiores feitos incluem Emacs (e o GNU Emacs, mais tarde), o GNU Compiler Collection e o GNU
Debugger. É também autor da GNU General Public License (GNU GPL ou GPL), a licença livre mais usada no
mundo, que consolidou o conceito de copyleft.” http://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Matthew_Stallman (acessado
20.10.2013)

44 Stallman, 2002.
45 Stallman relata que “around 1980, when the news media took notice of hackers, they fixated on one narrow aspect

of real hacking: the security breaking which some hackers occasionally did. They ignored all the rest of hacking, and
took the term to mean breaking security, no more and no less. The media have since spread that definition,
disregarding our attempts to correct them. As a result, most people have a mistaken idea of what we hackers actually
do and what we think.” (Stallman, 2002)

46 “I coined the term "cracker" in the early 80s when I saw journalists were equating "hacker" with "security breaker". 
(Stallman, 2002) 

47 “You can help correct the misunderstanding simply by making a distinction between security breaking and hacking
—by using the term "cracking" for security breaking. The people who do it are "crackers". Some of them may also
be hackers, just as some of them may be chess players or golfers; most of them are not. "(Stallman, 2002) 
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contexto, seguindo certo ímpeto que os leva a encontrar maneiras inteligentes e criativas de

passarem pelas regras impostas, que os impedem de usar o computador livremente.48 No entanto,

apenas alguns hackers (crackers) se dedicam à tarefa de quebrar um sistema; a maioria deles se

ocupa com outras artimanhas, tais como: refazer uma programação que otimize o tempo a partir de

uma lógica mais clara, escrever um código que possibilite imprimir algarismo romano ao invés do

padrão arábico, ou mesmo escrever um software capaz de entender e responder questões ao serem

digitadas.49 Por esses aspectos, as atividades do hacker não estão diretamente ligadas a uma tarefa

funcional e específica dada por um problema. Sua atividade não é necessariamente guiada por um

fim utilitário e prático.

É interessante perceber que no texto On Hacking Stallman se detém mais tempo descrevendo

“como” age um hacker do que “o que” ele faz (atividades). Enfatiza o aspecto lúdico atrelado a

atividades que primam pelo uso da inteligência, ao explorar os limites impostos pelas circunstâncias

e regras atrelados a um dispositivo ou sistema. Isso aponta, ao mesmo tempo, para um espírito de

esperteza e deboche frente características e modos de lidar com a tecnologia que Stallman define

como “valor hack” e que Linus Torvalds, mentor do sistema Linux, irá também apontar como o

“valor E” (entretenimento), como veremos adiante.

Pela forma como Stallman aborda o hacking, assim como pela diferenciação que estabelece entre o

hacker e cracker, fica evidente que o caráter exploratório acaba por esbarrar com as fronteiras

daquilo que é permitido e não permitido, legal e ilegal. O hacking está entre o “jogar dentro das

regras” e “jogar subvertendo as regras” de um sistema. Isso leva a um constante ato de se

confrontar com o funcionamento dos dispositivos e a existência do próprio computador; seus

sistemas de segurança etc., ou mesmo do dispositivo em si como o computador, a rede, a

propriedade intelectual. Há, portanto, nesse tipo de atividade, um mote implicado na prática hacker.

Ao focar suas atividades nos dispositivos, sua intervenção é também uma ação inventiva dentro do

próprio sistema. Ela não é guiada por uma moral necessariamente de finalidade boa (legal) ou má

(ilegal). Não é exatamente aquilo que ele produz enquanto capacidade e funcionamento, mas aquilo

48 “Hackers typically had little respect for the silly rules that administrators like to impose, so they looked for ways
around.”(Stallman, 2002)

49 “For instance, when computers at MIT started to have "security" (that is, restrictions on what users could do), some
hackers found clever ways to bypass the security, partly so they could use the computers freely, and partly just for
the sake of cleverness (hacking does not need to be useful). However, only some hackers did this—many were
occupied with other kinds of cleverness, such as placing some amusing object on top of MIT's great dome (**),
finding a way to do a certain computation with only 5 instructions when the shortest known program required 6,
writing a program to print numbers in roman numerals, or writing a program to understand questions in English.”
(Stallman, 2002)
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que o hacker pode fazer enquanto algo inesperado ou pré-concebido. É nesse tipo de subversão ao

pré-estabelecido, do potencial inventivo que a atitude transgressora do hacker repousa.

Tal aspecto subversivo poderia ser associado com o papel social do trabalho que repousa na figura

do TI (técnico em informática) bem como outras atividades daqueles que lidam com tecnologia. Na

maneira como socialmente lidamos com a tecnologia há uma tendência quase mágica de pensar a

tecnologia como algo dado e pronto. Um trabalho executado por máquinas, impessoais, que

executam tarefas sem vínculo pessoal, invisível ou transparente socialmente. Nesse sentido,

trabalhos técnicos como do TI são quase despercebidos, e tendem a ser também desconsiderados

pela simples razão de que socialmente, para o leigo, ele é parte da máquina e do sistema. Pensando

esse campo simbólico do que é o trabalho, dentro de uma relação impessoal e alienante das formas

de trabalho, seria possível pensar que a atitude hacker é também uma atitude que quebra esse

modelo de relações do trabalho e do lugar do trabalho impessoal e da dimensão alienante da

codependência. Quebrar o sistema é também estabelecer uma relação mais íntima com a máquina,

de reconhecer algo seu no funcionamento impessoal, abstrato e genérico. Quebrar o sistema é

também um modo de tornar sua suposta infalibilidade sensível coletivamente: a invisibilidade se

torna visível, sensível como problema.

Aqui vale um parêntese para dizer que isso se aplicaria muito bem a prática Programação Orientada

a Gambiarra (POG). A gambiarra entendida como método ganha não só práticas como também o

imaginário de subversão do trabalho muitas vezes enfadonho e como uma forma debochada naquilo

que é chamado no meio no contexto do trabalho dos programadores e técnicos em informática

como Programação Orientada a Gambiarras (POG) ou Workaround-oriented programming (WOP).

O POG é descrito como “um paradigma de programação de sistemas de sofware que se integra

perfeitamente a qualquer grande Paradigma de Programação atual.”50 Esse paradigma parte de

princípios da gambiarra de encontrar uma solução improvisada e rápida sem medir as

consequências do resultado e mudar também o sistema que gerou tal problema. A POG se vale do

conceito de “enjambração” que consiste em “adaptar” um novo item ao sistema.51

50  POG, 2010.
51 Beirando o absurdo e o deboche o POG pode ser considerado uma forma de encarar a dimensão alienante do

trabalho cognitivo que é o trabalho do programador as vezes chamado de “peão de código” no contexto das novas
categorias de trabalho. Para explicar um pouco o tom de como o POG funcionaria existem algumas máximas que
ilustram o deboche e a brincadeira que a gambiarra também pode sugerir. “Deu certo? Deixa! Funcionou? Não
mexa!” Esta fala é seria considerada como uma máxima de Bill Gates descrevendo POG, durante o processo de
desenvolvimento do Windows ME e do Windows Vista. (POG, 2010) Outra frase que vale nota é a fala do estagiário
as 18 horas de sexta-feira “Se ninguém reclamou é porque está funcionando!”. Como vemos a gambiarra aqui é
encarada como o jeitinho e o descompromisso com o resultado, sempre colocando a culpa no sistema e evitando
qualquer responsabilidade o problema. E ao mesmo tempo mostrando  Cf. POG, 2010. 
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A máquina que não funciona evidencia uma relação de codependência, como aquilo que Bruno

Latour propõe, a repensar a sociedade a partir também das redes entre humanos e não humanos

(natureza, máquina, objetos)52. A sociedade que se constitui coletivamente não só pelos humanos,

ou o modelo de uma sociedade perfeita, pela abstração de um funcionamento por ela sair da

invisibilidade e impessoalidade que ela imprime nas relações. 

Não é pelo bom funcionamento de um sistema que o hacker dispende seu tempo, embora ele

provavelmente possa ter habilidade e destreza para montá-lo e fazer funcionar. É por aquilo que

pode desvelar, descobrir “fazendo com”. As perguntas que talvez norteiem um hacker são: o que

pode uma máquina? O que pode um código? O que pode uma linguagem de programação? O que

pode um sistema? Etc... A partir desse caráter especulativo e experimental se tende a navegar pelos

limites de uma estrutura, que implica também num constante estado de desafio, desenvolvimento,

work in progress.

Outro aspecto do hacker seria a ironia. Ela funcionaria como um jogo de subversão, que não

implica na mudança do sistema, mas na possibilidade de jogar com os próprios elementos, sentidos

e significados de tais dispositivos tecnológicos. Ou seja, o próprio jogo e teste das ferramentas e

dispositivos em si, que pode levar, ora mais, ora menos, a revelar situações imprevistas,

desestruturar as regras estabelecidas, se tomarmos tais dispositivos pelo potencial de entretenimento

que oferecem.

Sendo assim, o hacking é uma atitude de investigação das possibilidades, reinvenção e manipulação

das regras do próprio universo implicado pelas máquinas. Referimo-nos aqui a máquinas que

podem ser tanto abstratas quanto concretas, no plano do software e do hardware, do sistema técnico

e informacional quanto da sociedade num sentido amplo. Por entender a dimensão artesanal

implicada nessas máquinas, como os filtros e regras burocráticas que os sistemas operacionais e

suas regras fundamentam. É nesse sentido que a atividade do hacker é perigosa, não apenas como o

cracker, que invade sistemas e quebra senhas, mas no sentido de que sua atividade evidencia

elementos banais de um conjunto de regras que poderiam ser completamente diferentes. Sua ação é

num contexto micro ou macropolítico desestruturante, não só do sistema técnico, mas também de

um conjunto social que se organiza e depende de todo esse universo de conhecimento e saber.

