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1. Introdução 

Este  artigo  pretende  somar-se  aos  esforços  de  debater  algumas  questões  teóricas  que  envolvem a
produção  de  conhecimento  sobre  a  técnica,  descrevendo  práticas  atuais  que  relacionamos  ao
pensamento de Gilbert Simondon, sobretudo em sua obra Du mode d’existence des objets techniques,
de 1958. Partindo da constatação, como argumenta logo no começo do texto, de que vivemos uma crise
nascida do desconhecimento da técnica pela cultura,  temos interesse em desenvolver nas próximas
linhas os termos que nos permitem explorar a noção de iniciação técnica na prática de reciclagem de
computadores, e na montagem de emissoras de rádio de baixa-potência. Com isso, esperamos exprimir
uma diferenciada capacidade de aprendizado, que se volta para o desenvolvimento de uma relação
mágica primitiva, e que acompanha uma nova visada sobre o mundo dos objetos técnicos1. 

Mais do que um "pensador da técnica", Simondon surge como um pensador de redes técnicas2, entre
humanos  e  não-humanos,  ocupando-se  em  Du  mode  d’existence  des  objets  techniques  em  tentar
resolver uma crise da humanidade com o mundo técnico: de um lado se situa o mundo da cultura como
um mundo do sentido que despreza,  de outro lado, o mundo da técnica considerada apenas sob a
premissa  da  utilidade.  Diante  desta  separação,  e  ao  reivindicar  a  dignidade  de  objetos  técnicos,  o
desafio maior parece ser o de estabelecer uma teoria da continuidade entre técnica e cultura, onde o
humano participe como maestro de uma grande orquestra de máquinas relacionadas.

Algumas perguntas gerais podem orientar o percurso deste artigo: se nosso autor se propôs  a explicar
detidamente  o  funcionamento  de  objetos  técnicos  até  a  era  industrial,  por  que retomar  Simondon,
agora, em plena era dos computadores? Que novos conceitos podem ajudar a compreender os desafios
éticos que as novas possibilidades técnicas estão nos trazendo em escala global com a produção e
consumo crescente  de  aparelhos  eletrônicos? O que significa,  afinal,  considerarmos Simondon um
“pensador da técnica” desde um ponto de vista tanto epistemológico quanto ontológico?

Ao  afirmar  que  é  preciso  “salvar  o  objeto  técnico”  (Simondon  1983),  queremos  compreender  a
obsolescência  programada  do  computador,  que,  assim como  a  dos  carros,  promove  o  desperdício
precoce de componentes técnicos e químicos altamente nocivos  à saúde humana, muitas vezes sem
destino adequado; mais além, refletiremos também sobre a obsolescência programada do  software,
onde a distinção entre objetos abertos e objetos fechados que estabelece Simondon (1966; 2014: 60-62)
pode auxiliar no entendimento das diferentes naturezas sócio-técnicas presentes no desenvolvimento do
software livre  e  do  software proprietário:  enquanto  os  objetos  abertos  medem seu  grau  evolutivo

1“Esta modificación de la mirada filosófica sobre el objeto técnico anuncia la posibilidad de una introducción del ser técnico
en la cultura: esta integración, que no se pudo operar de manera definitiva ni en el nivel de los elementos ni en el nivel de
los  individuos, se podrá operar, con más chances de estabilidad, en el nivel de los conjuntos: la realidad técnica, convertida
en reguladora, se podrá integrar a la cultura, reguladora por esencia.”  (Simondon 2007: 38).

2“Los conjuntos técnicos son verdaderas redes vinculadas concretamente con el mundo natural;” (op.cit.: 236) (…) “a través
de las redes técnicas, el mundo humano adquiere un algo grado de resonancia interna.” (op. cit.: 238).



aumentando suas respectivas margens de indeterminação – valorizados sob uma  tecnoestética -,  os
objetos fechados pertencem a um modelo de evolução que se mede a partir do grau de automatismos
contido no objeto técnico finalizado, que será comercializado, consumido, e cujo futuro se limita a ser
substituído, descartado como lixo. 

Em um artigo  publicado em novembro de 1953,  nos  Cadernos  Pedagógicos,  na França,  intitulado
“Lugar de uma iniciação técnica em uma formação humana completa”, Simondon teoriza sobre um
ensino  técnico  que  unifique  as  três  formações  que  considera  incompletas:  a  do  trabalhador,  a  do
cientista  e  a  do nobre.  Afirma que o objeto técnico é  depositário  do gesto humano,  e  argumenta,
enfrentando a depreciação do trabalho manual pela classe burguesa estabelecida, - que considera este
trabalho “desonroso ou ridículo” -, que “a superioridade está no pensamento aplicado, o pensamento
consciente da história humana que está por  detrás  de cada utensílio,  cada técnica” (2014:  208),
suscitando  um interesse  verdadeiro  em seus  alunos.  Se  bem o  entendemos,  este  ensino  comporta
sequências de  experiências que, desde uma percepção primitiva, combinam o contato manual direto
com  elementos  e  conjuntos  técnicos,  a  representação  coletiva  em  esquemas  e  a  capacidade  de
manutenção em redes de conhecimentos que se arranjam e acumulam em um processo intuitivo, que
compararemos ao vivenciado por um bricoleur.  

