
                                                                                                          
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS
MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL – MEX

VERSÃO PRELIMINAR DE TRABALHO DE FINAL DE CURSO DE MESTRADO APRESENTADO POR

ALEX RIBEIRO MAIA BARONI

ARTESÃOS DA ELETRÔNICA: MÚSICOS PRATICANTES 
DO FAÇA VOCÊ MESMO

Orientador Acadêmico

PROFa. Dra. Marisol Goia 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE

EMPRESAS 

ALEX RIBEIRO MAIA BARONI

ARTESÃOS DA ELETRÔNICA: MÚSICOS PRATICANTES 
DO FAÇA VOCÊ MESMO

RIO DE JANEIRO
2021



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE

EMPRESAS 

ARTESÃOS DA ELETRÔNICA: MÚSICOS PRATICANTES 
DO FAÇA VOCÊ MESMO

Dissertação  apresentada  ao  Programa  de

Mestrado Executivo Profissional, da Escola

Brasileira  de  Administração  Pública  e  de

Empresas da Fundação Getúlio Vargas como

requisito parcial para obtenção do título de

Mestre em Administração. 

Orientadora: Prof.ª Dra. Marisol Goia 

RIO DE JANEIRO
2021



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)     
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV

                     Baron, Alex Ribeiro Maia
                        Artesãos da eletrônica: músicos praticantes do faça você mesmo /
                     Alex Ribeiro Maia Baroni. – 2021.

     
     79 f. 

   Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de
                     Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa.
                          Orientador: Marisol Goia.
                          Inclui bibliografia. 

1. Faça você mesmo. 2. Autosserviço (Economia). 3. Eletrônica. 4. Música
                     I. Goia, Marisol Rodriguez. II. Escola Brasileira de Administração Pública e de 
                     Empresas Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título.

                                                                                   
                                                                                    CDD – 780

           
    Elaborada por Maria do Socorro Almeida – CRB-7/4254

 





AGRADECIMENTOS

Agradeço  a  Deus  pela  oportunidade  de  estar  aqui  aprimorando  meu  conhecimento,  me

permitindo assim buscar por melhores oportunidades na minha carreira.

Agradeço aos meus pais Wagner (in memoriam) e Iza por acreditarem em mim e sempre me

inspirarem  a  crescer.  Seja  com  palavras  ou  mesmo  proporcionando  as  mais  diversas

oportunidades que me foram oferecidas ao longo dos anos.

Tão somente o empenho pessoal não seria suficiente para cumprir todas as atividades que

foram exigidas pelo mestrado. Foram, literalmente, dias e noites intensas. Portanto, não seria

possível ter concluído sem o apoio incondicional da minha esposa Alessandra e do meu filho

André. Amo vocês. Vocês são demais.

Agradecimento especial para minha orientadora Marisol. Obrigado por todo o apoio nessa

longa estrada. Foram dias de luta, mas também dias de glórias. Foi intenso, mas saí do outro

lado. Com você aprendi MUITO. Sim, com letras maiúsculas. Muito obrigado por todo o

conhecimento proporcionado.

A todos os professores da EBAPE, meu agradecimento pelas aulas enriquecedoras que foram

ministradas.



Resumo

Objetivo – O objetivo dessa pesquisa é investigar as práticas “faça você mesmo” no campo

de  eletrônica  e  música  à  luz  dos  debates  presentes  na  literatura  especializada.  Busca-se

compreender as semelhanças e diferenças entre esse universo em relação a outros já debatidos

em estudos de Marketing, Cultura e  Consumo. São analisadas  3 dimensões principais:  os

perfis  dos  praticantes,  suas  motivações  para  praticar  o  Do It  Yourself e  os  sentidos  que

atribuem a essas práticas. Assim, em primeiro lugar, contextualizam-se esses praticantes em

termos  socioculturais  com  vistas  a  entendê-los  como  um  grupo  singular.  Em  seguida

abordam-se  as  motivações  para  essas  práticas.  E,  por  fim,  analisam-se  os  sentidos  que

atribuem tanto às suas atividades artesanais quanto ao produto final obtido por meio delas.

Metodologia  – Realizou-se uma  pesquisa-ação  do tipo qualitativa por meio de entrevistas

semiestruturadas. Devido às limitações de distanciamento social impostas pela pandemia da

COVID-19, a coleta dos dados foi realizada por meio de videoconferência. Utilizou-se um

roteiro para entrevistar 13 informantes brasileiros, que atuam em práticas de DIY associadas à

música. Como complemento, utilizaram-se conteúdos de centenas de e-mails trocados entre o

autor dessa pesquisa e interessados nas práticas de “faça você mesmo”. O tratamento dos

dados foi feito utilizando-se a técnica de análise de conteúdo, onde as informações foram

agrupadas em três pilares centrais: perfis, motivações e sentidos.

Resultados  –  Na  observação  dos  perfis  de  praticantes  DIY,  encontrou-se  um  universo

essencialmente masculino, com grande presença de guitarristas. A esse respeito, destacam-se

as  influências,  também  masculinas,  que  moldaram  uma  possível  predisposição  dos

entrevistados a atividades manuais e práticas de instrumentos. No tocante às motivações, a

busca  por  economizar  ao  produzir,  em  vez  de  comprar  algo  pronto,  foi  uma  retórica

recorrente.  Sob o aspecto dos sentidos de autenticidade, ficou evidenciada a busca que os

músicos estabelecem por meio do “faça você mesmo” para conseguirem resultados singulares,

seja no aspecto sonoro ou mesmo visual. No tocante ao sentido de empoderamento, a pesquisa

evidenciou  que  os  praticantes  são  tomados  por  sensações  de  orgulho  ao  concluírem  as

atividades  makers dadas  as  dificuldades  em  dominar  a  tecnologia  empregada.  Por  fim,



esclareceu-se que essas práticas makers na área da música não estabelecem um movimento de

embate para com o mainstream.

Limitações – O advento da COVID-19 foi um limitador por inviabilizar o contato direto com

os  entrevistados,  restringindo  a  possibilidade  de  se  obterem  percepções,  observações  e

resultados mais ricos como os que se poderiam coletar em interações presenciais mediadas

pela própria prática maker ou em grupos focais presenciais. Ademais, a pesquisa limitou-se a

analisar  o  perfil,  motivações  e  os  sentidos  de  músicos  que  praticam  o  DIY,  não  tendo

contemplado outros aspectos relacionados com esse tema, como por exemplo, as dificuldades

e facilidades de se praticar essa modalidade de DIY em um país como o Brasil.

Contribuições  práticas –  Os  resultados  mostram  sua  força  para  os  empreendedores  e

aspirantes a empreendedores no mercado de  DIY,  que poderão utilizar-se das informações

desta pesquisa como uma ferramenta no auxílio da compreensão de públicos-alvo, permitindo

um aprimoramento  da  comunicação  com potenciais  clientes  e  a  introdução  de  inovações

nesses mercados especializados. Os dados também permitem àqueles empreendedores que já

atuam  no  mainstream de  música  e  equipamentos  eletrônicos  compreenderem  em  maior

profundidade os anseios dos praticantes  makers, e assim melhorar aspectos da sua linha de

produção, visando entregas mais alinhadas com o desejo desses  “prossumidores”. 

Contribuições  sociais  – Foi lançada luz sobre as particularidades do  DIY, que constituem

práticas em tendência de crescimento e com potencial de formação de novos mercados. Sob a

prerrogativa  de  construírem seus  próprios  equipamentos  e  instrumentos  musicais,  muitos

praticantes vêm atuando de forma a empreender nessa atividade, auferindo dela seu sustento.

São  mostrados  alguns  modos  pelos  quais  os  praticantes  convertem  práticas  DIY em  um

trabalho remunerado, desde a atuação de YouTubers, passando por indivíduos que ensinam o

“faça  você  mesmo”,  até  aqueles  que  vivem dele  vendendo  instrumentos  e  equipamentos

eletrônicos artesanais e autorais. A pesquisa evidencia essa atividade como um trabalho e um

meio de sustento, contribuindo socialmente no sentido de se reconhecer o  DIY não apenas

como um  hobby  restrito a grupos privilegiados, mas também como uma atividade laboral

artesã em expansão e com potencial econômico.



Originalidade  – A pesquisa  mostra  sua  originalidade  no  campo de  Marketing,  Cultura e

Consumo ao aprofundar um universo pouco discutido na produção acadêmica. Embora o DIY

venha recebendo atenção, não há tantos estudos sobre a área da eletrônica aplicada à música.

Outro aspecto original se refere à perspectiva de onde o conhecimento aqui desenvolvido é

produzido, já que o autor da presente pesquisa é também um participante ativo do ambiente

que analisa, condição pouco explorada em tais estudos disponíveis.

Palavras-chave: DIY, Prossumerismo, Masculinidades, Autenticidade, Empoderamento.

Categoria do artigo: Dissertação de mestrado.



Abstract

Purpose – The objective of this research is to investigate the “do-it-yourself” practices in the

field of electronics and music in the light of the debates present in the specialized literature. It

seeks to understand the similarities and differences between this universe in relation to others

already discussed in studies of Marketing, Consumption and Culture. Three main dimensions

are analyzed: the practitioner’s profiles, their motivations to practice Do It Yourself and the

meanings they attribute to  these practices.  Thus,  in  the first  place,  these practitioners are

contextualized in sociocultural terms with a view to understanding them as a singular group.

Next, the motivations for these practices are addressed. And finally, we analyze the meanings

that they attribute both to their craft activities and to the final product obtained through them.

Design/methodology –  Qualitative action research was carried out through semi-structured

interviews. Due to the limitations of social distance imposed by the pandemic of COVID-19,

data collection was carried out through videoconference. A script was used to interview 13

Brazilian informants, who work in DIY practices associated with music. As a complement,

content from hundreds of e-mails exchanged between the author of this research and those

interested in “do-it-yourself” practices were used. The treatment of the data was done using

the  technique  of  content  analysis,  where  the  information  was  grouped  into  three  central

pillars: profiles, motivations and meanings.

Findings –  In observing the profiles of DIY practitioners, an essentially male universe was

found, with a large presence of guitarists. In this regard, the influences, also masculine, that

shaped  a  possible  predisposition  of  the  interviewees  to  manual  and  practical  instrument

activities are highlighted. . Regarding the motivations, the search for savings when producing,

instead of buying something ready, was a recurring rhetoric. Under the aspect of the meanings

of authenticity, the search that the musicians establish through “do it  yourself” to achieve

singular results, whether in the sound or even the visual aspect, became evident. Regarding

the sense of empowerment, the research showed that practitioners are overcome by feelings of

pride when completing the maker activities given the difficulties in mastering the technology



employed. Finally, it was clarified that these practices makers in the area of  music do not

establish a movement of conflict with the mainstream.

Research limitations –  The advent of COVID-19 was a limiter for making direct contact

with the interviewees unfeasible, restricting the possibility of obtaining richer perceptions,

observations  and results  such  as those  that  could be collected in  face-to-face interactions

mediated  by  the  maker  practice  itself  or  in  face-to-face  focus  groups.  .  In  addition,  the

research  was  limited  to  analyzing  the  profile,  motivations  and  senses  of  musicians  who

practice DIY, having not considered other aspects related to this theme, such as, for example,

the difficulties and facilities of practicing this modality of DIY in a country like Brazil.

Practical  implications  –  The  results  show  its  strength  for  entrepreneurs  and  aspiring

entrepreneurs in the DIY market, who will be able to use the information in this research as a

tool to help understand target audiences, allowing an improvement in communication with

potential customers and the introduction of innovations in these specialized markets. The data

also allows those entrepreneurs who already work in the mainstream of music and electronic

equipment  to  understand  in  greater  depth  the  concerns  of  practitioners  makers,  and  thus

improve aspects of their production line, aiming at deliveries more aligned with the desire of

these "prosumers".

Social implications –  Light was thrown on the particularities of DIY, which is a growing

trend and has the potential to form new markets. Under the prerogative of building their own

musical equipment and instruments, many practitioners have been working to undertake this

activity, earning it their livelihood. Some ways in which practitioners convert DIY practices

into paid work are shown, ranging from YouTubers, to individuals who teach “do-it-yourself”,

to  those  who live  off  of  it  selling  handmade and  copyrighted  electronic  instruments  and

equipment.  The  research  highlights  this  activity  as  a  job  and  a  means  of  livelihood,

contributing  socially  in  the  sense  of  recognizing  DIY not  only  as  a  hobby  restricted  to

privileged groups, but also as an expanding artisan work activity with economic potential.

Originality – The research shows its originality in the field of Marketing, Consumption and

Culture by deepening a little discussed universe in academic production. Although DIY has



received attention, there are not so many studies on the field of electronics applied to music.

Another original aspect refers to the perspective of where the knowledge developed here is

produced, since the author of this research is also an active participant in the environment he

analyzes, a condition that has not been explored in such available studies.

Keywords: DIY, Prosumerism, Masculinities, Authenticity, Empowerment.

Category: Master´s thesis
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1 Introdução

A prática  de  atividades  manuais  remonta  há  milênios,  ajudando  a  compreender  o

desenvolvimento da raça humana. Seja construindo casas para a morada, aparatos de caça ou

mesmo plantando e cozinhando seus alimentos,  os humanos vêm desenvolvendo seu lado

habilidoso e “construtor”. A partir especialmente da Revolução Industrial, no século XVIII, a

formação de uma sociedade urbanizada, industrializada e de consumo, trouxe impactos para

as atividades artesanais e manuais tradicionalmente realizadas por homens e mulheres, e o

mundo  passou  a  experimentar  máquinas  desempenhando  mais  rapidamente  processos

produtivos antes realizados por pessoas (Dusi, 2017).

O escritor Alvin Toffler (1980) percebeu, que por volta dos anos de 1950, ocorreu uma

mudança por ele  chamada de Terceira Onda, que colocava em evidência um “retorno” às

atividades  manuais  e  emergia  o  “prossumidor”,  ou  seja,  aquele  que  produz  por  meio  de

trabalho manual, mas também é consumidor. A ação do prossumidor já ocorria desde o início

da história humana, no que ele chamou de Primeira Onda, porém, Toffler (1980) esclarece que

o prossumidor da Terceira Onda não o faz necessariamente por obrigação, mas também por

prazer  (Toffler,  1980).  Em  língua  inglesa,  o  papel  desempenhado  pelo  prossumidor

contemporâneo é também chamado “do it yourself” (faça você mesmo), ou pelo acrônimo

DIY. Pela razão do DIY ser resultado de um trabalho manual, é comum que o ator que realiza

essas atividades seja chamado de  maker (Tanenbaum, Williams, Desjardins, & Tanenbaum,

2013), significando no inglês algo como fabricante ou criador.