É curioso pensar que Stallman não restringe o hacking às atividades realizadas no campo da

52 Latour, 2005a, p. 250.

22



computação. Ele chega a citar como exemplo de hacking a peça 4'33” de John Cage. “Eu penso na

controversa 'peça-musical' de John Cage 4'33”, que não tem notas, no entanto é mais um hack do

que uma composição musical.”53 O hacking aqui associado a Cage por Stallman pode ser pensado

como quebra das regras que fundamentariam o sistema musical, socialmente definido naquilo que

se define como música, que se define em suas próprias regras e definições socialmente

estabelecidas.

a. Ética hacker

Partindo de outra perspectiva, o hacker é pensado como um entusiasta que realiza seu trabalho com

paixão, habilidade e cuidado artesanal.54 Tal definição é dada por Linus Torvalds criador do kernel

Linux55 – considerado um dos núcleos de sistema operacional mais portáteis, presente em diferentes

plataformas que vão de mainframes a relógios de pulso 56 – cujo surgimento seria impossível sem o

entusiasmo que envolve a atividade do hacker.

A forma de operar do hacker é regida, conforme Torvalds, por três princípios: a sobrevivência

material, a vida social e o entretenimento.57 Todos eles seriam guiados pela noção de sobrevivência,

que Torvalds define como o sentido de algo que motiva alguém à vida, a razão de vida, guiado pela

pergunta: “Pelo que as pessoas estão dispostas a morrer?”. Por qual causa ou motivação se está

disposto a dispender o tempo da vida?58 Dentro de uma hierarquia, o primeiro sentido de

sobrevivência que Torvalds aponta seria a sobrevivência em si, sua ordem material e imediata das

condições que possibilitam a vida no sentido físico, tanto biológico quanto econômico, como

permeia o surgimento da gambiarra, por exemplo, em contextos precários da existência.

53 “Other activities, performed far from MIT and far from computers, also fit hackers' idea of what hacking means: for 
instance, I think the controversial 1950s "musical piece" by John Cage, 4'33", which has no notes, is more of a hack 
than a musical composition.” (Stallman, 2002)

54 “That is how something like Linux comes out. The reason that Linux hackers do something is that they find it to be
very interesting, and they like to share this interesting thing with others. Suddenly, you get both entertainment from
the fact that you are doing something interesting, and you also get the social part. This is how you have this
fundamental Linux networking effect where you have a lot of hackers working together because they enjoy what
they do. (…) Hackers believe that there is no higher stage of motivation than that.” (Torvalds 2001, p.XVII)

55 Linus Benedict Torvalds (1969 - ) is a Finnish American[2][4] software engineer, who was the principal force
behind the development of the Linux kernel. He later became the chief architect of the Linux kernel, and now acts as
the project's coordinator. He also created the revision control system Git as well as the diving log software
Subsurface. cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds (acessado 20.10.2013)

56 “O Linux hoje funciona em dezenas de plataformas, desde mainframes até um relógio de pulso, passando por várias
arquiteturas: x86 (Intel, AMD), x86-64 (Intel EM64T, AMD64), ARM, PowerPC, Alpha, SPARC, e etc, com grande
penetração também em sistemas embarcados, como handhelds, PVR, console de videogames, celulares, TVs e
centros multimídia, entre outros.” http://pt.wikipedia.org/wiki/LINUX (acessado 20.10.2013)

57 “All of our motivations fall into three basic categories. More important, progress is about going through those very
same things as 'phases' in a process of evolution, a matter of passing from one category to the next. The categories in
order are 'survival', 'social life', and 'entertainment'.” (Torvalds, 2001, p. XIV)

58 “What are people ready to die for? I'd say that anything which you might forfeit your life as to be a fairly
fundamental motivation.” (Torvalds, 2001, p.XIV)
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O segundo princípio é o aspecto social, no sentido de colocar em primeiro plano as relações, a

ponto de dispender a vida por causa de uma pessoa, família, grupo, no sentido de se dispor a viver

ou morrer em função do outro. Torvalds cita exemplos na literatura, como Romeu e Julieta, ou de

pessoas que dariam sua vida num sentido amplo pela família/país/religião, encarando os laços

sociais como mais importantes do que si próprio.

O terceiro princípio, o entretenimento, é entendido como capacidade intelectual de explorar os

potenciais e a integridade cognitiva e ética humana. Entretenimento é bem diferente do simples

jogar um videogame, mas algo que é intrinsecamente interessante e desafiador. 59 Trata-se de uma

atividade mental na qual nos envolvemos ao tentar explicar o universo, nos ocupando por aspectos

interessantes, desafiantes e fundamentais à vida.

Embora a sobrevivência esteja guiada por esses três aspectos (material, vida social e

entretenimento), Torvals aponta que todos estão envolvidos na prática hacker, inclusive o que

envolve o trabalho de conseguir dinheiro para a sobrevivência. O hacker usa seu computador como

meio de fazer dinheiro, mas, além disso, ele usa o computador em si como entretenimento.60 Foi

assim que o Linux surgiu, na fusão do entretenimento e o trabalho.

Vale dizer que tal entretenimento, apontado como uma forma de escapar dos aspectos alienantes do

trabalho pode, por outro lado, funcionar também como modo de alimentar a força produtiva da

dimensão miserável do trabalho, considerado como valor E (valor de entretenimento). A própria

dinâmica de produção que se dá pelo desejo e consumo tende a não separar o lugar do trabalho e do

entretenimento, implicando num contínuo estado de cooptação da força produtiva que implica no

engajamento lúdico e pessoal como uma nova ética e valor nas relações do trabalho

contemporâneo.61

Se a ética do hacker enfatiza, por um lado, a paixão pelo fazer como uma busca exploratória que

59 “I mean by entertainment more than just playing games on your Nintendo. It's chess. It's painting. It's the mental
gymnastics involved in trying to explain the universe. Einstein wasn't motivated by survival when he was thinking
about physics. Nor was it probably very social. It was entertainment to him. Entertainment is something intrinsically
interesting and challenging.” (Torvals, 2001, p.XV)

60 “To hacker survival is note the main thing. (…) Survival is still there as a motivational factor, but it's not really an 
everyday concern to the exclusion of other motivations anymore. (…) A 'hacker' is a person who has gone past using
his computer for survival … to the next two stages. (…) But to the hacker a computer is also entertainment. Not the 
games, not the pretty pictures on the Net. The computer itself is entertainment.” (Torvals, 2011, p. XVII)

61 Esses aspectos a respeito tem muito relações com a cooptação do desejo no sistema capitalismo, como apontou
Gilles Deleuze e Félix Guattari no livro L’Anti-Oedipe – Capitalisme et schizophrénie. Paris: Minuit 1972 / 1973. E
ainda por Maurizio Lazaratto e Toni Negri (Negri/Lazzarato, 2001).
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regozija nas virtudes de desmontar regras e sistemas, por outro ela realimenta uma dinâmica ao

redor da produção do capital cognitivo que tanto Torvalds quanto Stallman apontam como valor

hacker ou valor E.

Essas características do hacker, que se fundamentam pela liberdade, criatividade aberta ao jogo e à

experimentação, acabaram por gerar coisas fabulosas do mundo contemporâneo, como lembra

Pekka Himanen no livro Ética Hacker (Ethic: and the spirit of the information age).62 A internet e o

computador pessoal não existiriam sem os hackers que tornaram sua criação aberta para os outros –

e atividade como liberdade de expressão em ação. Ética hacker aponta um fazer que não é do

trabalho nem do puro lazer, mas que surge “da natureza própria da atividade, da paixão, do valor

social e da criatividade.63

b. Aproximações hacking e gambiarra

Seria demasiado e precipitado apontar uma equivalência entre a gambiarra e o hacking, no entanto é

evidente que existem aspectos que os aproximam. Primeiro, ambas as práticas flertam com

características marginais e fronteiriças entre o legal e o ilegal. Segundo, a inventividade frente a

apropriação dos dispositivos tecnológicos dada por uma tendência por subverter a funcionalidade

enquadrada dos mesmos. Terceiro, ambas as práticas podem ser consideradas um ato desobediência

tecnológica. Quarto, ambas inventam outras relações a partir dos dispositivos.

Por outro lado, existem aspectos que distanciam tais práticas, como a tendência dos hackers em

realizarem seu trabalho com o cuidado artesanal, fruto, muitas vezes, de uma sofisticada elaboração

intelectual e/ou técnica, guiada pelo prazer e entretenimento que os dispositivos representam

enquanto desafio mental. A gambiarra tende a se configurar como uma elaboração improvisada que

evidencia um desafio no sentido de encontrar soluções para a um problema imediato, seja ele

relacionado a aspectos do cotidiano e de sobrevivência primária frente às condições precárias de

recursos. Embora o hacking também tenha muitas vezes esse caráter de adaptação, remendo e

reparação, as soluções da gambiarra tendem a privilegiar, aparentemente, soluções rústicas pela

adaptação e falta de materiais e ferramentas próprias, sugerindo o mínimo esforço, a solução

temporária, sem muitas vezes priorizar a artesania virtuose que seria característico do hacking,

como aponta Stallman. A atividade da gambiarra é guiada pela urgência do momento, pelas

necessidades e escassez das circunstâncias de recurso da sobrevivência, que impregnam certas

62 Himanen, 2001.
63 Cf. Himanen, 2001.
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soluções grosseiras sob o ponto de vista técnico.

Outro fato importante é que o termo gambiarra surge com a popularização e o acesso da

eletricidade, assim como o hacker se populariza com o acesso aos computadores. Embora os

períodos sejam dispares, eles têm relações quanto ao trato e na forma despojada e subversiva de

lidar com a tecnologia. Esse aspecto mereceria um olhar mais apurado no que diz respeito ao papel

das tecnologias. Principalmente por revelar características opostas àquelas que os dispositivos e os

recursos tecnológicos prometem e suas características sociais diversas.