Buscando  qualificar  um pouco  mais  este  dispositivo  sensível  primitivo,  descreverei  brevemente  a
metodologia das oficinas de capacitação de um kit multimídia de cultura digital3, oferecido pela política
pública federal Pontos de Cultura em 2005, fazendo referência a eventos que ficaram conhecidos como
Encontros de Conhecimentos Livres4, onde o trabalho manual ganhou destacado lugar pedagógico, seja
inserindo  entre  as  atividades  formadoras  a  metareciclagem  de  computadores,  ou  a  instalação  e
manutenção de emissoras de rádio de baixa-potência. Além do aprendizado instrumental, sobre como
montar, desmontar e fazer a manutenção dos equipamentos, o que se percebe nesses encontros  é o
desenvolvimento de sensibilidades, compartilhadas entre todos os participantes, que investem em uma
apropriação coletiva, que possui um potencial tanto  estético quanto  mágico5, capaz de aproximar o
humano e a técnica por uma sensibilidade, historicamente perdida em um empobrecedor utilitarismo.
Mesclando  citações  de  diferentes  materiais  de  Gilbert  Simondon,  este  artigo  pretende  apresentar
propostas pedagógicas pouco conhecidas do filosófo, discutir a noção de limites e progresso técnicos, e
refletir  metodologias  de  iniciação  técnica  evolvendo  redes  de  computadores  e  redes  de
telecomunicações, que agora passam para o regime digital.

2. Objeto técnico fechado e objeto técnico aberto

Propomos  apresentar  aqui  um contraste  entre  os  objetos  fechados e  os  objetos  abertos tal  como
definido  por  Simondon,  de  maneira  a  nos  arriscarmos  a  relacionar  seu  pensamento  também com
problemas  do  digital,  como  o  vigente  na  composição  “hardware  e  software”,  onde  esquemas  de
atualização técnica constante vinculam a compra de novo equipamento ao pagamento de novas licenças
de uso de novos softwares, supostamente melhores porque mais atuais. Esta situação evidencia, em

3 http://www.cultura.gov.br/cultura-digital Acesso 20/12/2014.

4Ver la lista completa en http://linhadotempo.culturadigital.org.br/tag/encontro-de-conhecimentos-livres/ Acesso 
20/12/2014.

5“Esta separación entre lo útil y lo estético, a su vez, procede del quiebre de lo que Simondon llama "el mundo mágico
primitivo", en el que (más allá de lo equivoco que pueda sonar hoy la remisión a lo primitivo) sujeto, objeto y mundo
constituían una red de puntos clave que concentran energias, espacios y tiempos.” (Combes 2007: 17).

http://www.cultura.gov.br/cultura-digital
http://linhadotempo.culturadigital.org.br/tag/encontro-de-conhecimentos-livres/


nosso entender, o modelo de progresso característico dos sistemas de objetos fechados, assim definidos
por Simondon, em uma entrevista que foi exibida na televisão francesa em 1966:

“Quando um objeto é fechado, isso significa que ele é uma coisa, mas que é
uma coisa completamente nova e inteiramente válida no momento em que sai
da  fábrica,  para  então,  depois,  ele  entrar  em  uma  espécie  de  período  de
envelhecimento,  ele se desloca, ele se deteriora,  mesmo se ele não é usado.
Degrada-se por  ter  perdido,  por  causa  de  seu  encerramento,  o  contato  com
realidade contemporânea, a atualidade que o produziu”6. 

Em outra entrevista, de 1983, Simondon caracteriza o esmagamento técnico que sofrem os objetos
técnicos fechados, e exemplifica o caso do carro:

“O automóvel, objeto técnico do qual todo mundo se serve, é algo que degrada
em poucos anos, porque a pintura não se destina a resistir às intempéries, e
porque  ela  é  colocada  depois  de  terem  sido  feitas  as  soldas  elétricas.  De
maneira  que  no  interior  da  montagem da  carroceria  se  situa  uma ferrugem
crescente que destruirá o carro em alguns anos, enquanto o motor ainda está
bom. Este simples fato leva à perda de toda a construção técnica”7.

E completa com análise da motocicleta:

“A motocicleta foi durante muito tempo um objeto despojado. Hoje se tornou
um objeto de consumo que mudamos de um ano para outro o conjunto de cores,
a cromagem ou localização de um certo comando. Assim, ela acaba por "datar",
mesmo  que  não  esteja  de  todo  ultrapassada  do  ponto  de  vista  de  suas
características essenciais.” (...) “Por exemplo, seria muito melhor em vez de
modificar  a  forma  do  bagageiro  de  uma  motocicleta,  que  os  freios  duplos
agissem simultaneamente sobre a roda dianteira e a roda traseira.  Há tantas
coisas  por  resolver  e  que  seriam mais  positivas  a  estudar,  entre  outras,  por
segurança”8.