Pesquisas sobre o DIY têm potencial para ajudar aqueles que desejam empreender, ao

evidenciar  os  interesses  do  público  consumidor.  No  cenário  atual,  muitos  são  os  que

empreendem utilizando-se da internet, oferecendo cursos online, por exemplo. Negócios vêm

sendo adaptados e/ou criados para funcionarem através da internet, consolidando o espaço

virtual como um potencial local para a criação de mercados e expansão do empreendedorismo

digital (Hollebeek & Macky, 2019; Holliman & Rowley, 2014; Lehnert,  Goupil, & Brand,

2020).  Prescreve-se que os empreendedores  digitais produzam “conteúdo” (Lehnert  et  al.,

2020),  o  que  pode  ser  lido  dentro  da  lógica  da  chamada  “sociedade  do  conhecimento”

(Carvalho & Kaniski, 2000), onde “conhecimento” significa valor econômico, tanto para as

empresas quanto para o consumidor disposto a pagar por “conteúdo”. Assim, a internet não é

só um mercado, mas uma forma de sofisticar as possibilidades de se produzir, consumir e

transacionar conhecimento/conteúdo.
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É com esse pano de fundo que se situa a presente pesquisa, realizada por um praticante

DIY que deseja construir um mercado para oferecer o seu conhecimento de DIY com o apoio

da internet. A pesquisa se contextualiza, portanto, nos esforços empreendedores do autor que,

com base em seus conhecimentos em eletrônica aplicada à música, e em sua atuação como

praticante e professor de DIY, almeja compreender de modo mais aprofundado os perfis e as

aspirações de um público potencial para as suas ofertas de valor, especialmente cursos de DIY.

2 Definição do problema

Na literatura científica, o tema DIY vem sendo discutido sob diferentes ângulos e áreas

de estudo. Esta pesquisa dialoga, particularmente, com o campo de estudos de Marketing,

Cultura e Consumo. Nesse campo, a temática DIY passou a ser analisada à luz de diferentes

debates, como o de construção de mercados, o de gênero, comportamento do consumidor,

inovação e cultura e consumo.

Em meio aos debates de construção de mercados, o DIY passou a ser estudado através

do chamado “empreendedor integrado”. O empreendedor integrado é um agente de mudanças,

com habilidades de construir novos mercados e intervir sobre a comunidade (Duarte, Casotti,

&  Moreira,  2019;  Martin  &  Schouten,  2014;  McKeever,  Jack,  &  Anderson,  2015).  Tais

pesquisas  são  realizadas  “sobre”  o  empreendedor  integrado  e  nunca  desenvolvidas  pelos

próprios empreendedores. Nesse sentido, entende-se que essa categoria não pode se prestar

apenas ao papel de “objeto” de investigação, devendo ocupar também, com os seus saberes

situados (Haraway, 1995) um lugar central na produção do conhecimento sobre as práticas

DIY. O autor deste trabalho vem lecionando, ao longo dos anos, cursos na área do “faça você

mesmo”  de  eletrônica  aplicada  à  música  e  representa,  portanto,  simultaneamente,  um

pesquisador, praticante e empreendedor. Acredita-se que essa posição do pesquisador oferece

melhores condições de compreensão da “perspectiva nativa” (Geertz, 1974) dos praticantes

DIY.

Diversos  estudos  têm  se  dedicado  ao  tema  do  DIY,  como  por  exemplo,  sobre  a

fabricação artesanal de cosméticos caseiros (Duarte et al., 2019;  Morais, Brito, & Quintão,

2019);  o  surgimento  de  comunidades  e  culturas  DIY  (Kuznetsov  &  Paulos,  2010);  a

democratização  do  DIY  (Atkinson,  2006)  e  a  inovação  que  o  DIY pode  trazer  para  o

empreendedorismo (Fox, 2014). O interesse de pesquisadores parece denotar que o  DIY  se
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consolida como prática no século XXI. Porém, deve-se salientar que pouco foi  explorado

sobre  as  práticas  “do  it  yourself”  voltadas  para  a  música,  envolvendo  a  confecção  de

instrumentos  e  equipamentos  de  áudio.  Tratam-se  de  práticas  atreladas  a  conhecimentos

bastante  especializados  e  complexos,  o  que  oferece  ao  fenômeno  peculiaridades  e

especificidades em meio ao DIY em geral. Buscar uma compreensão aprofundada dos perfis,

motivações  e  sentidos  dessas  práticas,  se  torna,  assim,  um exercício  necessário  para  um

mergulho na dimensão sociocultural desse tipo especial de prossumerismo.

3 Objetivo

- O objetivo desta pesquisa é realizar uma análise aprofundada dos perfis, motivações

e  sentidos  relacionados  às  práticas  Do  It  Yourself  de  eletrônica  aplicada  à  música

(instrumentos musicais e equipamentos eletrônicos). Busca-se estabelecer um diálogo com a

literatura  especializada  em  prossumerismo,  Cultura  e  Consumo,  buscando  tanto  as

aproximações  quanto  as  especificidades  que  o  universo  maker em  questão  apresenta  em

comparação com outros já debatidos.

- No que se refere aos perfis, busca-se realizar uma caracterização socioeconômica e

cultural dos interessados em DIY, e aprofundar, especialmente, sobre o lugar de tais práticas

no contexto de vida desses indivíduos, entendendo também a iniciação deles no DIY.

-  As motivações  serão estudadas a partir  de um diálogo com debates presentes  na

literatura especializada em DIY, tais como os que se referem a uma busca por economizar, a

um posicionamento contestatório diante dos mercados  mainstream e os que propõem uma

caracterização das orientações ligadas ao DIY.

- Por fim, a análise dos sentidos atribuídos ao DIY visa aprofundar sobre a dimensão

simbólica associada às práticas DIY e aos seus resultados e debate do universo em questão por

meio de um diálogo com duas noções também presentes na literatura, as de autenticidade e

empoderamento.

4 Relevância

Segundo pesquisa sobre o empreendedorismo digital no Brasil realizada pelo Serviço

Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas  Empresas  (SEBRAE)  (2012),  94,8%  dos

entrevistados consideram o tema do marketing importante para o desenvolvimento de seus
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negócios.  Essa  mesma  pesquisa  ainda  reporta  que  79,3%  desses  empreendedores  têm

razoável,  pouco  ou  nenhum acesso  a  dados  que  os  ajudem a  compreender  melhor  nessa

temática (SEBRAE, 2012).

Não menosprezando  outras  áreas  importantes  em detrimento  do  marketing,  mas  a

relevância desse trabalho de pesquisa que se inicia, auxilia aqueles indivíduos que desejam

aprofundamentos  nesse  segmento na  proposta  de empreender digitalmente dentro do  DIY

aplicado  à  música.  Portanto,  o  resultado  dessa  pesquisa  ajudará  em  uma  compreensão

apropriada do perfil do público, e consequentemente na identificação de quais são as grandes

dificuldades apresentadas pelos indivíduos que desejam iniciar ou se aprofundar nesse tema.

Pois  ao  investigar  as  “dores  dos  clientes”  (Osterwalder,  Pigneur,  Bernarda,  Smith,  &

Papadakos,  2014),  empreendedores  podem enxergar  o  que  devem prover  ao  seu  público

potencial para alcançar maior chance de sucesso em seu negócio. Dessa forma, o leitor terá

uma visão daqueles que buscam no aprendizado da eletrônica uma forma de se expressar com

a construção de equipamentos de áudio e instrumentos, evidenciando o perfil do público de

DIY, suas motivações e os sentidos percebidos por aqueles que a praticam.

Uma  pesquisa  aprofundada  com  um único  indivíduo  atuante  no  DIY,  já  proveria

diversos resultados sobre como estão organizadas essas práticas. Porém, com a proposta de

proporcionar maior relevância ao seu resultado, foram estudados em profundidade, por meio

de uma pesquisa qualitativa, 13 indivíduos que atuam com práticas de “faça você mesmo” na

área da música e tecnologia. Com essa análise será possível compreender as diferentes visões

envolvidas  no  DIY realizadas  por  esses  praticantes,  onde  ao  contrário  de  uma  pesquisa

quantitativa,  será  possível  estabelecer  conexões  mais  profundas  para  a  compreensão  dos

diversos pontos de vista.

5 Delimitação da pesquisa

A cultura do “faça você mesmo” pode se apresentar nas mais diferentes áreas. Porém,

a  presente pesquisa está  delimitada ao  DIY praticado na área da música.  A pesquisa está

restrita aos interessados no aprendizado da eletrônica, como uma ferramenta para a construção

de equipamentos e instrumentos de áudio. No tocante a interessados, expõe-se que pode assim

englobar os que já atuam com essas práticas, como os novatos que não possuem nenhum

conhecimento de eletrônica para aplicarem no DIY.
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Este trabalho não contempla o estudo de outras vertentes da música ligadas ao  DIY,

como  por  exemplo,  a  construção  de  instrumentos  acústicos.  A pesquisa  está  limitada  a

brasileiros residentes em qualquer território do país e busca abordar os envolvidos em práticas

makers independentemente se esses atuam de forma profissional ou como hobby nessa arte.

6 Revisão da literatura

6.1 O DIY e a questão de gênero

A compreensão dos perfis daqueles que atuam por meio do “faça você mesmo”, possui

uma grande relevância como objetivo dessa pesquisa. Por isso entende-se ser necessário um

aprofundamento  de  questões  que  envolvam  essa  temática.  Cabe  ainda  sublinhar  que  já

dispúnhamos de antemão, de informações sobre uma predominância masculina no tocante aos

praticantes de DIY. Assim, entendeu-se que a questão de gênero – mais especificamente a de

construção  de  masculinidades  –  deveria  ser  debatida  dentro  do  meio  musical  quanto  aos

processos desenvolvidos por makers que atuam no DIY.

A literatura especializada reconhece que o  DIY está associado a uma  predominância

masculina (Foster, 2004), embora as mulheres passem progressivamente a desempenhar mais

papéis  nessas  práticas  (Wolf,  Albinsson,  & Becker,  2015).  Observa-se,  entre  os  homens,

atividades  DIY como  carpintaria  e  mecânica  (Wolf  &  McQuitty,  2011),  construção  de

equipamentos eletrônicos (Fenn, 2010; Flood, 2016; Ghazala, 2004; Obici, 2014), produção

de facas (Peters,  Bodkin, & Fitzgerald, 2012) e construção e restauração de móveis (Holt,

1997),  enquanto  as  mulheres  aparecem  buscando  no  DIY:  remodelar  e  reformar  suas

residências (Wolf et al., 2015), criar cosméticos e outros produtos de beleza (Duarte et al.,

2019; Morais et al., 2019), decorar o lar (Fox, 2014) e instalar luminárias (Wolf et al., 2015).

O perfil etário e socioeconômico dos praticantes de Do It Yourself no Reino Unido apareceu

associado, em Williams (2008),  a indivíduos  com mais de 25 anos,  com  maior frequência

entre 35 e 44 anos, e entre indivíduos de alto poder aquisitivo (Williams, 2008).

A literatura apresenta discussões sobre os sentidos  de masculinidade associados às

práticas DIY, presentes em autores como: Wolf e McQuitty (2011), Moisio, Arnould, e Gentry

(2013),  Gelber  (1997) e Holt e  Thompson (2004).  Com frequência as discussões também

remetem a  Kimmel  (2011),  especialista  no  tema da  construção  social  de  masculinidades.
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Assim,  segundo  Kimmel  (2011),  as  atividades  associadas  ao  gênero,  são  dinâmicas  e

constituídas  através  de  relações  normatizadas  para  cada  sexo  de  acordo  com  questões

históricas e sociais.  Portanto,  pode-se argumentar  que a  atuação dos homens no  DIY está

associada a uma espécie de reação de crítica à sociedade de consumo e seu modo de vida que

“atrofia” as capacidades tradicionalmente masculinas de construção e inventividade, diante da

produção em massa, onde os produtos já vêm prontos. A formação da sociedade de consumo

teria  “mutilado”  potencialidades  masculinas  ligadas  à  construção  e  engenhosidade,  que

vinham sendo empregadas até antes da Primeira Revolução Industrial. Assim, o DIY surgiria

na modernidade como um movimento que busca o resgate dessas potencialidades por meio de

atividades  manuais  (Gelber,  1997; Holt  & Thompson,  2004; Moisio et  al.,  2013; Toffler,

1980).

Para Gelber (1997), mesmo com as mulheres passando a ter mais acesso aos utensílios

ferramentais,  as  grandes  e  brutas  ferramentas  nunca  deixaram  de  perder  a  “aura  de

masculinidade” (p. 7). Em Wolf e McQuitty (2011), o domínio das ferramentas é debatido

como um símbolo de autonomia e da habilidade de criar. O relacionamento dos homens com

as ferramentas fariam parte de uma espécie de ciclo de provação, no qual para ser um homem

de verdade  é  preciso  dominar  o  uso de ferramentas  (Gelber,  1997).  Moisio et  al.  (2013)

discutem que muitas ferramentas têm suas marcas associadas a símbolos de poder, virilidade e

autoconfiança vendendo a ideia de que permitiriam a seus usuários “alçar voos maiores” em

suas engenhosidades.

Ainda  pormenorizando  o “faça  você  mesmo” no  tocante  ao gênero,  Moisio  et  al.

(2013) evidenciam a oportunidade que o seu praticante tem de ali desempenhar uma atividade

completamente diferente da sua profissão, o que pode representar uma forma de alívio ou

atividade terapêutica. Para citar um exemplo dessa pesquisa, um professor universitário que

leciona durante a semana, afirma que no  DIY tem a possibilidade de ser ‘outra pessoa’ nos

fins  de  semana,  quando  está  envolvido  com  a  reforma  da  casa:  “eu  ser  algo  totalmente

diferente do que um professor” (Moisio et al., 2013, p. 7). Outro entrevistado, um professor

com PhD, argumenta que o afastamento de sua identidade profissional principal é benéfico e

gerador de alívio: “você não tem que ser um cientista de foguetes para abrir uma lata de tinta

e pintar.”  (Moisio et al.,  2013, p.  8).  E um terceiro ainda compara sua rotina diária,  que

envolve reuniões e horas passadas em frente a um computador ao DIY, por meio do qual seria

possível produzir um resultado tangível e enxergar onde, de fato, suas horas de trabalho foram
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empenhadas, o que geraria nele um efeito psicológico de tempo bem aproveitado (Moisio et

al., 2013).

