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Gambiologia
é um trabalho de construção de eletrônicos com sotaque 
antropofágico. Por meio de aparelhos reciclados, traz um 
novo significado para o contexto tecnológico, ao assumir 
uma postura de recontextualização criativa de materiais 
normalmente entendidos como refugo. A elaboração de 
artefatos de maneira improvisada retrata a espontaneidade 
do cotidiano das metrópoles e propõe uma reflexão sobre a 
perecibilidade, deteriorabilidade e reinvenção da tecnologia.

www.gambiologia.net

http://www.gambiologia.net
http://www.gambiologia.net


Fred

• Ciência da Computação
• Guignard
• Mosquito
• Osso
• Procurado.org
• Graffiti Research Lab Brasil



Lucas

• Eletrônica
• Fumec Design de Produto
• Luminárias
• LEDʼs
• LEDesign



Ganso

• Design de produtos
• Iluminação
• Mestre gambiarrento
• Guia espiritual
• Consultor
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Oficina Marginalia
Introdução aos Estudos Gambiológicos I
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Objetos

















































Tópicos em
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Oficina prática direcionada a artistas, designers, 
desocupados criativos e demais interessados na teoria 
gambiológica. 

Serão desenvolvidos objetos de iluminação, peças 
decorativas e toys (interativos ou não) a partir de materiais 
reciclados coletados no espaço urbano, utilizando 
principalmente LEDs e muita improvisação.

A oficina



A oficina
• 4/5 grupos
• Experiência em eletrônica?
• “Catar” materiais
• Propostas de mini-projetos
• Aulas
• Exposição
• Sugestões?



Mandamentos
Toda obra gambiológica deve conter:

1- LEDs
2- Circuitos à mostra
3- Fita adesiva zebrada amarela e preta
4- Fitas isolantes multicoloridas
5- Fios em “spiral wiring style”
6- Stickers

(por Jean Baptiste Gambièrre)

http://www.youtube.com/watch?v=4nGbHN627Lo
http://www.youtube.com/watch?v=4nGbHN627Lo


Manifesto Antropófago
Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. / Única lei do mundo. Expressão 
mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz. / 
Tupi, or not tupi that is the question. / Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. / Foi 
porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o que era urbano, suburbano, 
fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa-múndi do Brasil. / Uma consciência participante, uma rítmica 
religiosa. / Contra todos os importadores de consciência enlatada. / Nunca fomos catequizados. Vivemos através 

de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia. Ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o nascimento 

da lógica entre nós. / Tínhamos a justiça codificação da vingança. A ciência codificação da Magia. Antropofagia. A 
transformação permanente do Tabu em totem. / Contra o mundo reversível e as idéias objetivadas. 
Cadaverizadas. O stop do pensamento que é dinâmico. O indivíduo vitima do sistema. Fonte das injustiças clássicas. 
Das injustiças românticas. E o esquecimento das conquistas interiores. / Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. 

Roteiros. Roteiros. O instinto Caraíba. Morte e vida das hipóteses. Da equação eu parte do Cosmos ao axioma Cosmos 
parte do eu. Subsistência. Conhecimento. Antropofagia. Contra as elites vegetais. Em comunicação com o solo. / 
Perguntei a um homem o que era o Direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse 
homem chamava-se Galli Mathias. Comia. / Só não há determinismo onde há mistério. Mas que temos nós com isso? / 
Contra as histórias do homem que começam no Cabo Finisterra. O mundo não datado. Não rubricado. Sem Napoleão. 
Sem César. / A fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão. Só a maquinaria. E os 
transfusores de sangue. / Não tivemos especulação. Mas tínhamos adivinhação. Tínhamos Política que é a ciência da 
distribuição. E um sistema social-planetário. / As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as escleroses 

urbanas. Contra os Conservatórios e o tédio especulativo. / Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil 

tinha descoberto a felicidade. / Contra a Memória fonte do costume. A experiência pessoal renovada. / Somos 
concretistas. As idéias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprimarnos as idéias e 
as outras paralisias. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas.

Oswald de Andrade  - Revista de Antropofagia, Ano 1, No. 1, maio de 1928.