6“ Quand  un  objet  est  fermé,  cela  signifie  qu'il  est  une  chose  mais  une  chose  qui  est  complètement  neuve  et
complètement valide au moment où elle sort de l'usine. et puis, après,  elle entre dans une sorte de période de vieillissement,
elle se déplace, elle se dégrade, même si elle ne s'use pas. Elle se dégrade parce qu'elle a perdu, à cause de sa fermeture, le
contact avec la réalité contemporaine, l'actualité qui l'a produite. (Simondon, 1966: 25)

7 “L'automobile, objet technique dont tout le monde se  sert, est quelque chose qui se fane en quelques années parce
que la peinture n'est pas destinée à résister aux intempéries, et parce qu'elle est souvent mise après que les points de soudure
électrique aient été  faits. En sorte qu'à l'intérieur des assemblages de la carrosserie se niche une rouille féconde qui démolit
une voiture en quelques années,  alors  que le  moteur est  encore bon. Ce simple fait  entraîne la  perte  de tout l'édifice
technique”. (Simondon, 1983).

8“La motocyclette a été pendant longtemps un objet dépouillé. Aujourd'hui qu'elle est devenue un objet de consommation,
on change d'une année à l'autre la parure de couleur, les chromages, ou l'emplacement d'une certaine commande. Si bien
qu'elle finit par « dater » alors même qu'elle n'est pas du tout périmée du point de vue de ses caractéristiques essentielles.
Anita  Kechickian  :  Que serait  alors  une  nouveauté  proprement  technique?  Gilbert  Simondon :  Les  perfectionnements
principaux. Par exemple, il vaudrait beaucoup mieux, plutôt que de modifier la forme du porte-bagage d'une moto, faire des
freins doubles agissant simultanément sur la roue avant et la roue arrière. Il y a beaucoup de choses ainsi non résolues et qui
seraient plus positives à étudier, entre autres pour la sécurité”. (Simondon 1983).



As citações selecionadas caracterizam bem, a nosso ver, o modo de existência dos  objetos fechados,
pertencentes a um modelo de progresso que não valoriza uma evolução na tecnicidade das máquinas,
para que fiquem mais seguras, mais eficientes, ou para que permitam uma maior intervenção do gesto
humano como parte de um desfrute tecnoestético. Ao contrário, como sugere Simondon:

“L'optimum de um objeto fechado é, como a carroça em que todas as partes
atingem ao mesmo tempo o limite de seu tempo de uso, uma organização que
oferece sem retoque nem intervenção o mais longo uso possível;”9.

Ao tentarmos trazer o universo dos objetos abertos, podemos gerar alguma confusão10, já que o paralelo
que nos mobiliza não é tanto o hardware, a parte física do computador, mas sim o software, que parece
melhor se encaixar no progresso diferenciado proposto por Simondon:

“Pelo contrário, se o objeto estiver aberto, ou seja, se o gesto do usuário de um
lado, pode ser uma gesto inteligente, bem adequado, conhecendo as estruturas
internas, se de outro lado o reparador que, além disso, pode ser o usuário, se o
reparador  pode  perpetuamente  manter  novas  as  peças  que  se  desgastam,
portanto, não há ataque, não há envelhecimento sobre uma base que seja perene
ou, pelo menos, de grande solidez; podemos instalar peças que necessitam ser
substituídas,  mas  que,  em  qualquer  caso,  deixam  intacto  o  esquema
fundamental, e permitem mesmo que ele melhore, porque podemos pensar que
em um momento ou outro,  se encontramos uma ferramenta melhor de corte
para uma máquina cujo trabalho envolve corte, esta ferramenta será adotada,
desde que tenha as normas necessárias em sua base, a máquina progredirá com
o desenvolvimento das técnicas. Isto é o que eu chamo de objeto aberto.”11

(Simondon 1966: 25)

Considerando finalmente que:

“O objeto técnico aberto é neotécnico, ele está sempre, em certa medida, em
estado de construção,  à  imagem de um organismo em crescimento.  Por essa
razão, o objeto técnico aberto e dotado de um poder de permanência maior que

9“L'optimum de l'objet ferme est, comme le carousse dont toutes les parties atteignent ao meme moment le dernier degre
d'usure, une organization donnant sans retouche ni intervention le plus long usage possible;” (Simondon 2014: 62)

10“A condição dessa abertura dos objetos técnicos pode levar a confusão, mas e particularmente interessante para estudar,
precisamente porque e corolária de um tipo de alienação que já designamos”.

11“Quand un objet est fermé, cela signifie qu'il est une chose mais une chose qui est  complètement neuve et complètement
valide au moment où elle sort de l'usine. et puis, après, elle entre dans une sorte de période de vieillissement, elle se déplace,
elle se dégrade, même si  elle ne s'use pas. Elle se dégrade parce qu'elle a perdu, à cause de sa fermeture, le contact avec  la
réalité contemporaine, l'actualité qui l'a produite. Tout au contraire, si l'objet est ouvert, c'est-à-dire si le geste de l'utilisateur,
d'une part, peut être un geste intelligent, bien adapté, connaissant les structures internes, si d'autre part le réparateur qui,
d'ailleurs, peut être l'utilisateur, si le réparateur peut perpétuellement maintenir neuves les pièces qui s'usent, alors il n'y a
pas d'attaque, il n'y a pas de vieillissement sur une base qui est une base de pérennité  ou tout au moins de grande solidité ;
on peut installer des pièces qui devront être remplacées mais qui, en tout cas, laissent le schéma fondamental intact et qui
même permettent de l'améliorer car on peut bien penser qu'à un moment ou à un autre si on trouve un outil de  coupe
meilleure pour une machine destinée à un travail impliquant la coupe, cet outil pourra être monté, à condition qu'il ait les
normes nécessaires sur la base et ainsi la machine progressera avec le développement des techniques. Voilà ce que j'appelle
l'objet ouvert”. (Simondon 1966: 25)



o objeto fechado”12 (Simondon 2014: 61). 