Mais do que mostrar as diferenças entre hacking e gambiarra, seria preferível intensificar tais

aproximações para pensar que tais atitudes surgem em meio a uma tentativa de elaborar tais

descompassos e imposições funcionais que os dispositivos imprimem como reguladores de ordens,

subjetividades, como evidenciado anteriormente pela crítica ao design e pela desobediência

tecnológica. Pensando a partir dessa perspectiva, a gambiarra e o hacking podem ser entendidos

como contra-ações aos rumos apontados de dois momentos diferentes do desenvolvimento

tecnológico: elétrico e digital. A gambiarra, que surge com a apropriação de um bem comum vindo

com a chegada da eletricidade, e o hacking, como apropriação do bem comum computacional.

Ambos carregam em si a postura de se apropriarem dos recursos técnicos como um bem comum.

Seja o hacking, com a internet e o software livre, seja a gambiarra, com a apropriação e distribuição

elétrica localmente. 

Se a gambiarra tem muito de hacking e o hacking muito de gambiarra, isso se dá pela subversão do

status quo tecno-funcional dado pela relação de consumo e do uso das tecnologias bem como do

trabalho como vimos com a Programação Orientada a Gambiarra.64 Apontam um lugar de

inventividade e criação revertendo os papeis dos dispositivos como ocorreu, por exemplo, com a

relação massmidiática que definia muito bem o papel do consumidor e do produtor de conteúdos.

Nesse sentido, gambiarra e hacking se tornam referências importantes num universo cada vez mais

cercado e mediado por dispositivos projetados e concebidos dentro de usos e lugares estabelecidos. 

1.2.2 Bricolagem

A maneira de operar da gambiarra tem aproximações com o conceito de bricolagem formulado por

Claude Lévi–Strauss no livro O Pensamento Selvagem (1962). Lévi-Strauss define bricoleur como

64 Cf. POG, 2010.
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um artesão “que trabalha com as mãos, utilizando meios indiretos se comparado ao artista”65. Ao

mesmo tempo, o bricoleur se difere do engenheiro por seu conjunto de meios não se basear em um

projeto, seguindo o princípio de que “algo sempre pode servir para algo”, sua instrumentalidade

parte de elementos recolhidos e/ou achados. Sem um planejamento preconcebido, afastado dos

processos e normas adotados pelo pensamento técnico instrumental, o bricoleur se vale de materiais

fragmentários pré-elaborados. Suas soluções beiram a categoria de criação e/ou invenção, dado que

a operação do bricoleur tende, por princípio, a resultar em um novo arranjo dos elementos cuja

natureza só é modificada na medida em que figurem no conjunto ou na disposição final.66

O bricoleur realiza diversas tarefas que não estão subordinadas à disponibilidade de matéria-prima,

às ferramentas concebidas e/ou adquiridas em função do projeto. Seus instrumentos são limitados e

heterogêneos; sua prática segue a lógica "o que estiver à mão". Os materiais são coletados a partir

do princípio de que eles sempre podem servir para algo. Seu processo de aprendizado a respeito das

ferramentas e técnicas se especifica até certo ponto, o suficiente para conseguir usar as ferramentas

que lhe convém. Sendo assim, as ferramentas representam para o bricoleur um conjunto das

relações reais e possíveis, elas são "operadores", ferramentas para produzirem outras ferramentas.67

Seu trabalho é o resultado contingente e processual, tendendo a renovar ou enriquecer o conteúdo e

as técnicas acumuladas, mantendo certo grau de coerência com os processos anteriores construídos

e/ou inacabados. Por essas razões é que Lévi-Strauss enfatiza que o modo de operar do bricoleur

não pode ser definido em termos de um projeto, como no caso do engenheiro.68

A maneira do bricoleur trabalhar é guiada pelo significado dos objetos e ferramentas com que ele

lida. Isso o aproxima do pensamento mítico que se fundamenta no signo. O bricoleur lida com o

signo enquanto o engenheiro lida com o conceito.69 Na bricolagem há uma dinâmica em que o

significado se transforma em significante e vice-versa; essa seria a fórmula da bricolagem, que

implica em uma capacidade inventiva do signo, aproximando-se do pensamento mítico. 70 Nessa
65 Lévi–Strauss, [1962] 1966, p. 32.
66 Cf Lévi–Strauss, [1962] 1966.
67 Lévi-Strauss, [1962] 1966, p.18.
68 “The 'bricoleur' is adept at performing a large number of diverse tasks; but, unlike the engineer, he does not

subordinate each of them to the availability of raw material and tools conceived and procured for the purpose of the
project. His universe of instruments is closed and the rules of his game are always to make do with 'whatever is at
hand', that is to say a set of tools and materials which is always finite and is also heterogeneous because what it
contains bears no relation to the current project, or indeed to any particular project, but is the contingent result of all
the occasions there have been to renew or enrich the stock or to maintain it with the remains of previous
constructions or destructions. The set of the 'bricoleur's' means cannot therefore be defined in terms of a project
(which would presuppose besides, that, as in the case of the engineer there were, at least in theory, as many sets of
tools and materials or 'instrumental set', as there are different kinds of projects)”(Lévi-Strauss, [1962] 1966, p.17)

69 “the engineer works by means of concepts and the 'bricoleur' by means of signs. “(Lévi-Strauss, [1962] 1966, p.20)
70 “One understands then how mythical thought can be capable of generalizing and so be scientific even though it is
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mesma perspectiva Lévi-Straus define o artista como aquele que se posiciona entre esses dois

modos de pensamento. O artista lidaria, ao mesmo tempo, com o conhecimento científico e o

pensamento mágico.71

O trabalho do bricoleur se dá a partir de esboços. Uma vez materializado o projeto, inevitavelmente

ele perderá seu sentido originário. O mote do bricoleur não está relacionado ao resultado final, sua

atividade não se daria apenas com as coisas, mas através das coisas. O bricoleur talvez nunca

chegue a completar seu propósito, mas ele sempre colocará algo de si nele.72 O envolvimento do

bricoleur consiste no fato de implicar-se no processo de solução-invenção, o que adiciona outro

status ao esforço que realiza, que é da ordem simbólica e da relação que se estabelece com o objeto.

Essa forma de operar tem relações com a gambiarra no que diz respeito ao modo dela modificar a

funcionalidade de um objeto assim como também se aproxima da lógica do faça você mesmo

(DIY), e mesmo daquilo que seria uma ética hacker, como vimos

1.2.3 Periferia global – global periferia

Conforme vimos anteriormente, Houaiss aponta o surgimento do termo gambiarra em 1881,73

período síncrono da industrialização e da urbanização que se dão na passagem do século XIX para

o XX.74 A gambiarra aparece com o desenvolvimento e crescimento desordenado das cidades e o

aparecimento das favelas, constituída por moradias precárias (barraco e puxadinho), falta de

infraestrutura (gambiarra) ou falta de regularização que abre um campo para o exercício de práticas

ilegais.

Se o termo emerge nesse contexto da segunda revolução industrial (1870-1913),75 qual seria o

equivalente da gambiarra no contexto da revolução informacional? Partindo do “gato” ou do

still entangled in imagery. It too works by analogies and comparison even though its creations like those of the
'bricoleur', always really consist a new arrangement of elements, the nature of which is unaffected by whether they
figure in the instrumental set or in the final arrangement (…) Penetrating as this comment is, it nevertheless fails to
take into account that in the continual reconstruction from the same materials, it is always earlier ends which are
called upon to play the part of means: the signified changes into the signifying and vice versa.” (Lévi-Straus [1962]
1966, p.21)

71 “...art lies half-way between scientific knowledge and mythical or magical thought. It is common knowledge that the
artist is both something of a scientist and of a 'bricoleur'. By his craftsmanship he constructs a material object which
is also an object of knowledge.”(Lévi-Strauss, [1962] 1966, p. 22)

72 “The 'bricoleur' may not ever complete his purpose but he always put something of himself into it.” (Lévi-Strauss,
[1962] 1966, p.21)

73 Cf.  Houaiss, 2012.
74 Conforme “1881 se dá a instalação, pela Diretoria Geral dos Telégrafos, da primeira iluminação externa pública do 

país, em trecho da atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro.” (EDP, 2010)
75 Cf. Hobsbawm, 1989.
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“puxadinho”, uma possível transposição para o contexto digital seriam as estratégias que

possibilitem a conexão de internet (wifi do router aberto ou hackeado), o tal do “plugadinho”

extensão-compartilhamento. Da mesma forma, podemos incluir as lan houses (internet cafés) que se

popularizaram, surgindo de maneira expontânea como solução empreendedora improvisada, diante

de uma precária infraestrutura de comunicação bem como acesso a computadores pessoais.76

Neste sentido as lan houses se tornaram verdadeiros espaços de socialização virtual, e também real,

numa apropriação espontânea da tecnologia e do que ela pode oferecer. Ponto de encontro em zonas

periféricas, se tornaram um espaço tanto de acesso à informação e cultura quanto espaço de lazer e

dos jogos em rede.

Assim como o “gato”, o “plugadinho” surge de uma atitude fraudulenta, no entanto, atualmente tem

se discutido que “o compartilhamento e retransmissão de sinal de internet não configura um crime

de atividade clandestina de telecomunicações”, conforme recente discussão de lei.77 Tal desvio

fraudulento também pode ser transposto para outros tipos de regras e enquadramentos, sejam eles

no plano do tecno-consumo das funções e design de um produto, ou ainda aqueles que pensam na

gambiarra sob uma perspectiva artística ou mesmo poética, que dramatizam, ironizam ou intervêm

nesse campo de intersecção entre arte e tecnologia.