Sobre a atuação moderna feminina no DIY, Wolf et al. (2015) expõem que as mulheres

vêm buscando atuar em práticas de DIY que outrora eram oriundas do universo do homem. A

pesquisa de Wolf et al. (2015), cita estudos com mulheres que iniciaram um projeto de DIY

sem falar com os maridos, pois também acham-se capazes de resolverem os problemas: “Vou

ligar para Craig [marido] se absolutamente não puder seguir em frente sozinha.” (p. 4). Uma

outra pesquisa mostrou resultados semelhantes  ao posicionar colocações  de indivíduos do

sexo feminino sobre o DIY: “É também uma sensação muito poderosa e independente . . . usar

um grande martelo e pé-de-cabra . .  .  faz você se sentir muito forte.” (Wolf & McQuitty,

2011,  p.  8).  De forma semelhante,  uma outra entrevistada  menciona:  “Faz você se sentir

independente, . . . me sentir mais forte como mulher.” (Wolf & McQuitty, 2011, p. 9).

Em tratando-se essa pesquisa do cenário daqueles que praticam o  DIY orientado ao

universo musical, há também de se historicizar suas particularidades.  Na Europa, desde os

tempos de Beethoven, a representação do meio musical se associou ao “masculino”, com a

obtenção de uma formação cultural musical especialmente voltada para os homens (DeNora,

2002). No contexto brasileiro atual, a pesquisa de Segnini (2014) revela ser predominante a

participação de homens no campo da música. No ano de 2011, 85% (total de 127.972) dos

ocupados  profissionalmente  em música,  se  declararam do  sexo  masculino,  atuando  como

músicos intérpretes ou regentes, compositores, arranjadores e musicólogos (Segnini, 2014). O

aumento  na  participação  das  mulheres  no  mundo  da  música  é  discreto  e  se  mostra  por

pequenas oscilações no período relatado (Segnini, 2014).

No que se refere ao universo musical aqui pesquisado, a questão de gênero se vê ainda

reforçada pela natureza dos instrumentos e equipamentos que estão no centro das práticas

DIY, marcadamente a guitarra elétrica. De fato, como debatem Obici (2014) e Flood (2016), o

universo  dos  praticantes  da  área  da  música  que  se  envolvem  com  o  DIY é  composto

majoritariamente  por  guitarristas.  A associação  entre  instrumentos  elétricos  de  cordas  e

masculinidade foi debatido por Clawson (1999), que evidencia os percalços de uma mulher ao

adentrar no universo musical tocando baixo elétrico. A rejeição dos guitarristas masculinos

era grande, chegando a deixarem claro seu menosprezo pela decisão das mulheres em favor ao

aprendizado  do  baixo  elétrico.  Em suas  declarações,  o  baixo  é  tido  como o  instrumento
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elétrico de cordas  mais  “fácil”  de tocar,  o  que fundamentaria  a  escolha feminina por ele

(Clawson, 1999, p. 8).

6.2 Motivações para o DIY

Diversas  parecem  ser  as  razões  que  levam indivíduos  a  praticarem  o  “faça  você

mesmo”. Por meio da literatura especializada evidencia-se que uma parte dos praticantes do

DIY o  faz  por  razões  financeiras,  ou  seja,  economizarem  dinheiro  com  essas  atividades

(Gelber, 1997;  Watson & Shove, 2008; Williams, 2004; Williams, 2008;  Wolf & McQuitty,

2011).  Existiria  ainda  um outro  perfil,  associado  a  um sujeito  passivo  cujas  ambições  e

desejos poderiam ser manipulados por comerciais e programas de TV estimulando-os para

realizarem práticas  de  DIY  (Williams,  2008).  Enquanto  outros  utilizam-se  do  “faça  você

mesmo” pelo desejo de se expressar construindo uma identidade própria e deixando de ocupar

a posição de um mero consumidor passivo  (Atkinson, 2006;  Duarte et al., 2019; Williams,

2008; Wolf & McQuitty,  2011),  ou ainda associado a um estilo de vida, como algo mais

ligado a um  hobby (Gelber,  1997; Morais et al.,  2019;  Watson & Shove, 2008;  Williams,

2004).  Citam-se  também, os  que  usam o  DIY por  não  encontrarem equivalentes  ao  que

desejam  no  mainstream (Flood,  2016;  Wolf  &  McQuitty,  2011)  ou  por  desejarem  um

resultado personalizado (Duarte et al., 2019; Wolf & McQuitty, 2011). Já outros encontram-se

no dilema entre fazer ou comprar o produto pronto (Wolf & McQuitty, 2011), com frequência,

impulsionado por uma inquietação de não se encontrar o tipo, a qualidade, a funcionalidade, o

preço ou a personalização buscados (Hurst & Tobias, 2011; Scaraboto & Fischer, 2013; Wolf

& McQuitty, 2011).  Enquanto ainda, alguns dos praticantes procuram nessa atividade uma

fonte de receita (Atkinson, 2018; Flood, 2016; Obici, 2014).

Sob a  ótica financeira,  pesquisas mostraram que indivíduos pertencentes às classes

mais  ricas  têm a opção de comprar  um produto pronto,  mas alguns optam pelo  DIY por

enxergarem nele uma atividade prazerosa (Atkinson,  2006; Moisio et  al.,  2013;  Williams,

2004;  Williams,  2008).  Assim,  esses  terceirizam  as  atividades  que  não  gostam  para  se

dedicarem a outras atividades de  DIY que lhes proporcionem mais prazer, como citado na

pesquisa: “É tudo sobre o prazer que você obtém fazendo você mesmo” (Williams, 2008, p.

10).  Por meio dessa análise,  Atkinson (2006) pondera que no mundo moderno,  o  DIY  se

mostra como algo que ajudou inclusive a reduzir os estigmas envolvidos no desempenho de

trabalhos  manuais,  onde  anteriormente  esses  eram realizados  somente  por  indivíduos  de
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classes operárias. Mas importante destacar o quão tênue é a noção de atividades manuais

associadas ao padrão de vida. Williams (2004) reforça que as pessoas pertencentes a classes

menos favorecidas financeiramente, muitas vezes optam pelo  DIY por não terem meios de

pagarem para o serviço ser executado por outro: “Empregar outra pessoa seria muito caro” (p.

10). Ou seja, por meio dessa argumentação, os envolvidos com o DIY em tempos de bonança

financeira podem ser vistos como praticantes de uma atividade viril, mas também vistos como

participantes de uma “impotência econômica” em momentos de crise (Gelber, 1997, p. 23).

Esses indivíduos que pontuam o DIY como uma perspectiva econômica, analisam sua

motivação sob uma comparação de preços, ao ser capaz de produzir por um custo menor. O

preço da maior parte dos itens industrializados pode ser extremamente elevado se comparado

ao necessário para produzir um item similar por meio do  DIY (Hurst & Tobias,  2011). A

afirmação ecoa de forma mais intensa no sentido que os praticantes de  DIY da pesquisa de

Hurst e Tobias (2011) produziam produtos para a área médica: “É apenas mais caro porque é

'médico'. Você pode comprar algo e apenas modificá-lo por menos.” (p. 3). A pesquisa de

Hurst e Tobias (2011) ainda evidencia como os usuários dos produtos podem encontrar-se na

condição de enxergar mais facilmente novas funcionalidades e melhorias por meio do uso:

“Os  usuários  que  inovam podem desenvolver  exatamente  o  que  eles  querem,  em vez  de

depender dos fabricantes para agirem como seus agentes (muitas vezes imperfeitos)” (p. 5).

A motivação pelas práticas do DIY, pode ainda ficar evidenciada por perceber que o

produto industrializado possui uma qualidade inferior ao realizado com as próprias mãos, e

assim  não  atenderia  da  forma  como  desejada:  “Não  havia  como  garantir  que  as  coisas

[produtos  de  prateleira]  funcionariam.  Não  queríamos  desperdiçar  o  dinheiro  e  depois

descobrir  que  essas  coisas  não  funcionaram.”  (Hurst  &  Tobias,  2011,  p.  2).  Além  da

comparação  para  com a qualidade de um produto  industrializado,  na pesquisa de Wolf  e

McQuitty (2011), indivíduos praticantes do DIY expõem opiniões referentes à qualidade final

da atividade realizada também por profissionais da área. Dessa forma se acham mais capazes

que o outro, ao afirmarem que: “Eu vi o trabalho que alguns profissionais têm feito na casa da

minha mãe e eu apenas balancei minha cabeça.  Veja, eles não se importam muito com os

detalhes . . .” (Wolf & McQuitty, 2011, p. 6).

Cita-se  ainda,  que  as  motivações  por  parte  dos  consumidores  podem surgir  e  até

produzirem impactos no  mainstream,  forçando uma adaptação às suas linhas de produção

fabril, como exposto na pesquisa de Scaraboto e Fischer (2013). Porém, uma demora nesse
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processo ou mesmo uma falta de interesse dessas empresas realizarem esse movimento pode

incentivar  grupos  a  produzirem  por  conta  própria  aquilo  que  não  podem  encontrar  no

mainstream  da forma como desejam (Duarte et al., 2019;  Morais, Brito, & Quintão, 2018;

Morais et al., 2019).

Algumas das motivações citadas também podem ser encontradas no universo do DIY,

tecnologia  e  música.  Conforme  analisa  Flood  (2016),  após  a  realização  artesanal  de  um

equipamento ou instrumento musical, são recorrentes as comparações com o seu equivalente

industrializado, o que incrementa o “poder” e as habilidades do prossumidor ao economizar

dinheiro.  Exemplificando,  Ghazala (2004) chega a comparar o produto de sua criação por

meio da simples manipulação de circuitos eletrônicos, um projeto que custou U$ 2,00, a algo

que por seu som singular poderia ser utilizado por um estúdio profissional de música. Porém,

se alguns projetos podem ser extremamente simples de serem concluídos, outros encontram-

se em posição contrária. Assim, autores alertam que o envolvimento desses praticantes com o

DIY pode ser tão extenso a ponto de assumirem, por vezes, tarefas que sejam maiores do que

suas capacidades em concluí-las (Wolf & McQuitty, 2011). Como retratado por um homem

atuante no  DIY, mas que em um projeto específico encontrou-se na necessidade de auxílio

profissional: “Mas é nessa hora que você percebe que pode querer alguém [um profissional].”

(Wolf & McQuitty, 2011, p. 12).

Por fim, ainda relacionada às motivações para adentrar no universo do DIY, Watson e

Shove (2008) elencaram diferentes caracterizações dos makers. Portanto, alguns desses estão

só interessados no resultado e benefícios da conclusão da atividade  DIY.  Enquanto outros

tendem a valorizar todas as etapas do processo de construção. Já um terceiro grupo sente

prazer  tanto  pela  conclusão  da  atividade  DIY quanto  das  etapas  percorridas  durante  a

construção.  E por último existe  aquele que se interessa por  essas  práticas mas ainda  não

adentrou nesse universo maker, sendo tratado como um novato (Watson & Shove, 2008).

Ampliando-se a classificação de Watson e Shove (2008), Atkinson (2006) argumenta

que parte dos indivíduos se identificam com o DIY moderno por poder participar do processo

de construção,  mesmo que mais simplificado.  Assim,  esse participante de atividades  DIY,

mesmo se tratando de montagens de peças de encaixe como um kit de móvel para casa que foi

comprado  desmontado,  sente-se  atuante  nessa  prática  permitindo-se  experimentar  um

sentimento de individualismo e participação no processo de construção (Atkinson, 2006).
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Uma  outra  perspectiva  pode  surgir  para  alguns  makers que  se  envolvem  com  a

construção e comércio de equipamentos e instrumentos  DIY. Amparado no resultado dessas

práticas  únicas  do  “faça  você  mesmo”,  surge  o  termo  “equipamento  de  boutique”  que

apareceu no meio musical com o advento do  DIY, sendo usado para traduzir o fato de que

alguns músicos passaram a produzir poucas unidades singulares de sua criação (Fenn, 2010).

A ideia aparece nas análises de Flood (2016), Atkinson (2018) e Fenn (2010) sobre músicos

que iniciaram negócios próprios, criando ou modificando circuitos na busca por resultados

sonoros específicos, comercializando-os de forma independente do mainstream. A pesquisa de

Flood (2016) expõe indivíduos praticantes do  DIY que uniram-se na proposta de criar um

pequeno negócio de produção de pedais para guitarra, montando assim a Death by Audio no

subúrbio de Nova Iorque – EUA. Essa pequena empresa vende seus pedais inclusive para

artistas famosos no cenário musical, como o guitarrista da banda U2, The Edge, que relatou à

revista Rolling Stone, em março de 2009, que usa pedais de efeito handmade dessa marca, os

quais podem custar de U$ 150,00 a U$ 300,00, a unidade (Flood, 2016).

A pesquisa  de  Atkinson  (2018)  também mostrou  envolvidos  com práticas  de  DIY

associadas  com  a  música  que  comercializam  o  produto  de  seus  trabalhos.  Um  desses

indivíduos relatou inclusive como sobrevive unicamente da sua produção como maker: “fazer

guitarras é . . . minha única fonte de renda. . . . sustenta nossa casa.” (Atkinson, 2018, p. 20).

Sobretudo, pesquisas como a de Parker (2013) mostram que há de se ponderar até que

ponto  vale  financeiramente  comercializar  esses  equipamentos  autênticos.  Visto  que

atualmente existem centenas de equipamentos industrializados que são produzidos na China

por  um  preço  muito  competitivo  (Parker,  2013).  Portanto,  essa  constatação  fortalece  as

observações de que muitos dos praticantes de DIY na área da eletrônica e música, podem não

estar interessados em comercializar seus produtos, mas, ainda assim, o fazem na busca de

imprimir sua personalidade em um resultado diferenciado, mesmo que possam gastar valores

próximos  ao  necessário  para  comprar  algo  industrializado  (Flood,  2016;  Parker,  2013).

Assim, o prossumidor que desejar comercializar suas construções, deverá desenvolver meios

de seu trabalho ser singular na proposta de ainda assim obter êxito com vendas (Atkinson,

2018).
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6.3 Sentidos - Autenticidade

Pesquisas vêm discutindo as relações dos perfis dos praticantes do  DIY associadas a

aspectos  de  autenticidade  (Duarte  et  al., 2019;  Morais  et  al.,  2019;  Suddaby,  Ganzin,  &

Minkus, 2017; Tanenbaum et al., 2013; Wolf & McQuitty, 2011). Em Suddaby et al. (2017) o

valor atribuído à autenticidade é associado a um processo mais amplo de “re-encantamento do

mundo” (p. 1), o que serviu como interpretação para pesquisas de Consumo e Cultura sobre o

DIY (Farah, Ramadan, & Harb, 2019; Ganzin, Islam, & Suddaby, 2019; Morais et al., 2019).