Ou seja, a comparação entre objetos fechados e objetos abertos sugere, em um primeiro momento, uma
alternativa que situa o aumento significativo da vida útil de equipamentos muitas vezes descartados,
cheios de componentes em perfeito estado de funcionamento. De outro lado, a comparação nos traz a
oportunidade de pensarmos em um modo de progresso técnico que valoriza o desenvolvimento do
conhecimento humano sobre os objetos técnicos ao mesmo tempo em que viabiliza uma evolução onde
a eficiência se alimenta não apenas de automatismos, mas de invenções de caráter também estético, que
produzem na relação humano-máquina um sentido mágico.

3. Tecnoestética e Software Livre

Partimos da ideia de que os objetos técnicos foram inventados por seres viventes, e que por isso eles
são  depositários  de  um  sentido,  que  pode  ser  acessado  conhecendo-se  sua  gênese,  cuja  intenção
fabricadora não se confunde com a forma utilitarista. Ao invés de subordinando, ou subordinado, o
humano estaria entre concretizações  técnicas, como coordenador e inventor permanente. 

O hacker representa bem esse tipo de inventor (Olivier 2004), que escreve o código-fonte, ou seja, as
operações que ganham lugar em uma linguagem de programação compreensível por um humano e que
lhe permitem dar instruções ao computador13. Ao proceder a compilação desse código, no entanto, o
computador transforma essa linguagem em outra, compreensível apenas por computadores. Assim, o
código,  que  muitas  vezes  possui  sua  própria  poética14,  termina  apagado  para  dar  lugar  a  uma
representação  operatória,  performativa,  executável  pela  máquina.  Eis  a  diferença  que  propõe  o
movimento do software livre: junto com a versão compilada, deve-se fornecer a versão não-compilada,
seguindo  as  liberdades  fundamentais:  ejecutar,  copiar,  distribuir,  estudiar,  modificar  y  mejorar  el
software15.

Enquanto  o  imaginário  político  em  geral  se  volta  para  as  limitações  econômicas  como  se  elas
estivessem atreladas ao que de mais evoluído tecnicamente já foi produzido, inúmeras comunidades de
desenvolvedores de software livre continuam abertas, propondo novas formas de produzir, licenciar e
distribuir  software.  Entre  as  motivações  para  oferecer  um  software gratuitamente,  as  comunidades
parecem compartilhar de um sentimento que nos parece bem definido por Simondon:

“O sentimento tecnoestético parece ser uma categoria mais primitiva que o

12“L`objet technique ouvert est neotechnique, el est toujours, dans une certaine mesure, em état de construction, à l'image
d'un organisme en  voie de croissance. Pour cette raison, l'objet technique ouvert est doué d'un pouvoir de permanence plus
grand que l'objet fermé” (Simondon 2014: 61).

13“Hacking no es principalmente acerca de una cuestión ética. Es una idea de lo que hace sentido a la vida. Pero puede ser
que tenga razón que hacking tiende a conducir a un número significativo de hackers a pensar en cuestiones éticas de una
cierta manera. No quisiera negar por completo toda conexión entre el hacking y puntos de vista sobre la ética.”. “Hacking is
not primarily about an ethical issue. It is an idea of what makes life meaningful. But he may be right that hacking tends to
lead a significant number of hackers to think about ethical questions in a certain way. I would not want to completely deny
all  connection  between  hacking  and  views  on  ethics”.  Stalman,  Richard  (2002),  disponible:
https://www.gnu.org/philosophy/rms-hack.html Acesso 20/12/2014.

14O código :(){ :|:& };: vem sendo considerado um exemplo de código elegante: ver mais em
 https://jaromil.dyne.org/journal/forkbomb_art.html 

15Ver http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
https://jaromil.dyne.org/journal/forkbomb_art.html
https://www.gnu.org/philosophy/rms-hack.html


próprio sentimento estético,  ou o aspecto técnico considerado sob o ângulo
estrito da funcionalidade, que é empobrecedora.” (Simondon 1998: 265). 

Assim, a tecnoestética se refere, portanto, a um entendimento do fazer artístico que não se restringe a
criar objetos sagrados, como diz o filósofo:

“Mas a tecnoestética não tem como categoria principal a contemplação. É no
uso, na ação, que ela se torna de certa forma orgásmica, meio tátil e motor de
estímulo.”  (Simondon  1998:  256)  (…)  “A arte  não  é  apenas  objeto  de
contemplação, mas de uma certa forma de ação, que é um pouco a prática de
um esporte para aquele que o utiliza.” (Simondon 1998: 257).