Um exemplo são os períodos de exceção, durante guerras, crises ou embargos. Como aconteceu

com Cuba, por exemplo, com o fim do bloco socialista entra em um período de crise intenso, com

escassez de materiais onde as práticas reparativas passam a um fenômeno criativo de soluções

frente a escassez de recursos.78 O mesmo deu-se nos tempos de bloqueio durante o regime soviético

ao leste-europeu que, por exemplo, influenciou o uso de materiais e o design de certos produtos,

utilizando-se de soluções as vezes parecidas como na Alemanha Oriental.79

76 “A escassez de acesso à internet e a falta de computador foi uma janela de oportunidade para pequenos
empreendedores montarem lan houses, e terem seu papel na inclusão digital reconhecido. Agora, a expansão da
banda larga e o barateamento do computador, veículos da inclusão, diminuíram essa janela. Pequenos provedores de
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) também tiveram papel fundamental na expansão da cobertura de acesso
à Internet. Qual é o futuro destes empreendedores? O que será feito desta competência? Quem e como suprirá as
necessidades a que atendem? Essas são perguntas que nos levam a pensar o lugar da lan house no contexto da
cultura e que tanto o governo com o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) tende a levar em conta como o
sindicato das lan houses buscam respostas.” (Wagner, 2010, p.1)

77 “O Tribunal Regional Federal decidiu de forma unânime que o compartilhamento e retransmissão de sinal de
internet não configura um crime de atividade clandestina de telecomunicações. O pedido foi feito pelo Ministério
Público Federal e ainda permite recurso.” (Olhar-digital, 2013)

78 “las prácticas productivas de los primeros años de los 90’s eran sólo reparativas de una realidad material destruida e
insuficiente, pero esto fue sólo la antesala del fenómeno creativo mas espontáneo y revolucionario de la nación en
toda su historia.” (Oroza, 2012)

79 Cf. Exposição permanente do Museu das Coisas http://www.museumderdinge.de/ Berlim (acessado 15.12.2013)
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De uma forma ou de outra é possível estabelecer traços da gambiarra no plano da moradia (favela,

puxadinho), da eletricidade (gato) e da tecnologia (plugadinho e lan house). A gambiarra deflagra o

descompasso entre um serviço disponível pelos avanços técnicos e as limitações de usufruí-lo. A

gambiarra evidencia um modelo de desenvolvimento desproporcional, excludente, que, ao mesmo

tempo em que disponibiliza e oferece tais recursos, tornam seu acesso uma barreira ou, mesmo,

inviável. Ela surge pelo anseio de desfrutar dos bens advindos da tecnologia, presentes no mundo

moderno; neste contexto, a criatividade e a invenção são formas de driblar as condições precárias,

dadas pelas desigualdades sócio-econômicas e políticas (como por exemplo no caso de Cuba).

1.2.4 Gambialization: precariedade compartilhada

Como pensar a gambiarra dentro de um contexto local, mas que é global também? Efeitos da

globalização? Um efeito glocal? Independente do termo, até porque a própria noção de centro e

periferia tende a se relativizar num contexto da sociedade informacional, vale pensar se o que

chamamos de periférico não diz mais respeito a uma zona segregada, já que sob o ponto de vista

informacional esse dualismo de centro/periferia se desfaz. Periferia também se torna um nó

enredado por diversos pontos interconectados que mantém um fluxo de trocas de informações e

modos de vida.80 

Isso implica repensar a gambiarra como característica apenas de um espaço local. A própria noção

de periferia e marginalidade deve ser pensada num contexto transnacional.81 Põem-se em xeque os

conceitos de identidade ou de nacionalidade, entendidos como unidade territorial, linguística ou

político-social, como um conjunto de “identidades locais fixas” que comporiam a nacionalidade. A

globalização vem opor ou acrescentar “identidades globalizadas flexíveis”, ou seja, comunidades

virtuais de produtores ou consumidores que compartilham comportamentos, manias, ideias, num

80 Como aponta Castels sobre a sociedade em rede. “The network society is a social structure made of information
networks powered by the information technologies characteristic of the informationalist paradigm. By social
structure I mean the organizational arrangements of humans in relationships of production, consumption,
experience, and power, as expressed in meaningful interaction framed by culture. A network is a set of
interconnected nodes. A node is the point where the curve cuts itself. Social networks are as old as humankind. But
they have taken on a new life under informationalism because new technologies enhance the flexibility inherent in
networks while solving the coordination and steering problems that impeded networks, throughout history, in their
competition with hierarchical organizations. Networks distribute performance and share decision making along the
nodes of the network in an interactive pattern. By definition, a network has no center, just nodes. While nodes may
be of different sizes, thus of varying relevance, they are all necessary to the network. (…) The relative importance of
a node does not stem form its specific features but from its ability to contribute valuable information to the network.
In this sense, the main nodes are not centers but switches and protocols of communication, following a networking
logic rather than a command logic in their performance.“ (Castells, 2001, p.166-7)

81 “Um dos sentidos de globalização significa incorporar os “subúrbios pós-nacionais” (como Canclini chama a parte 
da cultura e da economia latino-americana, e mesmo europeia, standartizada) enquanto consumidores e clientes das 
elites produtoras transnacionais.” (Bentes, 1997, p.6)
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espaço virtual ou numa esfera que não é mais a do território real, mas a das mídias e redes de

informação.82 Por isso, a gambiarra não faz parte de um processo isolado. Ela está inserida no

contexto de uma produção em escala global que aponta tanto para uma hibridização como uma

homogeneização entre o nacional e o global.

Práticas como as da gambiarra se tornam parte de uma “cultura internacional popular”, onde o

folclore-mundo não se dá apenas pelos exemplos proeminentes dos seriados americanos, pelo

cinema de Spielberg e Lucas, ou pelas canções dos Beatles como outrora. Fazem parte do folclore-

mundo também as interfaces, os sistemas operacionais, aplicativos e os mais diversos gadgets e

acessórios tecnológicos.83 Compartilha-se as utopias e também os problemas que foram desenhados

em tais dispositivos, a incompatibilidade de sistemas e de arquivos, plugs, cabos, adaptadores que

nos colocam em um estado constante de consumo predefinido pela obsolescência. Muitas vezes

resta apenas o exercício de driblar e burlar tais barreiras que funcionam como “cadeados” físicos ou

virtuais.

Esse contexto acaba por favorecer práticas como o hacking e a bricolagem, o revolico e o rikimbili

cubanos,84 mencionados anteriormente. Juntam-se os termos da língua inglesa kludge, jury rig,

workaround, do-it-yourself, makeshift também utilizados no sentido de autonomia, improvisação,

muitas vezes enfatizando a questão da adaptação, solução criativa, relacionadas ou não com a

precariedade; ou ainda quick-and-dirty, mais comum no contexto da programação e informática. O

rasquache, no México, tem uma conotação negativa: refere-se originalmente a uma atitude das

classes pobres, do gueto, e se assume também como um movimento artístico que pretende lidar com

as limitações técnicas e materiais (rasquachismo).85 Com um sentido também pejorativo, no

Uruguai se utiliza o termo chapuza, arreglo temporario, que significa fazer algo rapidamente e de

qualquer jeito, ou ainda lo atamos con alambre. No Chile há também a expressão solución parche,

82 Cf. Bentes, 1997.
83 No livro Brasil experimental (2005) Guy Brett aponta. “Uma grande potência econômica e política exporta sua

cultura de forma que ela aparente ser universal, a norma. Uma pequena potência está condenada a representar o
local, ou o exótico. Mas, ao menos na arte, esses processos podem ser experimentalmente invertidos. Os aspectos
puramente locais da cultura poderosa escondidos pela retórica da universalidade podem se tornar visíveis (por
exemplo, o provincianismo de Andy Warhol ou aspectos da obra de Joseph Beuys presos a história alemã). De
maneira oposta, o conteúdo universal de culturas marginalizadas pode ser enfatizado.” (Brett, 2005, p.197) 

84 Como escreve Oroza “Los ‘Rikimbilis’ eran, inicialmente, bicicletas a las cuales les añadían motores de aparatos de 
fumigación, bombas de agua o de sierras manuales; el término permite nombrar hoy todos los artefactos rodantes 
híbridos y/o reinventados en la isla. Una de las notas de prensa que guardé denuncia el robo de señalizaciones del 
tránsito para construir las carrocerías de estos artefactos.” (Oroza, 2012)

85 “The DIY (do-it-yourself) sensibility at the core of punk musical subcultures found resonance with the practices of
rasquache, a Chicana/o cultural practice of ‘making do’ with limited resources.” Rasquachismo is an aesthetic
sensibility that delineates the vernacular of the downtrodden, is irreverent and spontaneous and draws from barrio
stance and style and an outdoor theater tradition that relies on improvisation.” (Zavella, 2012, p.30)
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ou simplesmente parche, mais parecido com remendo ou solução temporal. Na Colômbia, um termo

que tem conotações próximas à gambiarra é arreglo hechizo ou "reparação hechiza". Na Índia,

Paquistão e alguns países africanos, o jugaad refere-se a montagem de veículos de baixo custo,

também empregado no sentido de solução improvisada. O termo jua kali no Quênia surge no

contexto da economia informal, dado pela forma de superar a precariedade em zona de pobreza e do

desenvolvimento econômico do mercado informal. Zizhu chuangxin, junção de chuangxin (auto-

governo e auto-controle) e zizhu (inovação) no chinês é usado no contexto de inovação. 

O curioso é perceber que algumas dessas práticas surgem em contextos precários e/ou com

conotação pejorativa e se tornam modelos de gestão em inovação dentro de uma cadeia da indústria

criativa, seja no plano do management empresarial (jugaad86), ou ainda, servem como modelo para

estudos de caso de uma economia informal, como no caso do Quênia,87 ou mesmo pela política de

estado, como no caso Chinês.88 Tais práticas sugerem-nos pensar em uma “precariedade

compartilhada” que alimentaria não só a indústria criativa, como a dos próprios produtos.