Sob essa definição, a autenticidade estaria ligada ao desejo dos consumidores de se

manterem fiéis a normas e valores associados a práticas tradicionais de artesanato (Suddaby et

al.,  2017). No trabalho de Morais et al. (2019), mobiliza-se a noção de autenticidade como

proposta de entender a formação de um mercado artesanal de cosméticos no Brasil, construído

sob  práticas  de  gerações  anteriores  que  são  propagadas  entre  os  envolvidos,  atualmente,

especialmente pela internet. Suddaby et al. (2017) expressam que essa autenticidade é de certa

forma  mimética,  já  que  se  espelha  em experiências  passadas  e  busca  portanto  imitá-las.

Assim,  Morais  et  al.  (2019)  colocam a  autenticidade  como um aspecto  associado  ao  re-

encantamento na área de produtos de beleza. Ou seja, de forma análoga a uma receita de bolo,

os praticantes de  DIY de cosméticos buscariam divulgar suas práticas entre os envolvidos,

muitas  ancestrais,  onde  todos  esses  participantes  produziriam  resultados  semelhantes

(Suddaby et al., 2017).

Por outro lado,  a  autenticidade  pode  se  mostrar  por  meio de  uma necessidade  de

personalização,  com a  conclusão  de  uma atividade  de  forma completamente  diferente  de

como poderia ser feito por outra pessoa (Wolf & McQuitty, 2011). Assim, caso as opções

disponíveis no mercado não sejam capazes de atender às necessidades, é possível realizá-las

por meio do DIY, como citado na pesquisa de Wolf e McQuitty (2011): “Quando construí meu

caiaque, projetei-o no computador como uma estrutura híbrida de madeira e fibra de vidro  . . .

Eu queria construir de acordo para o que eu precisava que meu caiaque fizesse.” (p. 7).

Sob o aspecto do DIY no campo de música e tecnologia, essa noção parece demandar

uma análise ainda mais cuidadosa da palavra “autenticidade”. Historicizando a evolução dessa

autenticidade na música, pode-se destacar que na década de 1950, guitarristas em um processo

empírico  de  tentativa  e  erro,  rasgavam  literalmente  o  cone  do  alto-falante  na  busca  por

produzir um som diferenciado, distorcido (Whiteley, 1990). Anos depois, chegou-se à criação

de um circuito eletrônico para distorcer o som gerado pela guitarra (Flood, 2016;  Whiteley,
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1990). Mas surgiram outros trabalhos nessa personalização sonora, como exemplo o circuit

bending, que viabilizou a partir da década de 1960, a montagem de equipamentos eletrônicos

de áudio personalizados de forma caseira e reutilizando materiais (Ghazala, 2004).

Assim,  esses  músicos  constroem  equipamentos  que  são  desde  réplicas  exatas  de

marcas famosas e até circuitos com variações na intenção de conseguir um resultado sonoro

particular  e  diferenciado:  “reconstruindo  nossas  guitarras  e  amplificadores  para  alcançar

novos sons.” (Flood, 2016, p. 192). Portanto, ao que parece, a experimentação e autenticidade

no DIY se mostra pela confecção de equipamentos e instrumentos musicais, que visa alcançar

uma forma através da qual  os músicos praticantes  possam expressar a sua criatividade de

forma autêntica: “Os usuários querem um som único que não pode ser encontrado em nenhum

outro lugar” (Flood, 2016, p. 234).

Portanto, essa busca pode ter seus anseios na personalização de um instrumento ou

equipamento com a motivação por singularizar a expressão sonora conseguida, enfatizando

aquilo que o diferencia e o torna único (Obici,  2014).  A  pesquisa de Atkinson (2018) até

mostrou como construtores de instrumentos musicais sentiam-se mais autênticos e criativos

por construí-lo com as mãos e ferramentas simples, distinguindo-os de uma produção em série

realizada em uma fábrica.

Alguns dos praticantes de  DIY na área da música buscam a autenticidade não só no

aspecto  sonoro,  mas  também no  apelo  visual  do  instrumento  ou  equipamento  (Atkinson,

2018;  Fenn,  2010).  Portanto,  esses  recorrem  a  fazer  com  que  sua  construção  se  pareça

autêntica, seja usando acabamentos modernos nas peças ou mesmo buscando torná-las com

um ar vintage1, utilizando-se de tinta preta e até graxa para dar um aspecto envelhecido aos

instrumentos (Atkinson, 2018). Ao que parece, a busca se estende além, inclusive para partes

que são até  pouco visíveis,  como os pedais  de guitarra  (Flood,  2016).  De onde podemos

inclusive questionar as razões, pois nesse caso o pedal é algo feito para ser pisado e por isso

localizado  no  chão  não  fica  tão  evidente  ao  público.  As  razões  parecem  resumir-se  a:

“decoração  de  um pedal  reflete  como os  engenheiros/designers desejam que  ele  soe  e  a

imagem que eles pretendem evocar.” (Flood, 2016, p. 214).

Sob  esse  mesmo  ângulo,  a  literatura  mostra  que  por  meio  da  expressão  da

autenticidade do DIY na música, seus praticantes têm uma grande liberdade para explorar e

criar diferentes resultados inclusive utilizando-se de materiais que poderiam ser tratados como

1 Vintage significa algo antigo e clássico, comparando-se com períodos passados.
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lixo (Atkinson, 2018; Snake-Beings, 2017; Wolf & McQuitty, 2011). Dessa forma, uma caixa

ou lata que teria uma outra função, torna-se um produto distinto e único por meio desses

praticantes  (Atkinson,  2018;  Snake-Beings,  2017).  Também sobre  a  questão  de  reutilizar

materiais, outra pesquisa mostra que essa noção denota uma ideia atualmente debatida, que

está  associada  com práticas  sustentáveis  (Wolf  & McQuitty,  2011),  junto a  questões  que

envolvem a obsolescência programada dos produtos, permitindo dessa forma dar um novo uso

para o lixo (Hertz & Parikka, 2012). Assim, como registrado por um praticante músico do

DIY: “seu invólucro é feito de um conjunto de três tigelas de madeira e alumínio . . . artefatos

reciclados que vêm do lixo local.” (Snake-Beings, 2017, p. 10).

6.4 Autenticidade, música e eletrônica: O interesse pelas válvulas

Pode-se dizer que os interessados nas práticas de DIY na pesquisa de Atkinson (2018),

por vezes até demonstraram a busca por tentar reproduzir um som mais próximo daquele que

era tocado há muitas décadas atrás por músicos que usavam instrumentos simples. Portanto,

nesse sentido é possível comparar a busca da autenticidade sonora de certa forma mimética,

como retratado por Suddaby et al. (2017) ao estabelecerem uma conexão com o passado. Os

informantes  de  Atkinson  (2018)  até  colocam  que  muitos  músicos  gastam  fortunas  em

equipamentos para chegar a um som autêntico como o que fora produzido no passado. Mas

não entendem que a melhor forma de chegar a esse resultado pode ser construindo exatamente

o que eles tinham àquela época (Atkinson, 2018).

Nessa busca muitos desses makers vislumbram o desenvolvimento de amplificadores

de áudio completamente valvulados, como eram essencialmente à época entre as décadas de

30 e 60 (Parker, 2013; Teboul, 2017). As válvulas caíram em desuso em meados da década de

1960  em  favor  dos  transistores  (Flood,  2016).  Mas  as  válvulas  são  componentes  que

funcionam segundo um princípio físico e químico completamente diferente dos transistores,

como consequência o resultado sonoro é também diferente (Parker, 2013). Segundo Parker

(2013),  muitos  guitarristas  procuram no  DIY a  construção de  amplificadores  utilizando-se

desse componente, por também apreciarem o som de amplificadores valvulados, por vezes até

sob a alegação de que a qualidade do áudio e distorção apresentadas são melhores que os

amplificadores atuais transistorizados.

De acordo com Parker (2013) os praticantes do DIY que se utilizam dessa tecnologia

antiga, também enxergam nela algo mais resistente e durável comparando-se aos microchips
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atuais. Considerando inclusive, que esses componentes foram idealizados inicialmente para

serem usados na construção totalmente manual, sem o uso de ferramentas automatizadas, ao

contrário de algumas tecnologias que hoje obrigam ao  maker moderno conhecer e possuir,

como circuito impresso2 e SMD3 (Parker, 2013). 

Assim,  atualmente  existe  um público de  entusiastas  do  DIY ligados  à  música  que

desejam ter um equipamento valvulado na proposta de reviver o som e qualidade únicos de

décadas atrás (Parker, 2013; Teboul, 2017). Parker (2013) em seu trabalho, relata inclusive

comunidades  online gratuitas, como exemplo a AX84, que é voltada para a construção de

projetos de amplificadores valvulados para guitarristas, permitindo assim: “criarem um estilo

vintage de amplificadores DIY acessíveis a um grande grupo de fabricantes [makers] usando

circuitos com válvula e com design exclusivo em vez de reproduções de designs clássicos.”

(p. 6).

6.5 Sentidos – Empoderamento

A literatura especializada observa que as práticas DIY podem também estar ligadas a

um sentimento de empoderamento por parte dos seus atuantes (Comor, 2010; Cova & Dalli,

2009; Paltrinieri & Esposti, 2013; Wolf & McQuitty, 2011). Empoderar pressupõe capacitar,

oferecer meios para essa capacitação,  e o capacitado interiorizar o que foi aprendido para

conseguir colocar em prática (Meissner et al., 2017). Em concordância com o afirmado, Wolf

et al. (2015) traduzem o empoderamento através de um processo onde um indivíduo em dado

momento  não  possui  o  poder,  mas  se  coloca  em  posição  de  busca  por  conhecimento  e

confiança capaz de torná-lo empoderado.

Conforme relatado na literatura,  há de se levar  em consideração que quando esses

praticantes  de  DIY voltam-se  para  essas  atividades  manuais,  sentem-se  empoderados  ao

poderem fazer coisas que muitas outras pessoas não seriam capazes de fazer (Dahl & Moreau,

2007; Moisio et al., 2013; Wolf & McQuitty, 2011). Assim, empoderam-se sob a perspectiva

de até se acharem mais inteligentes ao praticarem o DIY, comparando-se com aqueles que não

o fazem, por exemplo: “. . . eu posso consertar coisas que quebram pela casa . . . porque eu

conheço algumas pessoas que simplesmente não conseguem fazer nada.” (Moisio et al., 2013,

2 O circuito impresso é constituído de uma placa onde os componentes ficam presos por meio de um processo
de soldagem.

3 SMD são componentes miniaturizados que exigem ferramentas específicas para o manuseio.
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p.  10).  Citam ainda a capacidade de fazerem as  coisas com as próprias  mãos:  “você não

entende . . . satisfação de ter feito algo com as mãos” (Moisio et al., 2013, p. 10). Da mesma

forma, outra pesquisa reforça a noção de empoderamento ao também se mostrar capaz de

realizar:  “Fazer  algo  que  a  maioria  das  pessoas  não  pode  fazer.  A  maioria  das  pessoas

preferem pagar a alguém para fazer isso.” (Wolf & McQuitty, 2011, p. 8).

A mesma análise, sob o olhar do empoderamento, pode também se mostrar quando os

homens atingem o ideal esperado pela sociedade, como exposto por indivíduos entrevistados

em Moisio et al. (2013) a respeito dos trabalhos concluídos em casa: “. . . quando alguém diz,

oh,  cara,  você realmente  fez um bom trabalho  nisso,  sabe,  realmente  lhe dá segurança e

autossatisfação.” (p. 13).

Na busca por tentar  explicar  esses  sentimentos,  cita-se que como consequência  da

atividade maker do DIY, existe uma íntima interação física com as matérias-primas utilizadas

ao longo do processo de construção (Troye & Supphellen, 2012). Essa relação poderia ser

capaz  de  gerar  outros  efeitos  que  poderiam  assim  se  somar  à  sensação  psicológica  de

empoderamento.  Portanto,  os  indivíduos  que  atuam na  produção  de  bens  sentem-se  mais

envolvidos  afetivamente  com  o  processo  e  o  produto  final,  desenvolvendo  dessa  forma

expectativas mais positivas sobre o resultado alcançado (Troye & Supphellen, 2012; Wolf &

McQuitty, 2011). As construções resultantes de um trabalho manual, podem ainda permitir

gerar  elos  que envolvam as histórias dos  praticantes do  DIY com o produto de sua obra,

tornando maior o significado do processo  (Brown, 2007). Assim, por meio da pesquisa de

Brown (2007) vê-se que a construção de um projeto amplifica e estreita os laços com esse

objeto criado, gerando um elo com as histórias dos praticantes do DIY que serão lembradas

para  sempre.  Assim,  essas  histórias  permanecem mais  vívidas  e  marcantes,  como coloca

Brown  (2007)  em  um  projeto  de  construção  realizado  por  um  maker  que  mostra  suas

recordações sobre o projeto que fez: “num sábado e domingo misturamos . . . concreto, tudo

feito à mão” (p. 14).

Esse envolvimento profundo do maker na atividade manual pode acabar por denotar

uma outra característica desses praticantes.  Assim, a pesquisa de Wolf e McQuitty (2011)

mostrou que uma grande  parte  dos  entrevistados  não buscava  dar tantos detalhes sobre  a

funcionalidade de suas criações,  mas sim evidenciar  a paixão e orgulho por concluírem o

projeto.  Assim,  a  pesquisa  trouxe  colocações  como  ‘realização’  e  ‘prazer’  por  parte  dos

entrevistados como algo por vezes maior do que o produto resultante de seu trabalho, onde
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um maker expõe sem dar ênfase ao que foi construído de fato, mas foca-se nas comparações:

“tenho observado alguns dos meus vizinhos montando bares externos. Não queria a mesma

coisa que todo mundo tem. Eu queria diferente . . . um pouco áspero nas bordas . . . o meu é

diferente, porque usei lenha e toras que tirei da água.” (Wolf & McQuitty, 2011, p. 9). Ou

seja,  esses  praticantes  de  DIY colocam-se assim sentir-se  empoderados  no sentido de sua

identidade ter sido impressa na atividade realizada (Moisio et al., 2013).