E, finalmente, define o caráter  fundante da tecnoestética: 

“talvez não seja verdade que todo objeto estético tenha valor técnico, mas todo
objeto técnico tem, sob  certo aspecto, teor estético” (Simondon 1998: 258).

Este  deslocamento  da  valorização  das  virtudes  dos  objetos  técnicos,  que  passam  de  um  acesso
privilegiado  à última atualização para um outro regime de desenvolvimento de interações humano-
máquina, sugere que nosso interesse se volte para o acesso e criação de linguagem, como fazem os
hackers, onde o progresso de conjunto técnicos presentes no computador seja uma abertura para o gesto
humano, como propõe o software livre, e aponte para uma integração entre cultura, técnica e natureza
diferente do atual modelo de progresso16.  
 

4. Encontros de Conhecimentos Livres e a Iniciação Técnica 

“Una parte  del  sentimiento  de  eficacia  de  la  magia  primitiva  se  ha  convertido  en  la
creencia incondicional en el progreso.”  

(Simondon 2007: 14)

Nosso investimento será descrever como o trabalho manual e refletido com a técnica é produtor de
sensibilidades muitas vezes desprezadas em uma formação tipicamente racional ocidental.  Antes de
comentar sobre as distintas oficinas que ocorriam nos Encontros de Conhecimentos Livres, citaremos
algumas contribuições do filósofo da técnica, Gilbert Simondon, que em 1953 descrevia em cadernos
de pedagogia franceses sua experiência no ensino técnico para crianças e adolescentes. Preocupado
com uma formação humana completa, Simondon critica a concepção de cultura técnica vigente que
teme  a  insurreição  dos  robôs  contra  os  humanos,  seus  senhores,  construindo  uma  relação  entre
humanos e máquinas que não meramente utilitarista. Assim descreve seu objetivo: 

“Apresentei aos meus alunos uma concepção da máquina fundada em três tipos
de  presença:  1)  a  operação  de  construção,  por  meio  da  qual  se  pensa  a
finalidade  da  máquina  a  fim de  convertê-la  em seguida  em estrutura;  2)  a
contemplação da máquina construída,  compreendendo seu mecanismo e sua
organização  interna,  em  um  sentimento  estético  de  beleza  técnica;  3)  a

16“EI progreso es pensado entonces de manera cósmica, en el nivel de los resultados de conjunto. Es pensado en forma
abstracta, intelectualmente, de manera doctrinal. Ya no son los artesanos sino los matemáticos los que piensan el progreso,
concebido como una toma de posesión de la naturaleza por parte del hombre.” (Simondon 2007: 134)



operação e funcionamento previsto pra a máquina. Afirmei que a máquina não
é  nem um escravo nem um instrumento  utilitário,  válido  somente  por  seus
resultados.  Ensinei  o  respeito  a  esse  ser  que  é  a  máquina,  intermediário
substancial entre a natureza e o homem; ensinei a tratá-la não como servo, mas
como uma criança.  Eu  defini  sua  dignidade  e  exigi  respeito  desinteressado
contra sua existência imperfeita”. (Simodon 1953: 115). 

Quando se fala em metareciclagem, ou na reciclagem colaborativa de computadores, não é sobre o
resultado de reutilização de lixo eletrônico que nos debruçamos. Antes, é todo o complexo sensorial
mobilizado na desconstrução e  construção dos computadores  que é resgatado,  onde o aprendizado
sobre elementos e conjuntos técnicos, tal como descrito por Simondon, tem aplicação pedagógica. Não
existindo apenas para servir ao humanos, uma iniciação técnica com computadores deve apresentar que
a máquina possui uma dignidade, participa da sociedade como pensamento humano concretizado, e não
pode ter como fim o descarte programado por uma obsolescência que interessa apenas à indústria de
venda de novos produtos.  Para preencher esse vazio de significado, unimos a reflexão ecológica a
práticas manuais de separação de componentes, em um primeiro momento de compreensão sensível da
técnica, passando a montagem e instalação de software libre, adaptáveis à  realidade do processamento
de cada computador.     

Outro  aprendizado  diferenciado  pode  ser  experimentado  junto  à  instalação  de  rádios  livres  nos
Encontros. Anteriores ao que conhecemos hoje como rádios comunitárias, legalizadas, a relação que
autoriza a livre instalação de transmissores vem do caráter experimental e sensível de construção e
manutenção de equipamentos, gerando ao mesmo tempo uma autonomia e um desvio de função pouco
explorado em uma relação instrumental de uso da  técnica: não se tratando de separar o conteúdo do
que é veiculado do meio em que se propaga a informação, é buscando a liberação de  sensibilidades
pós-mediáticas  que  o  ensino-aprendizado  proposto  visa  ao  curto-circuito  do  sistema  de  difusão
proposto pela indústria cultural.  Diferente das abordagens hegemônicas ou contra-hegemônicas, seu
propósito é rejeitar no devir comunicativo qualquer ordem pré-formatada ou estabelecida, assumindo a
técnica como um dispositivo e não como um automatismo. 