 

“A figura atual de uma marginalidade não é mais a de pequenos grupos, mas uma

marginalidade de massa; atividade cultural dos não produtores de cultura, uma atividade

não assinada, não legível, mas simbolizada, e que é a única possível a todos aquele que no

entanto pagam, comprando-os, os produtos-espetáculos onde se soletra uma economia

produtiva. Ela se universaliza. Essa marginalidade se tornou maioria silenciosa.” (de

Certeau, 1998[1990], p.44.)

1.2.5 Global Ghettotech

Paralela a essa maioria marginal silenciosa, que fundamenta a economia criativa, a economia

informal intensifica uma espécie de 'trabalho sucata'; como aponta de Certeau.89 Nesse processo há

também uma forma de produção e consumo que explora a própria fragilidade dos materiais, numa

cadeia que retroalimenta globalmente o consumo do instável e do precário: a circulação de produtos

baratos, de baixa qualidade (como no caso das lojas de R$ 1,99 ou através do comércio informal

86 Birtchnell, T. Jugaad as systemic risk and disruptive innovation in India Contemporary South Asia, 2011, Vol. 19,
357–372

87 Cf. King, K. no estudo sobre o caso de Jua Kali a respeito da economia informal. Jua kali Kenya change &
development in an informal economy, 1970-95 Ohio University Press, 1996

88 “Innovation can and should be a key bridge to a peaceful and successful transition in modern China. A proper
examination of Chinese history reveals the fact that innovation is in the Chinese cultural DNA and China used to be
a global innovation leader in pre-industrial eras. Reconnecting China to its high-end tradition and past is
fundamentally beneficial to its progress in the future.” (Shao, 2013, p.193)

89 “Um caso particular entre todas as práticas que introduzem jeitos de artistas e competições de cúmplices no sistema
da reprodução e da divisão em compartilhamentos pelo trabalho ou pelo lazer.” (de Certeau, 1998[1990], p.91)
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feito por camelôs), assim como a proliferação de produtos falsificados e piratas no mercado negro.

Esse cenário se tornará presente tanto no diálogo simbólico quanto na escolha dos materiais de

trabalhos artísticos relacionados com a gambiarra como veremos nos trabalhos descritos no capítulo

três.

Algo parecido ocorrerá com os cibercafés e lan houses – espaços coletivos de acesso à internet que

emergem em zonas periféricas onde os sistemas de telefonia e comunicação são precários e os

custosos – os quais se tornaram também referências em trabalhos artísticos.90 Vale citar, por

exemplo, a “Exposição Internacional de Tecnologia e Arte, Porra!” ou simplesmente “EITA, Porra!”

(2010) de Jeraman91, que usa a lan house como plataforma-galeria para mostra de trabalhos em arte

digital e netart. Este trabalho remete ao Speed Show do artista Aram Bartholl (2010) que lida como

a noção de curadoria DIY em cibercafés pelo mundo.92Ou, ainda, o trabalho Concerto para

Lanhouse (2010) que explora os computadores em rede como um meta-instrumento.93

Um outro aspecto desse cenário cultural global são os efeitos que o consumo de tecnologia gera no

contexto local da produção musical. Com acesso as ferramentas de produção, surge nas periferias uma

cena que chegou a ser denominada como Global Ghettotech.94 Diferente dos grandes estúdios que

enfrentaram uma situação de crise – pautada pela mudança no modo de produção, distribuição e

consumo de música via estúdio caseiro, comércio ilegal de CDs e compartilhamento de arquivos via

internet – emerge nas periferias globais um frutífero cenário cultural aquecido pela produção

musical local. Impulsionado principalmente pelo barateamento das tecnologias e pela facilidade de

produção propiciada pelos meios digitais, surgirá um mercado cultural entorno de bailes e festas

populares. Estilos como o tecnobrega no estado do Pará95, o funk carioca, o forró eletrônico no nordeste,

o lambadão cuiabano deslocarão a atenção da produção simbólica da grande mídia para as periferias no

90 “LAN Houses são um exemplo perfeito de como as periferias estão se apropriando de tecnologias que lhe ajudam a
prover soluções para seus próprios problemas, sem qualquer intervenção do estado ou do terceiro setor. Elas
demonstram que essas iniciativas devem ser olhadas e tomadas seriamente, assim como elas podem oferecer pistas
sobre como tecnologia irá ajudar em um futuro próximo a prover ferramentas para acesso a informação, cidadania e
desenvolvimento.”(Lemos, 2007, p.33)

91 Jeraman, misto de artista e cientista da computação, interessado em reapropriações poéticas da linguagem
computacional, com foco em interação homem-máquina e computação musical, é mestre em ciência da computação.
(Cf. Jeraman, 2010)

92 Bartholl, 2010.
93 Obici, 2010.
94 Global Ghettotech - termo cunhado pelo produtor de dubstep e escritor acadêmico Steve Goodman no livro Sonic

Warfare: Sound, Affect and the Ecology of Fear. Cambridge: MIT Press, 2010. Goodman tenta aglutinar vários
estilos e tendências em um único termo, incluindo no termo um leque gigantesco qu vai desde o kwaito sulafricano
ao funk carioca do Rio de Janeiro. (Cf. Bailey, 2010) 

95 O mercado do tecnobrega nasceu com a apropriação das novas tecnologias pelos agentes paraenses e a combinação
de elementos de movimentos musicais globais – o eletrônico com o tradicional brega.” (Lemos, 2008. p. 179)
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Brasil. 96 Exemplo parecido ocorre com o kuduro em Angola, a champeta na Colombia, o grind e o dubstep

na Inglaterra, miami bass em Miami, nos Estados Unidos da América, o bublin no Suriname, a cumbia

villera na Argentina, o kwaito na África do Sul, o coupé decalé na Costa do Marfim, entre outros tantos

espalhados pelo mundo.97 

1.3 Do contexto local

Se por um lado a gambiarra pode ser pensada num contexto global – se aproximando de práticas

como o hacking e a bricolagem, o revolico e o rikimbili, jugaad, jua kali, rasquachismo, parche,

kludge, jury rig, workaround, do-it-yourself, makeshift, quick-anddirty, zizhu chuangxin – por outro,

ela também está carregada de traços muito particulares ao contexto sócio-cultural brasileiro. Entre

eles o jeitinho, a malandragem, o carnaval e a favela, os quais podem ser pensados tanto como

aspectos práticos quanto como aspectos simbólicos. 

Embora tais aspectos sócio-culturais não se relacionem diretamente com o foco principal desta

pesquisa (experimentalismo sonoro), optamos por dispender um pouco de tempo a eles por três

motivos. Primeiro, tais aspectos culturais nos sugerem pistas para traçarmos uma possível

genealogia da gambiarra; segundo, eles apontam para uma maneira particular de se lidar com

materiais, dispositivos,  estratégias e elementos diversos que envolvem a gambiarra; terceiro, eles

nos ajudam a entender a gambiarra num contexto amplo, às vezes operando de maneira subliminar e

difusa, circunscrevendo o experimentalismo praticado pelos grupos e artistas brasileiros que

analisaremos, transbordando seu lugar de origem, contaminando processos e modos do fazer

artístico. Por essas circunstâncias nos parece útil revisitá-los para assim entender aspectos do

experimentalismo brasileiro sob o ponto de vista da apropriação e do uso dos materiais, bem como

das novas e velhas tecnologias, traços característicos da gambiarra. 

1.3.1 Arquitetura da bricolagem

A gambiarra, em sua acepção originária como ligação elétrica fraudulenta, é por vezes tida como

prática recorrente nas favelas.98 Embora tal associação muitas vezes venha carregada de

preconceitos,99 ambas, gambiarra e favela, têm alguns aspectos em comum que valem ser

96 Exemplo parecido ocorrido com o rap paulista na década de 1990 em especial com o grupo Racionais MC's que em
1990, laçou o seu trabalho de estreia, intitulado Holocausto Urbano. 

97 Cf. Lemos, 2008.
98 Cf Boufleur, 2013, p.21-22.
99 Sobre os clichês e estigmas da pobreza associado à favela aponta Lúcia Valladares. “No entanto, nem por isso

conseguiram desvencilhar-se de uma imagem negativa, cheia de clichês, que por muito tempo marcou a maneira de
as elites nacionais conceberem a pobreza e os pobres: pobreza igual a vadiagem, vício, sujeira, preguiça, carregando
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apontados.