6.6 Artesanal x Industrial

No Brasil, a pesquisa sobre o DIY tem jogado luz nas práticas ligadas aos cosméticos

naturais  (Duarte  et  al.,  2019;  Morais  et  al.,  2018;  Morais,  2019;  Morais  et  al.,  2019).  A

pesquisa de Morais et al. (2019) e Duarte et al. (2019), relacionam as práticas de DIY na área

de cosméticos como uma espécie de embate declarado com o mercado mainstream, ou seja,

com rejeição aos produtos industrializados. Essas pesquisas sobre  DIY vêm abrindo espaço

para a observação de tipos e graus de ativismo ou postura crítica por parte dos prossumidores

com  relação  ao  consumismo  e  aos  mercados  mainstream.  Assim,  Duarte  et  al.  (2019)

propõem que  se  leve  em conta  esse  caráter  dos  prossumidores,  pois  foi  observada  uma

motivação  ancorada  na  crítica  à  busca  de  lucros  por  parte  das  grandes  indústrias  de

cosméticos (Duarte et al., 2019). Em Morais et al. (2019), os atuantes do DIY de cosméticos

naturais são motivados por reduzir o consumo industrial excessivo, assim como por produzir

seus  próprios produtos.  Se por um lado os envolvidos com o  DIY na área de cosméticos

rivalizam com a indústria para revalorizar “tradições” e “saberes ancestrais” (Duarte et al.,

2019; Morais et al., 2019), no estudo do “faça você mesmo” entre os interessados ligados à

música, essa noção ecoa sob uma definição diferente.

Assim, nota-se junto aos entusiastas dessas práticas que os aparatos resultantes do DIY

convivem de forma harmoniosa com bons equipamentos produzidos por grandes companhias

(Flood, 2016). Entrevistados na pesquisa de Fenn (2010), mostraram o conjunto de pedais de

um maker onde ele relata que nem todos ali presentes são pedais feitos por meio do DIY, e

que esses convivem em seu  set harmoniosamente:  “não são todos os pedais retratados de

‘boutique’ - o que significa fabricados à mão em pequenos lotes.” (p. 2).

Mas nem por isso deixa de existir um envolvimento mais profundo entre o maker e o

resultado  de  sua  criação.  Esses  envolvimentos  do  ‘eu’  com  o  produto  de  sua  obra,  são
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descritos por Troye e Supphellen (2012), como um fator psicológico com poder de formar

laços entre o produto criado e seu criador, gerando vínculos de memória. Assim, o criador

passaria  a  ter  avaliações  mais  positivas  sobre  o  arcabouço  de  sua  obra,  afetando  seu

julgamento (Gawronski,  Bodenhausen, & Becker,  2007; Troye & Supphellen,  2012).  Esse

processo é denominado auto-ancoragem associativa (Gawronski & Bodenhausen, 2006). Os

autores  Wolf  e  McQuitty  (2011)  realizaram  uma  experiência  que  envolveu  atividades

manuais,  porém que  fosse  capaz  de  ser  realizada  por  qualquer  um sem que  houvesse  a

necessidade  de  um  grande  conhecimento  técnico  na  execução  da  mesma.  Sendo  assim,

consistiu da preparação de uma receita  com base em produtos semiprontos como sopas da

Knorr®. Após o preparo da sopa, os participantes provaram os pratos mas sem conhecer a

identificação  de  qual  era  o  prato  que  cada  um  havia  preparado.  O  resultado  foi  que

participantes foram induzidos, em algum momento, a acreditarem que estavam provando do

seu próprio preparo, e assim atribuíam notas quase duas vezes mais altas comparando a um

prato que lhe foi dito que não foi preparado pelo próprio. Portanto, um resultado coerente com

a  teoria  da  auto-ancoragem  associativa  (Troye  &  Supphellen,  2012).  Por  meio  desse

experimento pode-se ver como os próprios responsáveis pela atividade de  DIY, julgam seu

trabalho como superior.

Uma  outra  pesquisa  mostrou  resultados  semelhantes  no  que  diz  respeito  ao

envolvimento do produtor com o resultado, no qual parece existir um sentimento diferente

com aquilo  que  fora construído  e  que tem impactos  na  hora do uso,  onde um indivíduo

entrevistado diz após a conclusão de um barco:  “prazer de fazer o barco para aumentar o

prazer ao praticar o esporte da vela.” (Atkinson, 2006, p. 6).

Assim,  alguns  dos que  praticam o  DIY,  podem perceber,  que  o  resultado  de  suas

criações  se  traduzem  em  extensão  de  seu  próprio  corpo,  o  chamado  ‘Eu  estendido’.  A

explicação para esse comportamento está associada ao fato de que o ‘Eu’ pode ser entendido

pelo somatório de tudo que o próprio pode conceituar como ‘seu’ (Belk, 1988). Dessa forma,

pode englobar também seus bens e até pessoas de seu contato íntimo (Belk, 1988). 

Assim,  Belk  (1988)  considera  diferentes  aspectos  associados  com  a  busca  por

compreender o ‘Eu estendido’. Um desses posicionamentos relaciona-se com as emoções e

sentimentos associados a perdas materiais, como um objeto roubado, onde relata uma vítima

dessa situação expressando o valor  do bem: “.  .  .  isso para mim é mais  precioso do que

dinheiro.” (Donner, 1985, p. 31). Por meio da pesquisa de Belk (1988), evidencia-se que uma
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perda  material  pode,  entre  outras  razões,  estar  associada  aos  benefícios  que  aquele  bem

proporciona ao seu dono. Esses mesmos sentimentos também podem ser estabelecidos ao caso

de perda ou dano no produto resultante de algo feito por meio do DIY. Ampliando a noção,

sua associação poderia ser explicada pelo fato de ser um produto único, que demandou tempo

para construir, em contraposição a algo produzido em série por uma indústria (Belk, 1988).

7 Metodologia

7.1 Motivações e antecedentes

Esta  pesquisa  encontra  seus  antecedentes  e  motivações  nas  experiências

empreendedoras que vêm sendo realizadas pelo autor há mais de uma década.

Contextualizando cronologicamente, entre os anos de 2006 e 2008, o autor enxergou

uma carência no mercado de ensino de eletrônica para músicos que desejassem atuar no DIY.

Em 2008, passou a empreender,  criando um curso de eletrônica para músicos, que visava

capacitar  esse  público  a  montar  instrumentos  e  equipamentos  eletrônicos.  Devido  às

montagens que os alunos faziam em sala, as aulas tinham de ser para grupos muito pequenos,

caso contrário, não seria possível acompanhar cada aluno e perceber que dificuldades estavam

sendo encontradas. Assim, as turmas tinham no máximo 3 alunos simultâneos, e, em mais de

uma dezena de turmas, as aulas foram individuais. 

Foram um total de 38 alunos até o presente momento, onde todos tiveram aulas no

formato presencial, envolvendo teoria e prática. O relacionamento com uma grande parte dos

alunos se manteve após o término do curso. Além disso, o autor possui um canal do YouTube,

por meio do qual também mantém contato com a comunidade de músicos makers do Brasil.

Através dessa plataforma, segue obtendo informações sobre as dificuldades, necessidades e os

sucessos  dos envolvidos em suas  construções  de equipamentos e  instrumentos  eletrônicos

pelo DIY.

Nos últimos dois anos, o autor estabeleceu um maior contato com o marketing digital

na busca de ampliar seu perfil  empreendedor.  Sob esse aspecto,  acompanhou via internet

diversos empreendedores digitais, entre os quais é preciso destacar o americano Jeff Walker

(https://jeffwalker.com/) e o brasileiro Érico Rocha (https://www.ericorocha.com.br/). 
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O primeiro é um empreendedor digital que criou um produto chamado “Fórmula de

lançamento”. Trata-se de um formato característico sobre como vender produtos digitais via

internet,  como cursos,  e-books,  boletins  e  outros,  sempre em formato  e  meio  digitais.  O

segundo aprendeu com o primeiro sobre a “Fórmula de lançamento” e passou a fazer desse

conhecimento  um empreendimento,  tornando-se uma figura  relevante  no encorajamento  e

apoio a empreendedores brasileiros que desejam atuar com vendas via internet. O canal de

Érico Rocha no YouTube, possuía em setembro de 2020, mais de 1 milhão de inscritos com

milhares de vídeos publicados.

O autor procurou se aprofundar no tema de marketing digital, assistindo aulas online e

inclusive frequentando uma palestra presencial de Érico Rocha na cidade do Rio de Janeiro,

em 2019, tendo contato com uma série de conteúdos e prescrições sobre como empreender na

internet. Entre diversos assuntos, esses “gurus” do empreendedorismo digital abordam o que

deve ser publicado em redes sociais, a frequência para fazê-lo, a identificação do público-

alvo, modos de atrair potenciais prospectos para a comercialização de produtos e serviços,

entre  outros.  Uma noção  recorrentemente  citada  é  a  de  “gatilhos  mentais”.  Os “gatilhos”

seriam estratégias para fazer com que o “recado” a ser dado pelo empreendedor tenha o apelo

psicológico necessário para ser recebido e processado de forma a aumentar as chances de

compra.

Vários são os conhecimentos envolvidos para lançar um produto de sucesso com o uso

do marketing digital, mas conforme Érico Rocha e Jeff Walker salientam, de nada adianta

investir esforços em estratégias se o empreendedor não conhece o seu público. É dentro desta

questão  que  as  motivações  para  a  presente  pesquisa  podem ser  melhores  situadas,  mais

especificamente, nos anseios por conhecer e elaborar a chamada “persona”, ou seja, mapear o

perfil  dos  potenciais  consumidores  de  seu  produto,  conhecendo  suas  características,

motivações e suas dores.

Através desse aprendizado o autor espera que a pesquisa possa dar suporte às formas

de  estabelecer  comunicação  com  o  seu  público,  o  que  poderá  também  incrementar

numericamente as vendas de suas aulas online. Nesse sentido, a realização do mestrado em

Gestão Empresarial  tem como uma das motivações ampliar conhecimentos sobre o  DIY e,

consequentemente, as possibilidades de atuar nesse empreendimento pessoal como mais uma

fonte de renda.
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7.2 Tipo de pesquisa

Flick  (2013)  argumenta  uma  diferença  central  entre  a  pesquisa  quantitativa  e  a

qualitativa. Enquanto a primeira parte do pressuposto de uma teoria, elencando-se hipóteses, e

buscando prová-las ou não através da metodologia empregada, na investigação qualitativa, a

teoria será formada tão somente ao final da pesquisa metodológica através de interpretação

(Flick, 2013). Nesses fundamentos se ancora a Grounded Theory que constrói teorias a partir

de imersão qualitativa para explicar os fenômenos pesquisados (Tarozzi, 2011). 

Na pesquisa qualitativa entende-se que o pesquisador não é neutro e pode também

assumir o seu ponto de vista como fruto de seu envolvimento no universo estudado. Tarozzi

(2011) afirma que, na Grounded Theory, os dados não são necessariamente coletados através

de um processo formal, mas, produzidos de modo não-linear. Além disso, a Grounded Theory

não  necessariamente  se  baseia  nas  informações  passadas  pelos  entrevistados,  mas

principalmente na sua interpretação de forma a dar significado a essas observações (Tarozzi,

2011).

A pesquisa qualitativa se propõe a compreender o significado que os participantes da

pesquisa  atribuem  como  explicação  do  fenômeno  estudado  (Flick,  2009).  Para  findar  o

pressuposto, vale-se, por exemplo, da teoria indutiva, através de observações na proposta de

descobrir padrões para a formulação de uma teoria (Babbie, 2010). A pesquisa qualitativa tem

suas  bases  fundamentadas  no  construtivismo,  onde  Creswell  (2007)  a  posiciona  sob  a

denominação de “alegações de conhecimento socialmente construídas” (p. 26). A pesquisa

qualitativa  também  é  conhecida  como  abordagem  hermenêutica,  reconstrutiva  ou

interpretativa (Flick, 2009) e será a espinha dorsal desta dissertação.

No tocante à metodologia que será empregada, segundo pontuado por Vergara (2016)

a pesquisa que se inicia será do tipo exploratória segundo os fins. Quanto aos meios será

adotada uma abordagem qualitativa através de uma pesquisa-ação (Vergara, 2016), que é um

tipo de pesquisa participante.

A escolha  da  pesquisa-ação  advém do fato  de  que  o  autor  dessa  dissertação  vem

atuando na busca por ampliar a abrangência e comercialização das suas aulas em formato

online.  Além desse,  está  buscando  compreender  em  profundidade  os  anseios,  desafios  e

expectativas do seu público. Ou seja, o autor está transformando/construindo uma realidade e

avaliando como as pessoas participam e reagem a essa realidade.
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Assim, na pesquisa-ação muitas das habilidades e ideias do pesquisador são trazidas

para a pesquisa (Babbie, 2010).  Professores podem lançar  mão do que é conhecido como

pesquisa-ação educacional, com a proposta de aprimorar o seu ensino e como consequência

melhorar  o  aprendizado  dos  alunos  (Tripp,  2005).  Segundo  Brown  e  Dowling  (2001):

“pesquisa-ação  é  um termo  que  se  aplica  a  projetos  em que  os  práticos  buscam efetuar

transformações em suas próprias práticas” (p. 152).

Dessa forma, a pesquisa-ação foi escolhida como metodologia, sob algumas alegações.

Assim, reforçando a noção de que seus resultados têm capacidade de ampliar as noções que

ajudam  na  compreensão  dos  fatos  evidenciados  pela  pesquisa  e  assim  proporcionando

melhores abordagens para o autor na figura de empreendedor. Portanto, sob uma ótica prática

enquanto  sua  construção,  visando  permitir  como  consequência  ajustes  na  divulgação  e

comércio dos produtos do autor associados ao segmento discutido do DIY.

7.3 Universo e seleção de sujeitos

O universo desta pesquisa é composto por indivíduos interessados nas práticas Do It

Yourself envolvendo instrumentos e equipamentos eletrônicos.  Reconhecemos que falar em

“interessados” em práticas  DIY  pode parecer  mais vago ou impreciso do que, de fato, em

“praticantes  de  DIY”. Contudo,  como pode  ser  depreendido  a  partir  dos  “antecedentes  e

motivações” desta pesquisa,  o recorte do universo a ser estudado responde aos anseios de

compreender potenciais públicos para o produto online que o autor pretende lançar, por isso a

pesquisa não se restringe somente aos praticantes.