Em ambos os casos, a maneira mais eficaz de perceber o fenômeno proposto de continuidade entre
humano e técnica é compreender o que chamaremos de tecnomagia: a criação de um campo expressivo
e problemático na relação direta de construção sensível. É neste sentido que retomamos a proposta de
Lévi-Strauss para o conceito de  bricoleur: ao invés de se limitar a transmitir conhecimentos formais
para o uso racional da tecnologia, os Encontros de Conhecimentos Livres se configuraram como um
espaço de retomada da prática manual, analógica, a partir da qual computadores e equipamentos de
transmissão eletromagnética, muitas vezes tidos como de difícil compreensão, podiam ser incorporados
por uma razão sensível, e não apenas consumista. Novamente nos auxilia o filósofo da técnica: 

“Nós  nos  dirigimos  aos  estudantes  das  escolas.  Fundadas  no  séc  XIX para
instruir  os estudantes da burguesia,  as escolas distribuíram uma cultura cuja
dominante é um simbolismo, sobretudo verbal, deixando em seguida um lugar
maior para o simbolismo matemático. Essa cultura secundária não tinha senão
uma  aparência  desinteressada:  de  fato  o  lazer  como  condição  da  cultura
entendida  no  sentido  do  séc  XIX,  é  uma  proibição  que  define  um  limite
separando uma classe social de outra: a proibição do contato direto entre a mão
e a matéria significa de fato um não lazer, mas sim recorrera um intermediário a
serviço, servo ou operário. O caráter desonroso do trabalho manual é expressão
de um simbolismo social: manipular a matéria é se aventar membro de uma



classe social dominada” (Simondon 1953: 117).

Assim, além de máquinas, as atividades no Encontros envolviam práticas artísticas como xilogravura,
desenho, pintura, escultura, plantio, ou o que estivesse no plano cultural da localidade onde a atividade
se  desenvolvia.  Trabalhar  a  prática  manual  era  um exercício  compartilhado  por  todas  as  pessoas
presentes, e punha em condições de igualdade atores antes separados pela atribuição de papeis como
professores  ou  aprendizes.  É  no  despertar  de  capacidades  humanas,  no  compartilhamento  de
conhecimento diante de um problema experimentado coletivamente que situamos a forma pedagógica
privilegiada para o ensino-aprendizado técnico. Não havendo oposição entre humano e máquina, entre
razão e sensibilidade, a vocação transformadora de uma iniciação técnica completa pode ser resumida
na construção de uma sociedade onde tomam parte  não apenas  humanos,  mas toda sorte  de seres
inanimados e futuros imaginários possíveis porque compartilhados. Eis o sentido ecológico, plural e
diverso que mobilizou o interesse nos Encontros, cuja retomada é possível em qualquer tempo ou local,
posto que se adapta e pressupõe a existência mesma da diferença como princípio articulador.

5. Metareciclagem e Tecnomagia

“Podemos considerar a la imaginación técnica como definida por una sensibilidad
particular a la tecnicidad de los elementos; esta sensibilidad a la tecnicidad permite el

descubrimiento de los ensamblajes posibles; el inventor no procede ex nihilo a partir de la
materia a la que da una forma, sino a partir de elementos ya técnicos, a los que se

descubre un ser individual susceptible de incorporarlos”. (Simondon 2007: 94)

Muitas vezes, quando se fala em MetaReciclagem, as principais recorrências estão já em sua definição,
enquanto  uma rede  organizada  voltada  para  aplicação de  metodologias  e  tecnologias  que  visam à
transformação social17. Uma ideia agregada importante, me parece, é a busca por uma capacidade de
fomentar  o trabalho de reciclagem de computadores,  tal  como “um jeitinho brasileiro” de resolver
problemas  utilizando  tecnologias.  Ilustra  bem  este  último  conceito  o  mutirão,  uma  forma  de
solidariedade que mobiliza as pessoas a construírem algo juntas. 

A metareciclagem opera especialmente junto ao assim chamado lixo eletrônico18, onde combina o vetor
de conscientização ao de geração de renda, afirmando sobre o descarte de tecnologia uma possibilidade
de reapropriação técnica que,  se bem feita,  pode aumentar a vida útil  de componentes eletrônicos.
Assim, além de denunciar a obsolescência programada da indústria de computadores, oferece-se como
metodologia  eficaz  para  emponderar  comunidades  com  tecnologias  que,  sem  a  metareciclagem,
dificilmente teriam acesso. Uma terceira abordagem é notadamente estética, onde a ênfase recai sobre
uma forma de  apropriação  de  computadores  e  componentes  descartados  que  visa  desviar  seu  uso
daquilo para que foram programados, culminando na produção, montagem e exibição de objetos de
arte.

17“A MetaReciclagem é uma rede organizada, a partir de filosofia com mesmo nome, que atua no desenvolvimento de ações 
de apropriação e desconstrução de tecnologia, de maneira descentralizada e aberta, propondo uma transformação social” . 
http://pt.wikipedia.org/wiki/MetaReciclagem Acesso 27/12/2014.