Favela, inicialmente chamada de núcleo africano, lugar de concentração dos negros que após o fim

da escravidão (1888) surgem nas cidades do Rio e Bahia,100 é um “conjunto de habitações

populares, construídas sem planejamento, onde residem pessoas de baixa renda”101. O termo aparece

em 1909, quando os soldados da guerra de Canudos (1896-97), que ficaram instalados num morro

daquela região, chamado da Favela, ao voltarem para o Rio de Janeiro, se estabeleceram com suas

famílias no alto do morro da Providência e passaram a chamá-lo morro da Favela, fazendo

referência ao nome do morro de Canudos.102

Na década de 1970 surgem mais favelas, em virtude do grande deslocamento de pessoas do campo

para a cidade.103 Sem estrutura para receber tamanho contingente populacional impulsionado pelo

processo de industrialização, as favelas emergem nas cidades como organismos autorreguladores. A

partir da necessidade de encontrar soluções de moradia, as moradias serão construídas pela prática

do “faça você mesmo”, improvisando barracos com materiais que se tem a mão. Tais características,

somadas a outros fatores, como os encargos que surgiram com a República, contribuíram para ideia

de que a favela representaria “a liberdade de uso da terra, de trabalho, de impostos, de costumes e

práticas sociais. Uma espécie de paraíso comunitário onde a lei nacional não entrava e as normas

sociais não eram ditadas pela sociedade dominante.”104 Algo muito diferente da ideia que se tem

hoje, na medida em que ela se torna um território atravessado por interesses diversos: a autogestão e

o poder do tráfico; o descaso e as medidas reparatórias do estado com a ocupação violenta com as

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP); a regularização e a especulação imobiliária, só para

mencionar os aspectos mais noticiados. Talvez por essas confluências – improviso, adaptação, falta

de projeto, ilegalidade – a favela torna-se sensível e sintomática das contradições e paradoxos que

ainda a marca da escravidão; pobre igual a negro e a malandro”. (Valladares, 2000, p.22)
100“abolição, dando alguma oportunidade de ir e vir aos negros, encheu as cidades do Rio e da Bahia de núcleos

chamados africanos, que se desdobraram nas favelas de agora.” (Ribeiro, 1995, p.177)
101Cf. verbete favela (Houaiss, 2012)
102Cf. Houaiss favela é uma 'habitação popular' surge após a campanha de Canudos, quando os soldados, que ficaram

instalados num morro daquela região, chamado da Favela, prov. por aí existir grande quantidade da planta favela, ao
voltarem ao Rio de Janeiro, pediram licença ao Ministério da Guerra para se estabelecerem com suas famílias no
alto do morro da Providência e passaram a chamá-lo morro da Favela, transferindo o nome do morro de Canudos,
por lembrança ou por alguma semelhança que encontraram; o nome se generalizou para 'conjunto de habitações
populares'; ver 1fav-; f.hist. 1909  (Houaiss, 2012) 

103“A população urbana salta de 12,8 milhões, em 1940, para 80,5 milhões, em 1980.” (Ribeiro, 1995, p.181)
104“a favela é vista como uma comunidade de miseráveis com extraordinária capacidade de sobrevivência diante de

condições de vida extremamente precárias e inusitadas, marcados por uma identidade comum. Com um modus
vivendi determinado pelas condições peculiares do lugar, ela é percebida como espaço de liberdade e como tal
valorizada por seus habitantes. Morar na favela corresponde a uma escolha, do mesmo modo que ir para Canudos
depende da vontade individual de cada um. Como comunidade organizada, tal espaço constitui- se um perigo, uma
ameaça à ordem moral e à ordem social onde está inserida.” (Valladares 2000, p. 11)
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circundam a sociedade brasileira num todo. Nesse campo de complexidades que constituem a noção

de favela, também deve-se mencionar uma carga simbólica, produtora de formas de vida

fronteiriças e de signos da cultura carioca e brasileira, como sugere a historiadora Adriana Facina:

“Boa parte do que se entende como cultura carioca, ou mesmo brasileira, são criações

produzidas ou relacionadas às populações e aos modos de vida existentes em favelas e

periferias. É o caso do samba, música e dança identificados como típicos do Rio de Janeiro.

É também o caso do funk que ganhou o adjetivo de carioca como afirmação de sua

especificidade territorial. Assim, parece haver um consenso em torno da favela como locus

de produção de arte e de cultura.” (Facina, 2013, p.9)

Entre tais perspectivas culturais a gambiarra seria um desdobramento que carrega os traços da

prática de uma arquitetura vernácula105, bem como as ligações elétricas improvisadas e fraudulentas

(gato). A favela, nesse sentido, é não só um espaço real como simbólico, arquetípico, por assim

dizer, que fornece “chaves” para leituras e interpretações de um modo de operar que se encontra

também na gambiarra.106 Uma delas é a própria forma de construção, ao modo de um bricoleur.107

Não se parte de um projeto para a construção de um barraco. Os materiais recolhidos e reagrupados

são o ponto de partida da construção, que depende diretamente do acaso dos achados, da descoberta

de sobras recolhidas de outras construções pela cidade.

“Os materiais são encontrados em fragmentos heterogêneos; a construção, feita com

pedaços encontrados aqui e ali, é forçosamente fragmentada no aspecto formal. À medida

que o abrigo vai evoluindo, os pedaços menores vão sendo substituídos por outros maiores

e o aspecto fragmentado da construção vai ficando cada vez menos evidente.” (Jacques,

2011, p. 27-8)
105 O termo arquitetura vernácula é desenvolvido por Jacques, P. B. no livro “Estética da ginga: a arquitetura das 

favelas na obra de Hélio Oiticica.” (2011)
106“Considerando a literatura disponível em seu conjunto, pode-se distinguir dois grandes períodos, cujo marco divisor

é a entrada das ciências sociais no campo da pesquisa e da reflexão sobre a favela. O primeiro vai do início do
século XX aos anos 50, correspondendo ao período da gênese, da descoberta do fenômeno e da construção de um
tipo ideal ou arquétipo, até a inauguração de um saber oficial sobre o mesmo, com a realização do primeiro Censo
das Favelas da Prefeitura do Distrito Federal e do Censo Demográfico de 1950. Os autores dessa primeira leva são
jornalistas, cronistas, engenheiros, médicos, arquitetos, administradores públicos e assistentes sociais. O segundo
grande período começa nos anos 60 e chega aos nossos dias. Rapidamente a universidade transforma a favela em um
dos seus objetos de estudo, gerações de pesquisadores se sucedem, alguns se tornam “especialistas” e a favela se
consagra, ganha centralidade e acaba por inspirar uma grande parte da literatura sobre a pobreza urbana no Rio de
Janeiro e no Brasil.” (Valladares, 2000, p.6)

107“Os arquitetos-favelados são, antes de tudo, excelentes bricoleurs ...”. (Jacques, 2011, p. 28)
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Essa forma de construção, como veremos, é muito característica também no processo de feitura dos

instrumentos musicais e instalações ao modo de uma luteria continuada ao modo de um work in

progress108 do set instrumental de alguns artistas e músicos, como veremos com mais detalhe no

terceiro capítulo.

1.3.2 “Jeitinho” ou “jeito”

O antropólogo Roberto DaMatta, aponta algumas características particulares da cultura brasileira

em seus livros Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro (1979) e O

que é o Brasil (2004) que podem nos ajudar a entender certos aspectos da gambiarra. Entre eles o

“jeito”, a malandragem e o carnaval que se relacionam.

O “jeito” ou “jeitinho” é entendido como um modo de navegação social intrincado em nossa cultura

que tende a desfazer um sistema de regras genéricas, onde a impessoalidade é tida como um pavor.

Ele se dá a partir de uma relação complicada com a lei, com o 'não pode'. “Entre o 'pode' e o 'não

pode' escolhemos, de modo chocantemente antilógico, mas singularmente brasileiro, os 'mais-ou-

menos' e as zonas intermediárias, onde a lei tem 'furos' e inventamos os 'jeitinhos'.” 109 

O “jeito” é, portanto, uma forma criativa e improvisada de se sair de uma circunstância não

esperada. Trata-se de uma maneira de solucionar um problema individualmente que pode ser

alcançado ou como se fosse um favor – via um pedido a alguém, por uma afinidade ou laços

pessoais (parentesco, amizade, etc.) – ou burlando as regras ou as normas, aproximando-se de uma

ilegalidade.110 Neste sentido, o “jeitinho” está no centro de duas categorias (legal-ilegal e favor-

infração), onde a passagem de uma categoria para outra se dá de forma sutil, dependendo do

contexto no qual a situação se apresenta.

“O 'jeitinho' é um modo simpático, muitas vezes desesperado e quase sempre humano, de
108“As construções numa favela – e, consequentemente, a própria favela – jamais ficam de todo concluídas. A coleta de

materiais também nunca cessa. (…) A construção é quase cotidiana: é contínua sem término previsto, pois sempre
haverá melhorias ou ampliações a fazer. A maneira de construir, ao contrário da construção convencional, é
implicitamente fragmentária, em função desse contínuo estado de incompletude. Uma construção convencional, ou
seja, uma arquitetura feita por arquitetos, tem um projeto, e é esse projeto que determina o fim, o momento de parar,
a conclusão da obra. Quando não há projeto, a construção não tem uma forma final preestabelecida e, por isso,
nunca termina.” (Jacques, 2011, p. 28)

109DaMatta, 2004, p. 48.
110O mesmo aponta muito antes Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil. “Escapa-nos esta verdade de

que não são as leis escritas, fabricadas pelos jurisconsultos, as mais legítimas garantias de felicidade para os povos e
de estabilidade para as nações. Costumamos julgar o contrário, que os bons regulamentos e a obediência aos
preceitos abstratos representam a floração ideal de uma apurada educação política, da alfabetização, da aquisição de
hábitos civilizados e de outras condições igualmente excelentes.” (Holanda 1995[1936], p.178)

37



relacionar o impessoal com o pessoal, propondo juntar um objetivo pessoal (atraso, falta de

dinheiro, ignorância das leis, má vontade do agente da norma ou do usuário, injustiça da

própria lei, rigidez das normas etc.) com um obstáculo impessoal. O 'jeito' é um modo

pacífico e socialmente legítimo de resolver tais problemas, provocando uma junção

casuística da lei com a pessoa.” (DaMatta, 2004, p. 48)

A lei é vista como obstáculo por ser impessoal. O “jeito” se estabelece em um dilema entre as leis

que valem para todos (indivíduos) e as relações exclusivas (pessoais) que possibilitariam quebrar

tais regras. O “jeito” seria uma forma de transitar em um sistema dividido entre duas unidades

sociais: o indivíduo (sujeito das leis universais e igualitárias que modernizam a sociedade) e a

pessoa (o sujeito das relações sociais que conduzem as dimensões hierarquizadas do sistema).111