A  partir  de  sua  trajetória  empreendedora,  o  autor  foi  capaz  de  identificar

“interessados” pelas práticas DIY com base na comunicação que estabeleceu com esse tipo de

público. Isto porque o autor possui uma presença na internet no YouTube e também em sua

página, onde, além de exibir uma série de artigos tratando de temas que associam a música

com eletrônica, existe um formulário para que os interessados no assunto enviem mensagens.

Assim, o autor possui um longo histórico de conversas via e-mail com os interessados em

seus cursos de eletrônica voltados para o áudio, entre os quais é possível encontrar tanto os

que já são conhecedores e praticantes, quanto os que desejam aprender. 

Ratifica-se  que  esses  e-mails  foram selecionados  como um parâmetro  para  refletir

sobre os diferentes perfis que compõem o universo a ser pesquisado de forma abrangente.
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Assim, coloca-se que não foi necessariamente dessas mensagens que os sujeitos da pesquisa

foram selecionados.

Porém, através  dos e-mails mencionados foi  possível perceber  que existiam quatro

tipos interessados no universo DIY de eletrônica e música. Ou seja:

 Os que não tinham nenhum conhecimento de eletrônica.

 Os que tinham um conhecimento básico de eletrônica.

 Outros com conhecimento intermediário de eletrônica.

 E por fim, alguns que detinham um conhecimento avançado de eletrônica.

Salienta-se que mesmo os usuários com conhecimentos mais avançados de eletrônica,

podem se interessar em fazer um curso online. Explica-se esse fato em virtude de que foi

constatado pelos e-mails,  que esses  são detentores  de conhecimento de eletrônica de uma

forma mais ampla, e não específico para o tema da música.

Sob  o  aspecto  da  seleção  dos  sujeitos  para  a  pesquisa,  evidencia-se  que  o  autor

procurou pessoas não só na sua rede de contatos como seus ex-alunos, mas também outros

indivíduos.  Portanto,  foram inclusive contatadas  pessoas que também se interessavam por

serem alunos do autor da dissertação. Porém, salienta-se que ter interesse no curso ministrado

pelo autor não era premissa para poder ser selecionado para a entrevista.  Assim sendo, o

critério de seleção foi muito mais amplo, a ponto de estar relacionado ao fato dos indivíduos

terem algum tipo de interesse que envolvesse a associação da eletrônica com a música. Em se

tratando assim dessa forma, os  entrevistados  poderiam ser  conhecedores  de eletrônica  ou

mesmo terem algum interesse nos produtos oferecidos pelo autor.

Essa proposta seguiu-se por ampliar a percepção desse universo e não criar nenhum

tipo de viés. Pois como já mencionado, era preciso ter um recorte cuja abrangência envolvesse

todos os perfis existentes.

No tocante às formas de aproximação para constituir a seleção da amostra, foi gravado

um vídeo pelo autor e disponibilizado no seu canal no YouTube. Nele constava uma breve

menção ao trabalho de pesquisa que estava sendo desenvolvido e solicitava aos que tivessem

interesse em participar da mesma que entrassem em contato para ceder uma entrevista. Esse

vídeo  foi  compartilhado  também  por  WhatsApp  para  os  contatos  pessoais  do  autor  e

divulgado a terceiros por essa rede de pessoas. Além disso, o autor entrou em contato com

alguns dos seus ex-alunos e outros  de sua rede de contatos,  na busca de que os  mesmos
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participassem da pesquisa. Ainda através da plataforma do YouTube o autor procurou por

vídeos associados ao tema e enviou mensagens por meio dos comentários no intuito de saber

se desejariam participar da pesquisa que estava sendo realizada. Além disso, alguns sujeitos

foram originados através de indicação de outros entrevistados.

Entre todas as abordagens, o maior retorno ocorreu por meio do vídeo publicado no

canal do YouTube do autor. Os interessados enviaram mensagens ao autor informando que

estariam interessados em participar da entrevista. Porém, é importante ressaltar que todas as

formas de comunicações foram frutíferas ao conseguirem novas entrevistas. Ressalta-se que

essas abordagens não foram feitas todas de uma vez só, como todas em um mesmo dia ou na

mesma semana,  por  exemplo.  Assim,  os  retornos  dos interessados  se deram ao  longo de

algumas  semanas.  Esse  fato  foi  importante,  pois  permitiu  a  organização  do  processo  de

entrevistas.

Ao  fim,  foram  selecionados  para  as  entrevistas  13  brasileiros  das  seguintes

localidades: Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), São Paulo (SP), Suzano (SP), São Carlos (SP),

Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE).

7.4 Coleta de dados

A coleta dos dados se dividiu em duas frentes. A primeira sob a análise de e-mails e a

segunda por meio de entrevistas semiestruturadas. Ao longo do tempo empreendendo na área

do  DIY, o autor manteve contato com vários interessados em seus produtos. Muitos desses

contatos se deram através de e-mails. Tratam-se literalmente de centenas de e-mails recebidos

ao longo de vários anos. Foi então feita uma seleção das mensagens que foram enviadas até o

autor dessa dissertação desde o mês de fevereiro de 2010 até o mês de junho de 2020, na

proposta de entender as motivações na busca pela eletrônica como uma ferramenta de suporte

ao DIY executado pelos envolvidos com a música.

A partir  desses  dados,  organizou-se as  informações e foi  criada uma planilha para

ajudar a interpretar através do conteúdo dos e-mails o anseio do público. Foram selecionadas

311 pessoas nesse procedimento. Importante ressaltar que em muitos e-mails não foi possível

abstrair essas informações, pois tratavam-se de perguntas sobre preços e horários de aulas ou

mesmo  sobre  o  DVD  e  apostilas  que  foram  comercializados  pelo  autor  em  diferentes

momentos no passado. Portanto, esses e-mails foram deixados de fora da análise. 
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A coleta seguinte ocorreu por meio de entrevistas.  As informações foram coletadas

através  de  entrevistas  semiestruturadas  na  proposta  de  aprofundar  os  assuntos  de  forma

qualitativa,  onde  pode-se  estabelecer  um diálogo  entre  as  partes  no decorrer  no processo

(May, 2004).

Devido  ao  isolamento  social  imposto  pela  COVID-19  no  ano  de  2020,  todas  as

entrevistas tiveram de ser realizadas através de videoconferência. As mesmas ocorreram entre

os meses de julho e agosto de 2020. No mês de julho, 8 pessoas foram entrevistadas. No mês

de agosto foram realizadas 5 entrevistas, totalizando 13 entrevistados nessa pesquisa. 

O roteiro de entrevistas utilizado é constituído de perguntas principais formalmente

feitas e tópicos associados a elas que aparecem entre colchetes e que serviam, no momento da

entrevista, para auxiliar o aprofundamento em certos pontos. Foi feito um roteiro único para

guiar  todas as entrevistas,  independentemente do nível  de conhecimento dos entrevistados

sobre as práticas DIY. Assim, alguns dos questionamentos que se encontram entre colchetes

não foram arguidos a todos. Por exemplo, a uma pessoa sem contato com a eletrônica, não

será questionado sobre quais equipamentos já foram por ela construídos.

Os questionamentos presentes no roteiro de pesquisa se propõem a compreender em

mais detalhes a  caracterização dos perfis  que atuam com  DIY  associado com eletrônica e

música, assim como suas intenções com o aprendizado do DIY e as motivações relacionadas

às consequências dessas práticas. Em suma, o envolvimento do entrevistado com o universo

maker voltado para a música.

O ‘roteiro de entrevista’ consta como apêndice 1 desse documento. Como apêndice 2 é

possível encontrar o ‘termo de consentimento’ para a entrevista. Termo esse que foi enviado

de  forma  eletrônica  a  todos  os  participantes  e  os  mesmos  o  devolveram  também

eletronicamente com o devido ‘aceite’.

7.5 Tratamento dos dados

A saturação de uma pesquisa evidencia o momento em que por mais que se continue a

inquerir informações dos entrevistados, novas respostas não são descobertas (Minayo, 2017).

Trata-se  de  um  parâmetro  mais  facilmente  estabelecido  em  uma  pesquisa  estritamente

quantitativa,  definido  através  de  cálculos  estatísticos  (Minayo,  2017).  No  caso  de  uma

pesquisa qualitativa, conta-se com a experiência do entrevistador para constatar o momento de
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saturação da mesma e a interromper (Thiry-cherques, 2009). Mas na tentativa de arbitrar um

número, estudos predizem que a pesquisa qualitativa situa-se entre cinco e trinta entrevistas

(Minayo, 2017).

Assim sendo, uma percepção importante se mostrou a partir da oitava entrevista, onde

uma série  de  impressões  entre  os  entrevistados se  mostravam semelhantes,  fato  esse  que

sugere que estávamos nos aproximando da saturação da pesquisa.

O tratamento dos dados foi feito utilizando-se a técnica de análise de conteúdo, onde

as informações foram agrupadas em três pilares centrais: perfis, motivações e sentidos.

8 Resultados e análises

8.1 Perfis

Antes de realizar uma análise dos motivos e sentidos que as práticas  DIY assumem

para os entrevistados, entende-se a necessidade de contextualizar os adeptos e interessados em

tais práticas. Assim, este item se dedica a abordar os perfis e as trajetórias dos informantes

para  esclarecer  o  lugar  reservado  às  práticas  DIY no  âmbito  das  condições  de  vida  dos

entrevistados e o modo como foram iniciados nessas práticas.

Em uma breve descrição do perfil  socioeconômico dos entrevistados pode-se dizer

que, salvo as exceções indicadas nas notas, o panorama geral é formado por homens brancos4,

na  faixa  dos  30  anos5,  com  elevada  escolarização6,  profissionalmente  ativos,  que  tocam

guitarra7, são casados8, e que praticam o DIY como um hobby.

Abaixo apresentam-se as informações de perfil resumidas em uma tabela9.

4 Apenas Davi é negro.
5 As exceções são os três mais jovens - Eduardo e Sandro, com 22 anos, e Bruno, com 23, e os dois mais

velhos, Ricardo e Otávio, com 59 e 42, respectivamente.
6 Do total,  11 estão realizando um curso de nível superior ou já estão formados. Somente Sandro e Eduardo

possuem o segundo grau completo, reiterando-se que são os mais jovens do conjunto.
7 Apenas 3 informantes mencionaram outros instrumentos, como bateria e teclado.
8 Os solteiros são os mais jovens: Bruno, Maurício, Sandro, Eduardo e Heitor.
9 Como informado durante as entrevistas, todos os nomes originais foram substituídos por pseudônimos.
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Tabela 1 - Entrevistados

Pseudônimo Idade Profissão Cidade Instrumento
principal

Relação
com o
DIY

Escolaridade Conhecimento
de eletrônica

Ricardo 59 Analista 
Financeiro

Rio de 
Janeiro 
(RJ)

Guitarra Hobby Pós 
graduado

Básico

João 37 Músico 
profissional

Fortaleza 
(CE)

Guitarra Hobby
e

trabalho

Graduado Avançado

Arthur 39 Analista 
Financeiro

São Paulo 
(SP)

Guitarra Hobby
e

trabalho

Pós 
graduado

Intermediário

Heitor 32 Artista 
plástico e 
músico

São Paulo 
(SP)

Guitarra Hobby Graduado Básico

Pedro 37 Técnico de 
som

São Carlos 
(SP)

Guitarra Hobby
e

trabalho

Doutorando Intermediário

Davi 32 Escritor São Paulo 
(SP)

Guitarra Hobby
e

trabalho

Graduado Intermediário

Eduardo 22 Chaveiro São Paulo 
(SP)

Bateria Hobby Ensino 
médio

Não conhece

Otávio 42 Publicitário Rio de 
Janeiro 
(RJ)

Teclado Hobby Graduado Básico

Raul 33 Analista de 
Sistemas

Niterói 
(RJ)

Bateria Hobby Graduado Intermediário

Fernando 34 Técnico em 
Logística

São Paulo 
(SP)

Guitarra Hobby Graduando Básico

Bruno 23 Estudante de 
Arquitetura

São Paulo 
(SP)

Guitarra Hobby
e

trabalho

Graduando Intermediário

Maurício 31 Programador 
Web

São Paulo 
(SP)

Guitarra Hobby Graduando Intermediário

Sandro 22 Mecânico Suzano 
(SP)

Guitarra Hobby Ensino 
médio

Intermediário
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8.2 Trabalho, hobby e empreendedorismo

Este  tópico  dedica  atenção  especial  à  situação  profissional  e  ocupacional  dos

informantes e reserva um olhar atento às aspirações deles com relação ao DIY. Nesse sentido,

tratou-se de delinear os contornos do DIY enquanto um hobby ou um “trabalho” propriamente

dito,  buscando-se  entender  as  expectativas  e  iniciativas  empreendedoras  ligadas  a  essas

práticas.

Entre todos os entrevistados, apenas 3 atuam profissionalmente no campo da música,

obtendo dessa área sua fonte de renda. Foi curioso notar que, juntamente com eles, diversos

informantes também desempenham ocupações que demandam habilidades manuais, como nas

artes  plásticas,  em  atividades  técnicas  de  som,  no  ofício  de  chaveiro  e  de  mecânico  de

motocicletas.

João é guitarrista profissional em Fortaleza e leciona oficinas práticas sobre eletrônica

aplicada à música. Heitor realiza atividades como artista plástico, músico e estuda Arquitetura

em São Paulo. Seu instrumento também é a guitarra. Ele afirma ter interesse em comercializar

seus produtos DIY, mas reconhece não ter um conhecimento técnico profundo sobre o assunto

para  produzir  e  vender.  Tenta  carreira  profissional  em  música,  mas  é  artista  plástico,

produzindo esculturas e pinturas.

Pedro, que trabalha como técnico de som, em São Carlos, já enxergou na construção

de instrumentos e equipamentos eletrônicos uma forma de receber remuneração extra. Ele

possui um canal no YouTube onde publica vídeos sobre DIY e música, e recebe pagamentos

nessa plataforma. Destaca-se, porém, que se trata de uma atividade complementar, pois sua

renda principal é obtida por meio de outra atividade. Além disso, ele acredita que a construção

de equipamentos e instrumentos para a venda demanda um excessivo trabalho logístico e de

suporte no pós-venda.

As práticas DIY de eletrônica aplicada à música já possibilitaram renda extra a outros

informantes que não atuam profissionalmente com música. É o caso do analista financeiro

Arthur, que também conseguiu rentabilizar o seu canal no YouTube:

. . . quando eu comecei o canal, eu não tinha intuito de ensinar ninguém. Eu

comecei  a  filmar as coisas  que  eu fazia,  e colocar lá  .  .  .  E aí  começou

aparecer gente perguntando sobre como faz tal coisa, o que me estimulou a

fazer vídeos mais com essa cara de tutorial. (Arthur)
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Davi, que atua como escritor, também enxergou ganhos financeiros complementares

com o  DIY,  produzindo amplificadores para guitarra  e guitarras do tipo  cigar box10.  Ele é

formado em História e Letras e possui uma pequena gráfica onde produz e publica livros.