18A Metareciclagem é o meio mais seguro e consciente de reciclar o lixo eletrônico, consiste na desconstrução do lixo 
tecnológico para a reconstrução da tecnologia”. http://www.metarede.org/ Acesso 27/12/2014.

http://www.metarede.org/
http://pt.wikipedia.org/wiki/MetaReciclagem


[imagem 1- metarec_desvio] fonte: http://desvio.cc/tag/lixo-eletr%C3%B4nico

Embora não se desvincule totalmente de nenhuma das três abordagens, a perspectiva tecnomágica que
pretendo desenvolver para tratar de metareciclagem se diferencia das citadas na medida em que parte
de um outro plano ontológico, ou seja, não separa os indivíduos da tecnologia que se utilizam. Ao invés
da ênfase no valor instrumental da técnica, e sua relação com a consciência individual ou social das
pessoas, que denuncia a separação da indústria do dano que causa ao ambiente, compreende a lógica de
manutenção do lucro com a obsolescência programada e proporciona alternativas para desempregados,
comunidades, artistas a construírem seus próprios equipamentos... exploraremos a continuidade entre
técnica e cultura enquanto modo privilegiado de apreensão de uma realidade que busca no acoplamento
humano-máquina a melhor descrição do fenômeno que tomamos para análise. 

Ou seja, mesmo quando se fala na produção de arte com computadores usados, em geral é do artista e
seu processo criativo que se trata, ou do resultado que embeleza ou desvia a função de caixas-pretas
vendidas como produtos de mercado. Como processo, destaca-se que esta metodologia pode ou não
levar ao incremento individual ou coletivo de apropriação crítica da tecnologia. O sujeito consciente e o
objeto  bem  (re)utilizado  são  dois  pólos  evidentes,  sem  prejuízo  do  processo,  pois,  como  a
metareciclagem não é uma fábrica de reciclagem, existe sempre um encontro de pessoas que querem
compartilhar conhecimento e têm em comum o interesse na mudança social. 

Se concebemos a tecnoestética como uma relação que explora uma indeterminação de uso da máquina,
como um desvio, ou define a sua própria construção de eficiência, como em um código elegante, a
tecnomagia se  refere  ao  campo  intuitivo  que  restitui  no  fazer  técnico  uma proximidade  humano-
máquina, que precede qualquer simbolismo, sendo conformadora mesma da percepção. Juntos, os dois
conceitos justificam a atualidade do pensamento de Simondon e evidenciam uma necessária tomada de
consciência sobre a produção de lixo eletrônico, ao que esperamos ter respondido com metodologias e
conceitos aplicados nos Encontros, que queremos desenvolver também no mundo digital. Mas ainda
nos  falta  uma reflexão,  que  anunciamos:  como  relacionar  rádios  libres  aos  conceitos  que  viemos
trabalhando até o momento?

6. Rádios livres e o curto-circuito midiático

Rádios Livres existem desde pelo menos o final dos anos de 1970, mas sua contribuição conceitual
sobre o campo da comunicação ainda é muito pouco conhecida ou explorada, mesmo no ambiente
acadêmico.  Entre  os  textos  que  marcaram  o  movimento  na  Europa,  destaca-se  o  livreto  de  capa
vermelha “Les Radios Libres”,  publicado em 1978 pelo Coletivo de Rádios Livres e Populares da
França19, onde metade do conteúdo é dedicado à descrição do contexto de funcionamento das pequenas
rádios  frente  à  repressão  do  Estado,  e  a  outra  metade  apresenta  esquemas  de  montagem  de
transmissores. Mais recentemente, foi publicado o livro “Alice è il Diavollo”, narrando a história da
talvez mais famosa rádio livre europeia, a italiana Rádio Alice. No Brasil,  a produção conceitual é
ainda incipiente20, embora, com o advento da Internet, várias listas de discussão, websites e até mesmo
um portal  sejam mantidos  colaborativamente  por  ativistas  de  muitos  cantos  do  país,  instigando  e

19Disponível em http://www.estudiolivre.org/tiki-index.php?page=LesRadiosLibres&bl Acesso 27/03/2013.

20Marisa Meliani escreveu sua dissertação de mestrado sobre o movimento de rádios livres, e conta um pouco da história no 
Brasil em um artigo de 2003, disponível em: http://www.radiolivre.org/node/3603 Acesso 27/03/2013.

http://www.radiolivre.org/node/3603
http://www.estudiolivre.org/tiki-index.php?page=LesRadiosLibres&bl
http://desvio.cc/tag/lixo-eletr%C3%B4nico


organizando a luta das rádios livres,  onde persistem valores e princípios que nos fornecem muitos
caminhos  para  estabelecermos  as  diferenças  entre  os  projetos  de  comunicação  auto-denominados
“livres”, e os demais comunitários, educativos ou públicos. 