Partindo do princípio de que as leis não garantem o direito igualitário a que se propõe, ou ainda, de

que seja “uma espécie de entidade imaterial e impessoal, que paira sobre os indivíduos norteando

seus destinos, é dificilmente inteligível para os povos da América Latina.”112 Tais aversões às regras

tomam características específicas dentro de uma sociedade com profundas desigualdades, onde as

leis e os direitos tendem a ser entendidos como privilégios de uma minoria.113 

Portanto, operando ou pelo favor – que se baseia em laços afetivos e de influências –, ou pela

invenção de uma solução desviante das regras dado pelo status quo, baseado na perspectiva de que

não há um sistema de regras que garanta ao indivíduo o direito universal, o “jeito” se configura

como um modo de navegar que oscila entre as leis e as relações pessoais para se alcançar algo ou

resolver um problema. Neste sentido, o “jeito” também aponta um caráter individualista e

paradoxal, ao mesmo tempo em que tende a resolver o seu problema numa situação momentânea

específica, de forma que o contexto que gerou tal problema não mude, permanecendo como fonte

geradora de problemas futuros. É nesse sentido que o “jeito” se aproxima de certos aspectos da

111Cf. DaMatta, 2004, p.45.
112Como aponta Sérgio Buarque de Holanda: “a ideia de uma espécie de entidade imaterial e impessoal, pairando sobre

os indivíduos e presidindo os seus destinos, é dificilmente inteligível para os povos da América Latina.” (Holanda
1936[1995], p.183)

113Pensando tais aspectos a partir da perspectiva da cidadania e o conceito de cidadão, aponta Milton Santos, “em
nosso país jamais houve a figura do cidadão. As classes chamadas superiores, incluindo as classes médias, jamais
quiseram ser cidadãs; os pobres jamais puderam ser cidadãos. As classes médias foram condicionadas a apenas
querer privilégios e não direitos. E isso é um dado essencial do entendimento do Brasil: de como os partidos se
organizam e funcionam; de como a política se dá, de como a sociedade se move. E aí também as camadas
intelectuais têm responsabilidade, porque trasladaram, sem maior imaginação e originalidade, à condição da classe
média europeia, lutando pela ampliação dos direitos políticos, econômicos e sociais, para o caso brasileiro e
atribuindo, assim, por equívoco, à classe média brasileira um papel de modernização e de progresso que, pela sua
própria constituição, ela não poderia ter.” (Milton Santos, 2001, p.49-50)
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gambiarra, como vimos anteriormente, de modo análogo aos remendos, reparações e improvisos

que não mudam o status quo de onde surgiram.

 

Tal questão do papel coletivo (sujeito das leis universais e igualitárias da sociedade) e da pessoa

(sujeito das relações sociais que conduzem as dimensões hierarquizadas do sistema) é um fato

importante no contexto do jeitinho.114 No “jeitinho” existem dois sistemas operando numa relação

de reflexividade de um em relação ao outro, de modo que sempre confundimos mudar de posição

com oscilar de um lado para outro. O “jeito” surge nesse estado de oscilação entre o indivíduo e a

pessoa e tem raízes profundas na constituição do que se tende a denominar como característica

brasileira. Seria possível traçar uma linha desse aspecto oscilante, como se dá com os relatos de

Giberto Freyre sobre a preguiça indígena em contraste ao vigor africano para o trabalho,115 com o

homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda 116 e também com a inconstância ameríndia relatada

por Eduardo Viveiro de Castro.117

Vale retomar essa diferença entre indivíduo-pessoa que DaMatta descreve para pensar o “jeitinho”

como uma atitude que estabelece um elo comum, num nível de relação pessoal, seja qual for o

motivo (gosto, parentesco, regionalidade, religião), a fim de se criar uma empatia, ou intimidade,

que possa abrir uma porta para resolução satisfatória. Do outro lado, o “Você sabe com quem está

falando?” assume o papel da impessoalidade de uma relação hierárquica pelo ato de força. De modo

simétrico inverso ao jeitinho, o “Você sabe com quem está falando?” não busca a simpatia, mas recorre

às práticas hierárquicas que possibilitam a superação da lei.

“Conseguimos descobrir e aperfeiçoar um modo, um jeito, um estilo de navegação social

que passa sempre nas entrelinhas desses peremptórios e autoritários “não pode!”, que nem

sempre é um não pode no sentido da lei, como é um não pode ter acesso, não pode

114Vale ainda apontar que DaMatta, no livro Malandro, aponta exemplos de outras saídas para esse dilema que se
instaura como um possível círculo vicioso, mas que aqui não nos cabe aprofundar. 

115Considerado como uma visão racista “uma das populações mais rasteiras do continente” (Freyre, 1987[1933], p. 89)
116“a contribuição brasileira para a civilização será a cordialidade – daremos ao mundo o 'homem cordial'. A lhaneza

no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com
efeito, um traço definitivo do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a
influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que
essas virtudes possam significar 'boas maneiras', civilidade. (…) Nossa forma ordinária de convívio social é, no
fundo, justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência – isso se explica pelo fato de a atitude polida
consistir precisamente em uma espécie de mímica deliberada de manifestações que são espontâneas no 'homem
cordial': é uma forma natural e viva que se converteu em fórmula. Além disso a polidez é, de algum modo,
organização de defesa ante a sociedade. Detém-se na parte exterior, epidérmica do indivíduo, podendo mesmo
servir, quando necessário, de peça de resistência. Equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar intactas
sua sensibilidade e suas emoções.” (Holanda 1995[1936], p.147)

117Viveiros de Castro, 2002.
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participar do que há de novo na sociedade... Assim, entre o “pode” e o “não pode”,

escolhemos, de modo chocantemente antilógico, mas singularmente brasileiro, a junção do

“pode” com o “não pode”. Pois bem, é essa junção que produz todos os tipos de “jeitinhos”

e arranjos que fazem com que possamos operar um sistema legal que quase sempre nada

tem a ver com a realidade social. (DaMatta, 2001, p. 66)

Talvez a existência desta incoerência entre o direito formal e a realidade social possa justificar o

fato de se evitar a estrutura formal e se fazer valer de mecanismos informais para solucionar

problemas, pois o não formal, e mesmo o ilegal, é um modo mais próximo, e às vezes o único meio,

de se alcançar algo numa sociedade de profundas desigualdades. Nesse sentido, o jeitinho também

poderia ser visto como traços de uma desobediência civil dissimulada. 

O "jeito" pode ser considerado, assim como a gambiarra, o cartão postal de uma sociedade marcada

pelo descompasso que a desigualdade proporciona quanto ao acesso de bens e serviços que seriam

de direito e bem comum, assim como o tecno consumo. O “jeitinho” e a gambiarra podem ser

considerados instrumentos de burlar a lei, ou uma ética às avessas, pautada pelo "salve-se quando e

como puder". Certas vezes, são as maneiras possíveis de acessar direitos fundamentais, benefícios e

comodidades advindas tanto pelo desenvolvimento dos direitos quanto pelas facilidades que o

desenvolvimento técnico representa e pode oferecer.

1.3.3 Malandragem

Considerado “profissional do jeitinho”, o malandro, quem pratica a malandragem, é capaz de

sobreviver às situações mais adversas inventando desvios ou atalhos, muitos dos quais nem sequer

dialogam com a lei. Diferente do bandido, o malandro “rouba com 'jeito', invocando simpatia e

laços humanos.”118 A malandragem seria uma maneira de lidar com as contradições de forma a tirar

vantagens dela. 119

A malandragem está presente em diversas esferas, porém parece que ela se intensifica em zonas de

contradições. Amplia-se num campo de atuação ligado a estilos de vida que valorizam o mínimo

esforço, com vistas a desfrutar de um máximo de conforto, mesmo que provisório. Tomando proveito e

tendo prazer dentro de uma situação marginal, aproximando-se dos estereótipos do boêmio e

gigolô. Assim como a malandragem se vale da simpatia dos laços humanos, a gambiarra se vale de

118DaMatta, 2004, p.51-52.
119“é, sobretudo, uma atitude ou postura social, uma forma ou estilo de usar as contradições entre a sociedade e as leis

para tirar vantagem em tudo.” (DaMatta, 2004, p. 53)
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uma simpatia dos laços não humanos (objetos de uso) para tomar proveito dos produtos e confortos,

visando o máximo de prazer e bem-estar com o mínimo de trabalho e esforço.

Poderíamos arriscar dizer que o malandro está para a lei assim como a gambiarra está para as regras

de um produto. Parafraseando DaMatta, a gambiarra está à nossa disposição para ser usada no

momento em que acharmos que um produto pode ser descartado, alterado, burlado e/ou

reinventado.120 A paráfrase poderia ser ainda estendida para a citação abaixo, trocando-se o termo

malandragem por gambiarra.121

“No Brasil, portanto, a malandragem não é uma trivial revelação de cinismo e de gosto

pelo grosseiro e pelo desonesto. É muito mais que isso. É um estilo profundamente original

e brasileiro de viver e, às vezes, de sobreviver, num sistema em que a casa nem sempre fala

com a rua e as leis que governam a vida pública nada têm a ver com as boas regras da

moralidade costumeira que orientam a honra, o respeito e, sobretudo, a lealdade que

devemos aos amigos, aos parentes e aos compadres. Num mundo tão profundamente

dividido, a malandragem e o 'jeitinho' promovem uma esperança de conciliação

harmoniosa e concreta. Esta é a sua importância, este é o seu aceno. Aí está a sua razão de

existir como valor social.” (DaMatta, 2004, p. 55)

Vale lembrar que o malandro, dentro da sociologia do dilema brasileiro de DaMatta122, faz parte de uma

tríade de heróis. Existiriam outros dois personagens (heróis) que são guiados por éticas diferentes

da ética do malandro: o vingador e o renunciador. Se o malandro é quem concilia e encontra um

jeito de lidar com as circunstâncias e injustiças, o vingador busca um jeito de alcançar a justiça que

lhe foi negada. Já o renunciador nega o diálogo que o malandro e o vingador estabelecem para

construir outra moral, diferente daquela que gerou a injustiça. Se apresentamos aqui mais a figura do

malandro foi porque ela tem mais proximidade com o modo de operar da gambiarra. 