Afirma vir trabalhando intensamente para transformar essa atividade em sua principal fonte

de renda:

Eu faço isso, eu escrevo, mas nos últimos dois anos eu descobri essa coisa de

fazer instrumentos.  Então, eu sou um escritor,  mas que não tenho escrito

muita coisa . . . Mas eu não comecei inicialmente pensando em transformar

isso em trabalho, por que eu preciso fazer atividade pensando que eu estou

gostando da atividade . . . Eu vou dormir pensando em como eu vou pintar

aquela caixa daquele amplificador,  pensando naquele pedal que eu quero

fazer. Vou dormir e acordo pensando nisso. É mais uma paixão mesmo. E

algo que foi do nada, de repente. Não foi um plano. (Davi)

Davi se utiliza de suas redes sociais para fazer propagandas dos seus produtos. Nelas

divulga não só fotos, mas vídeos mostrando os equipamentos em funcionamento.

E aí descobri a cigar box e pensei: ‘eu posso fazer, acho que eu posso fazer’.

Só que sem ferramentas, era só uma furadeira, uma serrinha de arco. E aí

foi. E eu acho que eu fiz umas 20 cigar box. Aí no meio disso, vieram os

pedais. E agora os amplificadores que eu estou desenvolvendo. E virou meio

que uma paixão. Não consigo parar de pensar nisso agora. (Davi)

Remontando seu histórico na atividade DIY, Davi explica que a atividade remunerada

do trabalho de maker surgiu de forma inesperada, quando uma amiga perguntou se ele poderia

fazer uma guitarra  cigar box. Davi já havia construído outras duas para uso próprio e como

sempre  gostou  de  trabalhos  manuais  decidiu  fazer  mais  uma  para  essa  amiga  que  havia

encomendado.  A  partir  dali,  foi  produzindo  uma  atrás  da  outra  e  comercializando  essas

unidades.

As vendas começaram com a cigar box, uma amiga minha encomendou. E eu

já tinha feito umas duas. E as primeiras não estavam muito legais. Mas essa

eu fiz para ela e ficou muito superior a todas que eu já tinha feito. (Davi)

Bruno começou a produzir os pedais para comércio na busca de uma renda extra para

construir mais equipamentos caseiros para uso próprio.  Dado que ele  vive com os pais,  é

estudante de Arquitetura e tem o apoio da família,  essa não parece ser  uma remuneração

10 Cigar box são pequenas guitarras que foram originalmente construídas durante a Segunda Guerra Mundial
pelos soldados americanos com caixas de charutos e outros materiais de reúso. Porém nas últimas décadas
vários  entusiastas  da  história  e  do  som  delas  iniciaram  projetos  para  desenvolver  esses  instrumentos
elétricos.
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estritamente  necessária  para  viver.  Mas  ao  longo  do  tempo,  o  processo  ganhou  boa

envergadura tornando-se frequente a construção de pedais para comércio. 

Pensei.  ‘Como  eu  posso  fazer  isso  sem  gastar  tanto  dinheiro?’.  Ah,  eu

construo alguns a mais, vendo eles, recupero o dinheiro que eu gastei e faço

alguns para mim. (Bruno)

Atualmente, Bruno produz uma grande variedade de diferentes pedais de efeito para

guitarra. Em suas redes sociais, ele compartilha o resultado de seu trabalho e também negocia

a venda das unidades. Ele expõe que mesmo sendo uma produção pequena, procura produzir

seus equipamentos para a venda com muito esmero para atrair novos clientes e fidelizar os

atuais a comprarem outros modelos.

Mas eu costumo montar muito pedal de distorção de diversos tipos como

Overdrive  e  Fuzz.  Fuzz  sai  bastante  também.  Modulações  em  geral,  eu

costumo vender muito Delay e também Chorus . . . Então, eu tento criar os

meus produtos de uma forma que faça o olho da galera brilhar. (Bruno)

Percebe-se assim que, embora tenham sido relatados envolvimentos profissionais com

o DIY, a maior parte pratica essa atividade como um hobby e não pretende cruzar essa “linha”.

Os argumentos são vários. Sandro e Ricardo acreditam que produtos produzidos na China são

baratos e assim torna-se muito difícil competir produzindo aqui no Brasil. Pedro diz ver a

construção de equipamentos e instrumentos associados a um grande trabalho logístico e de

suporte no pós-venda. Enquanto Raul acredita ser necessário fazer um grande investimento

em estoque e maquinário para ser viável a produção em escala, para valer a pena. Por fim,

Maurício informou expressamente, que a atividade remunerada que desempenha atualmente,

se mostra muito mais lucrativa do que uma atividade de DIY associada com a música.

Também cabe dizer que, além do trabalho profissional e remunerado, os entrevistados

dividem a atividade DIY com outras de sua rotina diária de casa. Esse ponto serve de contraste

ao perfil retratado na literatura que historiciza o DIY e que remete a uma organização da vida

doméstica própria dos white-collars norte-americanos no modelo social industrial da primeira

metade do século XX (Baroni & Goia, no prelo). Os entrevistados desta pesquisa parecem se

distanciar da imagem do provedor da casa, que define seu  hobby passando horas envolvido

em  sua  “ilha  de  masculinidade  imaculada”  (Kimmel,  1987,  p.  262),  em  oficinas  bem

estruturadas, com ferramentas rebuscadas, enquanto a esposa cuida dos afazeres domésticos.
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A exemplo, cita-se o Arthur, YouTuber, construtor de guitarras e equipamentos. Ele se

dedica à atividade DIY e não deixa de dividir seu tempo com a esposa nas atividades do lar,

empregando sua criatividade também para essas tarefas.

Como agora a gente lava muita louça, porque a gente fica em casa o dia

inteiro e suja muita louça, eu instalei uma luminária de LED que é uma

luminária de aquário, eu gostei muito, está em cima da pia e ficou muito

bom para lavar a louça. (Arthur)

8.3 Iniciação no DIY

Pode-se dizer que há, entre eles, grandes diferenças no que se refere à experiência e

habilidade musical - domínio de instrumentos, composição, formação, etc., - contudo, todos

tocam, pelo menos, um instrumento.

A influência familiar foi marcante para que boa parte dos entrevistados se envolvesse

com a música. Davi, escritor dedicado a construir amplificadores e guitarras cigar box afirma

que  -  “. . . eu ouvia o que tocava, o que os meus pais ouviam.”. O Analista de Sistemas e

baterista amador Raul sinaliza que seus pais “sempre gostaram muito de música” e Sandro

também deixou claro que em sua casa a música sempre esteve presente por meio do seu pai e

irmão:

Aqui  em  casa  sempre  teve  instrumento,  meu  pai  e  meu  irmão  tocam.

(Sandro)

João,  que é  músico profissional,  e  estuda  guitarra  e  se apresenta  em shows desde

jovem, relata que a música surgiu em sua vida por meio do convívio familiar. Assim, João diz

que  mesmo  sendo  guitarrista,  seus  primeiros  contatos  com  a  música  vieram  através  da

percussão, instrumento que seu pai tocava. É plausível presumir que houve uma influência

paterna em seu desenvolvimento pessoal na música:

Eu toco guitarra, mas a minha formação familiar vem da percussão. Meu pai

tinha bloco aqui. (João)

Como mostrado por João, nem sempre o aprendizado da música no âmbito familiar,

levará os descendentes a se desenvolverem no mesmo instrumento de experiência dos pais. O

construtor  de pedais  para guitarra  e  estudante de Arquitetura Bruno, explica que sua mãe

tocava piano e até tentou lhe ensinar, porém ele não demonstrou tanta vontade em aprender

esse instrumento, mas anos depois se mostrou interessado em estudar guitarra:
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Minha mãe é pianista e ela tentou me ensinar algumas vezes quando eu era

criança a tocar piano. Mas não foi uma coisa que cresceu muito em mim.

(Bruno)

Por outro lado, Pedro, técnico de som e guitarrista amador que publica seus vídeos de

construção de instrumentos e equipamentos no YouTube, demonstrou que mesmo os pais não

sendo músicos, ele foi muito influenciado a gostar de música por seus pais serem apreciadores

dessa arte e ouvirem frequentemente discos dos seus artistas preferidos.

Quando pequeno, minha casa precisava de música. Em casa, meu pai tinha

discos de vinil, a gente ouvia desde música clássica até country. (Pedro)

Para o guitarrista amador Sandro, a ligação com a música não foi associada à família,

mas à frequência a uma igreja que, segundo ele, não gostava de frequentar. Sua visão teria

mudado ao enxergar a possibilidade de aprender música naquele lugar:

. . .  a minha relação com a música começou na igreja. Eu nem gostava de

igreja  na verdade .  .  .  mas eles compraram uma bateria.  Aí  o  meu olho

cresceu. Porque eu sempre gostei de bateria . . .  Aí eu comecei a ir para a

igreja por causa da bateria. (Sandro)

No que diz respeito às inclinações para as atividades manuais ligadas ao DIY, nota-se

que,  para  muitos  entrevistados  também foi  no  seio  familiar  que  ocorreram  as  principais

influências  –  exercidas,  por  intermédio  frequente  da  figura  paterna,  auxiliando  no

desenvolvimento e cultivo dessas práticas. Esse aspecto foi reforçado por Pedro, Raul, Bruno

e Arthur.

O guitarrista amador e YouTuber Pedro se refere ao pai ao se recordar de trabalhos

manuais que desenvolveu em sua adolescência, utilizando madeira para construir um pequeno

trem.

. . . meu pai, quando a gente era criança, teve uma oficininha (sic), quem

conhece  meu canal  [YouTube],  lá  tem  uns vídeos  que  eu  gravo  naquela

oficina. É na casa do meu pai. E eu cresci naquele lugar. (Pedro)

O Analista de Sistemas Raul também deixou claro o envolvimento de seu pai com o

faça você mesmo, o que foi um estímulo para ele atuar nessas atividades:

Meu pai foi fabricante de equipamentos de som. Então eu já tinha contato

com gravador e amplificador desde criança. (Raul)

Na mesma linha,  Bruno,  estudante  de  Arquitetura  e  construtor  de  pedais,  também

detalhou a grande ajuda e influência que seu pai tem no seu desenvolvimento dentro do DIY,

em particular o seu trabalho paralelo de construção de pedais para guitarra.
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Mas  o  meu  pai,  ele  é  técnico  em  eletrônica  e  ele  sempre  teve  muita

habilidade com coisas ‘faça você mesmo’ em geral . . . Eu mostrei para ele

[circuitos de pedal] e foi daí que começou a nascer a coisa, porque ele viu o

projeto e falou, ‘legal dá para gente fazer sim’. (Bruno)

O  Analista  Financeiro,  guitarrista  e  YouTuber  Arthur,  também  frisou  a  presença

marcante de sua família no suporte ao ‘faça você mesmo’.

.  .  . principalmente por influência dos meus pais,  eu sempre fiz  trabalhos

manuais. (Arthur)

Embora nem todos os entrevistados tenham exposto a figura paterna como essencial

para seu aprendizado de DIY, outras influências masculinas apareceram, como é o caso dos

amigos.  Otávio,  um praticante  de eletrônica  ligado a sintetizadores  de som, conta que as

práticas de DIY não surgiram dentro da família, mas sim através de amigos próximos:

Um amigo meu onde eu morava lá na Ilha do Governador, me apresentou

esse universo dos sintetizadores.  E a partir daí, foi um passo para querer

entender como funcionava a questão da geração do sinal. (Otávio)

Mesmo com a influência de família e amigos para atuar  no ‘faça você mesmo’,  é

importante destacar como se deu ao longo dos anos o aprofundamento e aprimoramento do

conhecimento sobre esses temas, com ênfase também na tecnologia. Assim, sob o ponto de

vista de como os aprendizados na música e eletrônica se desenvolveram, Maurício, Pedro e

Bruno afirmaram durante a entrevista  serem autodidatas,  utilizando, inclusive, esse termo.

Bruno declarou:

Eu digo que o meu processo foi muito autodidata. (Bruno)

Reiterando  essa  forma  de  aprendizado,  Pedro,  o  técnico  de  som,  YouTuber  e

guitarrista conclui:

Muito que eu aprendi foi autodidata, copiando outras pessoas. (Pedro)

Maurício, que trabalha com informática, também foi enfático nessa afirmação.

Na verdade 99% das coisas que eu lido são meio que autodidata. (Maurício)

De  fato,  é  possível  ampliar  o  número  de  autodidatas  no  grupo  estudado  para  no

mínimo sete, ao incluir Davi, Fernando, Arthur e Sandro. São indivíduos que não passaram

por um ensino formal do assunto da eletrônica, mas, por conta própria, buscaram meios para

aprender,  seja  através  de  livros  ou  da  internet.  O trabalho  empírico  que  Davi,  escritor  e

construtor de amplificadores e guitarras  cigar box, realiza na eletrônica buscando aprender

sozinho com a prática pode ser exemplificado neste trecho:

. . . eu já sei que esse capacitor daqui é de entrada e esse outro é de saída e

eu posso mudar eles . . . E aí eu fico testando. (Davi)
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Por fim, salienta-se, que a maior parte dos 13 entrevistados (12 deles) detém algum

tipo de conhecimento das práticas de eletrônica para com o DIY, excetuando-se Eduardo, que

pode ser considerado mais um “interessado” do que um praticante.

8.4 Motivações – Razão prática: Custo, qualidade, satisfação

Em concordância com o encontrado em Hurst e Tobias (2011) sobre o preço de alguns

produtos de ‘prateleira’ serem muito superiores àquele gasto quando se decide construir por

conta  própria,  parte  dos  entrevistados  utiliza-se  do  DIY como  uma  prerrogativa  para

economizar  dinheiro.  Assim,  mesmo não  buscando  comercializar  o  produto  de  sua  obra,

alegam  que  produzindo  em  casa  gastariam  menos  do  que  comprando  equipamentos

industrializados similares.

Como primeiro exemplo, citamos Heitor, estudante de Arquitetura, artista plástico e

guitarrista,  que  associa  a  questão  do  valor  gasto  para  construir,  sempre  comparando  a

atividade manual ao produto semelhante encontrado no mercado mainstream.