Não é interesse deste artigo realizar uma detida revisão bibliográfica para apontar o que de mais
importante, desde nosso ponto de vista, foi escrito sobre rádios livres. Injusto seria, no entanto, ignorar
a  contribuição  prestada  por  livros  e  textos  de  referência  que  atravessam  agora  gerações  de
pesquisadores e, seja por seu caráter histórico ou por sua explícita tentativa de promover o necessário
debate teórico que acompanha essas experiências, merecerão aqui alguma reflexão crítica. O argumento
central que pretendo defender pode ser encontrado no texto “Rádios Livres e a Emergência de uma
Sensibilidade  Pós-Mediática”21,  escrito  por  Franco Berardi,  o  Bifo,  militante  da  Rádio  Alice,  cuja
definição de mediativismo corresponde ao tentei desenvolver até sobre a relação humano-máquina:

“O mediativismo não propõe um uso alternativo das medias no sentido do conteúdo: trata-
se  antes  de  curta-circuitar  o  meio  no  nível  de  sua  estrutura,  dentro  de  seu  sistema de
funcionamento linguístico, tecnológico, de se atacar aos agenciamentos, às interfaces, de
reagenciar  e  de  refinalizar  o  dispositivo,  e  não  somente  o  conteúdo  que  ele  produz.”
(Berardi 2006).

Mas do que se trata este curto-circuito, e que relações ele pode estabelecer com o que chamamos de
tecnoestética e tecnomagia?

A diferença da proposta de Bifo, que se refere à produção intelectual de Felix Guattari, é acentuar a luta
contra o determinismo, ou melhor, contra o automatismo, destacando os meios de comunicação como
dispositivos  passíveis  de  terem  modificadas  suas  funções  a  partir  do  que  Felix  conceituou  como
agenciamentos.  Assumindo  o  humano  como  dotado  de  poder  criativo,  e  não  mero  usuário  das
tecnologias, novas formas sempre são possíveis para extrapolar ou desviar as funções previstas para os
objetos técnicos22.

O dado histórico a considerar, no caso da mídia rádio, é que a apropriação técnica ocorrida desde o
começo do movimento das  rádios  livres  europeias  combinava tanto a  construção de  equipamentos
quanto seu uso diferenciado do uso pré-determinado pela cultura comunicativa oficial. Já no citado
livreto de 1978, se indagavam os coletivos: “Como superar o obstáculo técnico? Por que comprar na
Itália cinco vezes mais caro um transmissor que não saberemos consertar? Por que não aprender a
construí-los  nós  mesmos?”.  Esta  condição econômica não estava desvinculada de  um aprendizado
sobre a manutenção dos equipamentos eletrônicos, e fez proliferar a circulação de esquemas de solda
de componentes em placas pré-desenhadas cujo resultado era tanto a plena autonomia tecnológica na
produção  de  transmissores  de  baixa-potência  quanto  o  desfrute  tecnoestético desta  produção23.
Descentralizadas  e  múltiplas,  essas  rádios  livres  auto-fabricadas  não  se  ocupavam  em  organizar
qualquer tipo de conteúdo que, massivamente repetido, faria frente ao conteúdo hegemônico contra o
qual  se  insurgiam;  ao  contrário,  partindo  de  um  diagnóstico  claro  sobre  o  papel  dos  meios  no
estabelecimento  de  uma massa  crescente  de  espectadores  nas  sociedades  industriais,  militantes  de
vários  países  incluíam  as  rádios  livres  em  um  amplo  movimento  cultural  de  descolonização  da

21Disponível em: http://www.radiolivre.org/node/3400 Acesso 27/03/2013.

22“Los objetos técnicos que más producen alienación son aquellos que también están destinados a usuarios ignorantes.”
(Simondon 2007: 266)

23     “Sentimos uma afecção estética ao fazer uma solda, ou ao enfiar um parafuso.” (Simondon 1998: 257).

http://www.radiolivre.org/node/3400


inteligência, de produção criativa e autônoma, em resposta à passividade imposta na separação emissor-
receptor24 que a emergente sociedade do espetáculo alimentava.

Considerando  o  aprendizado  político  que  as  rádios  livres  propõem,  a  tecnomagia poderia  ser
apresentada como uma forma de relação com os meios técnicos de comunicação, onde o desvio de
função e a indistinção dos papéis entre quem emite e recebe seriam as principais características a
destacar.  Porém,  mais  que  isso,  o  histórico  do  movimento  de  rádios  livres  sugere  também que  a
construção de equipamentos, gerando autonomia e regada a baixo-custo, situa uma proximidade entre
humanos e máquinas que tanto facilita a multiplicação dos pontos emissores quanto a manutenção e
consequente sustentabilidade de um movimento que se pretende autônomo. É frente ao conjunto dessas
relações que emerge a  tecnomagia a que me refiro, um campo de desvio que se constrói intuitiva e
coletivamente, a partir do manuseio cotidiano e refletido de objetos técnicos que passam de um destino
pré-definido pela indústria ou cultura hegemônica à função de desvio e ruptura histórico-social. Neste
sentido, a tecnomagia se vale de um outro entendimento da técnica, que não o mero uso instrumental
com relação a fins, mas resulta de um campo problemático objetivo cuja produção de soluções parte do
desejo e da sensibilidade compartilhados, construídos, e cuja potência é sua atualização permanente,
pois que se alimenta de dispositivos e se recusa ao pertencimento de qualquer devir histórico. O papel
da tecnomagia na comunicação social é, portanto, uma recusa à apropriação representativa de qualquer
espécie e refundadora da ação comunicativa interpessoal, direta e de interesse coletivo.
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