120A malandragem se confunde com boêmio, como descreve Roberto DaMatta “Refiro-me à região do prazer e da
sensualidade, zona onde o malandro se confunde com o boêmio – como sujeito especializado em levar uma boa
vida. Em desfrutar a existência que permite desejar o máximo de prazer e bem-estar, com um mínimo de trabalho e
esforço. Como expressão de um valor nacional, o malandro é, então, conforme tenho acentuado em meus estudos,
um personagem nacional. Ele encarna um papel social que está à nossa disposição para ser vivido no momento em
que acharmos que a lei pode ser esquecida ou até mesmo burlada com classe ou jeito, sem o uso da violência e sem
chamar a atenção.” (DaMatta, 2004, p.53) 

121Vale lembrar que para o antropólogo Roberto DaMatta os lugares das relações pessoais se configuram como a casa e
as relações impessoal a rua. Pensando esses dois lugares é possível pensar a malandragem como um modo que não
se compromete com a moralidade de nenhum desses espaços.

122Cf DaMatta, 1979.
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1.3.4 Carnavalização da técnica

O carnaval, conjunto de festejos populares provenientes de ritos e costumes pagãos, originário na

antiguidade e recuperado pelo cristianismo, se caracteriza pela liberdade de expressão e

movimento, onde a subversão e/ou inversão temporária da hierarquia é permitida e centro do

festejo.123 Tal inversão – que se caracteriza pela lógica “ao avesso” e pelo “mundo ao revés”124 – não

significa uma extinção completa da hierarquia mas, apenas, submetê-la a uma experiência

controlada temporária. 125

“o carnaval celebra, (…) o poder trocar de lugar e a felicidade de poder desmontar um

sistema social com dia e hora marcada para começar e, naturalmente, terminar. É a

celebração da desconstrução social.(...) democratiza uma sociedade hierarquizada. Se no

cotidiano todo mundo sabe o seu lugar, no carnaval o barato é brincar de justamente

experimentar a possibilidade de sair ou trocar de lugar. Ainda que seja por alguns instantes

ou milímetros.”126 (DaMatta, 2013, p.1)

Desmontar um sistema por um curto período, brincando e experimentando com a possibilidade de

trocar os papéis sociais. Seria possível estabelecer, a partir dessa formulação, uma correlação com a

gambiarra, no sentido de que quem a pratica, acaba por assumir provisoriamente o papel de

engenheiro e/ou designer e/ou inventor capaz de criar outras funções aos objetos, saindo do lugar de

consumidor passivo para o de propositor ativo, invertendo hierarquias.127 Nesse sentido, a gambiarra

pode ser vista como inversão da hierarquia dos papéis de consumidor passivo para inventor de

novas finalidades dos produtos.

123Cf Houaiss, o carnaval é o “período anual de festas profanas, originadas na Antiguidade e recuperadas pelo
cristianismo, e que começava no dia de Reis (Epifania) e acabava na Quarta-Feira de Cinzas, às vésperas da
Quaresma; constituía-se de festejos populares provenientes de ritos e costumes pagãos e se caracterizava pela
liberdade de expressão e movimento”. (Houaiss, 2012)

124A linguagem carnavalesca “caracteriza-se, principalmente pela lógica original das coisas 'ao avesso', 'ao contrário',
das permutações constantes do alto e do baixo ( 'a roda'), da face e do traseiro, e pelas diversas formas de paródias,
travestis, degradações, profanações, coroamentos e destronamentos bufões. A segunda via, o segundo munda da
cultura popular constrói-se de certa forma como paródia da vida ordinária, como um 'mundo ao revés'.” (Bakhtin,
1987[1977], p.10)

125No Carnaval, “pode-se, assim, experimentar o mundo de cabeça para baixo em certas zonas especialmente
preparadas para isso, sem correr-se o risco de ver tal mundo efetivamente virado ou invertido
permanentemente.” (DaMatta, 1979, p. 137)

126Cf DaMatta, 2013.
127“Ao longo de séculos de evolução, o carnaval da Idade Média preparado pelos ritos cômicos anteriores, velhos de

milhares de anos (incluindo, na Antiguidade, as saturnais), originou uma linguagem própria de grande riqueza, capaz
de expressar as formas e símbolos do carnaval e de transmitir a percepção carnavalesca do mundo, peculiar, porém
complexa, do povo. Essa visão, oposta a toda ideia de acabamento e perfeição, a toda pretensão de imutabilidade e
eternidade, necessitava manifestar-se através de formas de expressão dinâmica e mutáveis (proteicas), flutuantes e
ativas. Por isso todas as formas e símbolos da linguagem carnavalesca estão impregnados do lirismo da alternância e
da renovação, da consciência da alegre relatividade das verdades e autoridades no poder.” (Bakhtin, 1987[1977], p.
9-10)
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A gambiarra carrega esse princípio de inversão como uma solução provisória que também se dá

pelo tempo limitado que duraria. O carnaval como festa representa uma relação marcada com o

tempo, como ocorre em todas as festividades que remetem à celebração de períodos históricos

importantes e também “a períodos de crise, de transtorno, na vida da natureza da sociedade e do

homem.128” No caso da gambiarra, essa crise se daria por um estado econômico e de transtornos

produzidos pelos próprios objetos de uso e a precariedade presente numa temporalidade que se

estende na vida cotidiana.

“Os costumes carnavalescos ajudam a criar um mundo de mediação, de encontro e de

compensação moral. Eles engendram, assim, um campo social cosmopolita e universal,

polissêmico por excelência. Há lugar para todos os seres, tipos, personagens, categorias e

grupos; para todos os valores. Forma-se então o que pode ser chamado de um campo social

aberto, situado fora da hierarquia – talvez limite na estrutura social brasileira, tão

preocupada com suas entradas e saídas. Nesse sentido, o mundo do Carnaval é o mundo da

conjunção, da licença e do joking; vale dizer, o mundo da metáfora. Da união temporária e

programada de dois elementos que representam domínios normalmente separados e cujo

encontro é um sinal de anormalidade.” (DaMatta, 1979, p.49)

Essa característica da brincadeira pode ser vista como o descompromisso da gambiarra com os

materiais e a livre associação, desfuncionalizá-los e retirá-los da mediação dura que imprimem para

uma associação polissêmica.129 Poderíamos ainda desdobrar e estabelecer outros paralelos, como

demonstra Bakhtin ao pensar a cultura carnavalesca na Idade Média, tais como: o deboche, o

grotesco,130 ou ainda, um certo humor na gambiarra com o cômico e mesmo o riso no carnaval.131

128Bakthin, 1987[1977], p.8.
129“as fantasias carnavalescas criam um campo social de encontro, de mediação e de polissemia social, pois, não

obstante as diferenças e incompatibilidades desses papéis representados graficamente pelas vestes, todos estão aqui
para 'brincar'. E brincar significa literalmente 'colocar brincos', isto é, unir-se, suspender as fronteiras que
individualizam e compartimentalizam grupos, categorias e pessoas.” (DaMatta, 1997, p.48-9.)

130“Os festejos carnavalescos ocupavam lugar de destaque na vida medieval. Além do carnaval propriamente dito, já
existia uma tradição de outras celebrações cômicas, nas quais era forte a presença da visão carnavalizada do mundo
e da vida, conforme analisaremos mais adiante, a exemplo da festa stultorum (a festa dos tolos) e do risus paschalis
(o riso pascal), para citar dois destaques mais expressivos. Esses ritos cômicos possuíam uma diferença fundamental
com relação às modalidades oficiais da Igreja e do poder feudal: edificavam um segundo mundo e uma segunda
vida, vivenciado em ocasiões especiais, constituindo uma espécie de dualidade do mundo. Essa dupla percepção
bem como a prática festiva já existiam desde a alvorada da humanidade."(Miranda, 1997, p.126)

131Bakhtin examina o riso popular no contexto da obra de François Rabelais, Bakhtin afirma que “sua amplitude e
importância na Idade Média e no Renascimento eram consideráveis (...) opunha-se à cultura oficial, ao tom sério,
religioso e feudal da época. Dentro da sua diversidade, essas formas e manifestações – as festas carnavalescas, os
ritos e cultos cômicos especiais (...) – possuem uma unidade de estilo e constituem partes e parcelas da cultura
cômica popular, principalmente da cultura carnavalesca, una e indivisível” (Bakhtin, 1987[1977], p. 3-4).
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Se tais aproximações entre o jeitinho, a malandragem e o carnaval são pertinentes para pensar todo

esse contexto, poderíamos afirmar que a gambiarra seja a carnavalização da técnica e/ou tecnologia

e/ou do design,132 no sentido de que ela atualiza um campo utópico, de mudança de papéis: lugar de

trocar de posição do design do objeto e todos os desígnios, códigos, morais que estão impregnados

nele. Mesmo na precariedade e na impossibilidade de usar um produto, é possível inverter os papéis de

consumidor para produtor, de passivo para ativo, e se tornar um inventor. Invertem-se através da

gambiarra as hierarquias que os objetos, mídias, tecnologias e serviços nos propõem. Dizendo de

outra forma, a gambiarra institui, mesmo que temporariamente, a inversão dos desígnios embutidos

na tecnologia, revelando o avesso da ordem que ela instaura. 

132Carnavalização, conceito criado pelo crítico literário russo Mikhail Bakhtin (1895-1975,); “ato ou efeito de
carnavalizar. Baseado mistura de elementos diversos em que as regras ou padrões (sociais, morais, ideológicos)
comumente seguidos são subvertidos ou postos de lado, em favor de estímulos, formas e conteúdos mais ligados aos
instintos e aos sentidos, à expansão do riso e da sensualidade. Ou ainda “condição daquilo que apresenta tal
mistura”(Houaiss,2012)
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