Às vezes eu prefiro construir um pedal do que comprar um. Dá para ser, é

muito mais barato e eu sei que tem projetos que são ainda mais simples e

você diz: ‘nossa, só isso’. Eu até queria construir mais alguns. (Heitor)

Heitor alega reconhecer a qualidade dos produtos oferecidos pela indústria, muitos dos

quais,  inclusive  de  valores  elevados,  na casa  dos  milhares  de  reais.  Mas  ele  reforça  que

adquirir algo nesse patamar está fora de sua realidade.

Claro  que  têm  pedais,  teclados  sintetizadores  que  a  qualidade  é

maravilhosa, absurda. Mas como eu não tenho acesso a essas coisas, então

para mim é o que tenho condições de comprar. Vou comprar um pedal de R$

5.000,00, ou vou comprar um sintetizador de R$ 10.000,00? Não dá. (Heitor)

Em concordância com Heitor, Ricardo, analista financeiro, reitera que também pode

optar por fazer, caso não possa comprar o produto industrializado por uma questão de preço

elevado.

Eu faço armário para colocar os painéis das minhas ferramentas. Montei um

armário esses dias . . . E se eu não posso comprar, eu estou construindo.

(Ricardo)

Assim,  amparar  o  “faça  você  mesmo”  sob  uma  questão  de  economizar  dinheiro,

realmente parece ser recorrente entre os entrevistados. Sandro, guitarrista amador que trabalha
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como mecânico  de motocicletas,  também argumenta  a  favor  da economia  como uma das

razões de aderir ao DIY.

Eu construo para não ter que comprar um equipamento de marca, porque

seria muito mais caro para mim. É uma questão de economia. (Sandro)

Sandro  ainda  expõe,  que  durante  o  período  de  pandemia  da  COVID-19,  as

dificuldades financeiras tornaram-se mais latentes,  segundo ele favorecendo ainda mais as

suas atividades manuais e práticas de “faça você mesmo”.

.  .  .  tem muita  coisa  que eu compro.  Mas  infelizmente  para  mim é  uma

realidade  bem difícil  comprar  equipamentos,  ainda  mais  nesse  tempo  de

pandemia. (Sandro)

Fernando, técnico em logística e guitarrista, segue a mesma linha de pensamento, ao

afirmar que busca no DIY uma redução de gastos, como principal argumento. Ainda expõe,

que por fazer ele próprio pode controlar o processo, deixando o resultado ao seu gosto.

A razão principal é o custo, mas eu acabo fazendo para mim também. Faço

os meus cabos de guitarra. Faço cabos de pedal. (Fernando)

Já o técnico de som e YouTuber, Pedro, também foi taxativo no quanto o DIY pode

favorecer à economia.

Para mim o custo é um fator bem importante. Eu tenho esse perfil da pessoa

que  não  quer  gastar,  a  menos  que  seja  extremamente  necessário.  Então

sempre que dá eu vou achar solução de menor custo possível. (Pedro)

Alguns  entrevistados,  contudo,  reconhecem  que  há  um  limite  para  a  relação

custo/benefício se tornar viável. Pedro reitera a necessidade de analisar caso a caso para tomar

a decisão de optar pelo DIY.

Eu começo a balancear a qualidade,  se  eu consigo fazer  isso,  se  eu vou

gastar muito tempo. Mas em geral, quando se trata de um projeto de música,

eletrônica, entretenimento, para mim eu encaro como um hobby. E aí eu vou

buscar sempre o menor custo. (Pedro)

Sandro  também  procura  colocar  na  balança  os  pontos  positivos  e  negativos  que

incidem sobre o “faça você mesmo” antes de iniciar um novo projeto.

Eu costumo dosar também as coisas. Se eu vejo que é mais viável. Porque eu

penso no trabalho que vai dar, então eu balanço tudo, coloco na balança.

Então também tem muita coisa que eu compro. (Sandro)
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8.5 Motivações – Foco no processo x foco no resultado

Destacamos, que por meio dos entrevistados, chegamos a resultados consonantes com

Watson e Shove (2008)  no tocante a diferentes atitudes e sentidos com relação às práticas

DIY.  Segundo esses autores,  podemos dividir a atividade  maker em 4 diferentes perfis  de

orientação central, levando-se em conta o processo de execução e o resultado final.  Assim,

haveria interessados em DIY, com um foco maior no resultado, nos benefícios proporcionados

pela  conclusão  do  projeto. Há  praticantes  que  vivenciam  intensamente  a  atividade  da

construção  (a  “mão  na  massa”)  e  por  isso  valorizam mais  o  processo.  Existem também

aqueles que se satisfazem igualmente tanto no processo quanto no resultado final, e, por fim,

os que não têm nenhum conhecimento de  DIY mas sim interesse pelo assunto e pela sua

aprendizagem.

A importância de destacar esses 4 diferentes perfis, está associada ao fato de que em

nossa pesquisa encontramos indivíduos que se encaixam nessas definições. O técnico de som

e YouTuber, Pedro, afirma o quanto gosta do processo de construção e até sente que após

construído o instrumento/equipamento não o utiliza tanto para a prática da música.

. . .  eu gasto muito mais tempo construindo do que tocando. (Pedro)

Outro entrevistado que parece se focar muito nas etapas do processo de construção, é o

analista financeiro e YouTuber, Arthur. Como ele informou, pode chegar ao fato de nem se

importar tanto se o resultado de sua obra não ficar tão bom quanto um de prateleira, pois o

mais importante seria colocar a mão na massa e curtir o processo de construção.

E o amplificador algum dia eu vou ter um amplificador valvulado, que eu

vou construir. Vou construir. O som não vai ficar igual ao Vox. E daí. Fui eu

que fiz. Sai som? O som está legal? Está dando para distinguir as notas?

Está ótimo. (Arthur)

Os entusiastas que se envolvem mais no processo de construção podem até enxergar

essas etapas como algo terapêutico (Moisio et al., 2013). Para esse perfil essa atividade seria

como um passatempo ou um  hobby.  O próprio informante Arthur,  reconhece desde idade

tenra, o seu trabalho com atividades manuais como algo mais relacionado a um passatempo.

Desde de criança, principalmente por influência dos meus pais, eu sempre fiz

trabalhos manuais e no passado distante, essa coisa de trabalhos manuais

era meio como passatempo ficar montando coisas. (Arthur)

Por outro lado, existe aquele  maker que se interessa mais pelo resultado do que pelo

processo de construção propriamente dito. Otávio, formado em Publicidade, parece buscar

formas de chegar mais rapidamente ao resultado ao utilizar-se de kits, ao contrário de outros
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makers que  parecem  preferir  uma  atividade  manual  mais  intensa,  como,  por  exemplo,

desenvolvendo todo o circuito impresso11 para os componentes.

E conhecia um pessoal lá  dos  Estados Unidos que eles têm uma loja de

analógicos . . . Comprei uns aparatos deles . . . Eles vendiam também os kits.

Foi a primeira coisa que eu fiz, foi um kit que eu comprei deles. (Otávio)

Otávio inclusive coloca-se mais como um idealizador, aquele que não “bota tanto a

mão na massa” e prefere o resultado. Pode-se observar no momento em que ele faz referência

ao seu amigo, com quem elaborou algumas coisas, com Otávio delegando a montagem ao

colega.

E juntos nós montamos algumas coisas. Eu era mais ou menos o idealizador

e ele a parte técnica, envolvido com a montagem. (Otávio)

Já sob o aspecto daqueles que focam seus esforços no processo, mas também gostam

de curtir o resultado final de suas montagens, trazemos as palavras do analista de sistemas e

baterista Raul. Segundo ele, o prazer existe em todo o processo de construção, mas também

após a conclusão de sua obra.

Eu acho que pelos dois, com certeza. Pelo prazer que proporciona e também

a busca pelo resultado. Fazer só por fazer não gera motivação São os dois.

Tem que ter um objetivo também, mas o caminho também é divertido. (Raul)

E por fim, aquele que não conhece tecnologia/eletrônica, embora toque instrumento

musical.  Eduardo  atualmente  trabalha  como  Chaveiro,  mas  tem  desejo  em  aprender  e

aventurar-se no mundo do “faça você mesmo”.

Eu nunca mexi, mas eu tenho algumas noções básicas. Mas nunca pratiquei.

É algo que eu gostaria de fazer. (Eduardo)

Para  uma  compreensão  adicional  daqueles  que  não  são  ainda  praticantes,  mas

apresentam forte interesse na aprendizagem do DIY de eletrônica aplicada à música, pode-se

recorrer  a  um  material  complementar  do  autor.  Sistematizando  o  conteúdo  dos  e-mails

recebidos pelo autor e enviados por interessados atraídos pela oferta de aulas e oficinas de

DIY observaram-se as seguintes demandas:

11 Circuito impresso é uma placa que pode ser de fenolite ou fibra. Os componentes eletrônicos são soldados
nessa  placa.  Ela  possui  partes  de  cobre,  que  são as  ligações  elétricas  entre  os  diferentes  componentes
eletrônicos.
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Tabela 2 – Análise de e-mails por interesse

Conteúdo de interesse Percentual

Montar amplificador de guitarra 31,39%

Montar amplificador de guitarra valvulado 15,33%

Aprender funcionamento dos circuitos 13,87%

Fazer pedais 13,14%

Montar amplificador de som genérico 8,76%

Montar amplificador para baixo 6,57%

Conserto de equipamentos 5,11%

Montar pedais valvulados 4,38%

Montar amplificador para gaita 1,46%

Fonte: Material do autor

Através dos dados acima mostrados, pode-se pensar que a maior parte dos interessados

em DIY em música e eletrônica toca guitarra e que quase metade deles procuraram o autor

porque desejam construir seu próprio amplificador de guitarra.

Por meio da segregação de perfis  vistas neste tópico, evidencia-se a pertinência do

termo persona, utilizada contemporaneamente no marketing digital. Segundo Lehnert, Goupil

e Brand (2020), a persona ajuda a especificar as diferentes nuanças entre as personalidades de

um público-alvo. Sob essa análise, coloca-se aqui de forma prática esses perfis observados e

que podem ser tratados como personas, as quais o aspirante a empreendedor nessa área, deve

ser capaz de enxergar para maior sucesso no negócio.

8.6 Sentidos – Autenticidade

Assim como destacado na literatura de DIY, diferentes perspectivas são associadas ao

tema da autenticidade. Uma das primeiras vertentes sobre o tema, trata da busca por parte dos

makers de  um  resultado  autêntico.  Por  meio  das  entrevistas,  entende-se  como  resultado

autêntico,  padrões  associados  ao  aspecto  sonoro,  mas  também físico.  Portanto,  podemos

constatar  que  alguns  praticantes  estão  envolvidos  com  o  intuito  de  chegar  a  resultados

singulares relacionados ao som. E assim desejam que seu instrumento ou equipamento tenha

uma  identidade  própria  e  diferente  daquilo  que  poderia  ser  comprado  de  forma
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industrializada. Podemos constatar essa questão nas colocações de vários entrevistados, como

explicitado pelo músico, estudante de Arquitetura e artista plástico, Heitor.

Eu queria ter mais possibilidades de som. Algo que soasse diferente (Heitor).

Heitor, assim como outros indivíduos, se propõe a construir por meio do DIY na busca

de  atingir  um timbre  que  o  diferencie  dos  outros.  Inclusive,  destaca-se  aqui  uma  noção

diferenciada do aspecto da autenticidade tratada na literatura por  Suddaby et al. (2017). Ou

seja, se por um lado Suddaby et al. (2017), associam a autenticidade a um processo de “re-

encantamento  do  mundo”  (p.  1)  por  meio  de  práticas  ancestrais,  parece-nos  que  para  os

músicos, denota-se uma busca por um resultado singular, isto é, vinculado à autoria do artista.

Esses  indivíduos  parecem  estar  buscando  um  resultado  original,  como  reforçado  por

Maurício, programador web e guitarrista.

Você tem um som que é personalizado, é a sua cara. (Maurício)

Pode-se pensar em uma motivação que, longe de buscar replicar, de forma mimética,

técnicas e produtos tradicionais ou “ancestrais” buscam precisamente modificar sonoridades

para  alcançar  resultados  diferentes.  Assim,  sob  mesma  análise,  o  professor  e  músico

profissional João pontua.

. . . eu sempre gostei muito dessa questão da modificação, de criar novos

circuitos. Timbres próprios, características próprias. (João)

É  na  personalização  estética  que  parece  residir  a  autenticidade  de  produções,

incluindo-se  não  apenas  a  sonoridade,  como  o  aspecto  visual  dos  equipamentos.  Como

comentou Davi, escritor e construtor de amplificadores e guitarras cigar box.

Quero  que  meus  equipamentos  não  se  pareçam com nada  que  existe  no

mercado.  (Davi)

Davi ainda expõe acreditar, que todo o trabalho para tornar o aspecto visual autêntico,

pode ajudar também na venda de seus produtos.

Eu quero que eles tenham sim uma cara única e talvez por isso vai despertar

interesse por causa dessa estética. (Davi)

As possibilidades de personalização seriam variadas. Fernando afirma esse ponto de

vista,  ao expor que inclusive a  montagem de cabos de áudio pode ser personalizada com

vistas a se obter um produto sob medida e diferente do que se poderia encontrar no mercado

de forma industrializada.

E aí na igreja eu comecei a consertar os cabos de microfone . . . Então eu

consigo muitas vezes personalizar o tamanho . . . Nesse aspecto sai bem mais

barato e sai personalizado, então eu prefiro. (Fernando)
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Bruno reforça o seu empenho também ao cuidar da parte estética, onde busca imprimir

a sua marca e identidade no produto.

E  alguma  estética  que  me  dê  orgulho,  de  ter  sido  produzido  por  mim.

(Bruno)

Aprofundando-nos ainda,  sobre a questão da autenticidade na busca por resultados

singulares, entendemos ser pertinente mencionar o tema dos amplificadores valvulados. As

válvulas foram muito utilizadas em amplificadores de áudio entre as décadas de 1930 e 1960,

porém,  com  o  advento  de  componentes  mais  modernos,  como  transistores,  esses

amplificadores, assim como peças de reposição, caíram em desuso. Já foi constatado, contudo,

que  praticantes  DIY desejam  construir  equipamentos  valvulados  porque  muitos  músicos

gostam de reviver  o  som desse tipo de  amplificador  (Parker,  2013;  Teboul,  2017).  Esses

indivíduos enxergam maior durabilidade nesse tipo de equipamento, além de reconhecerem

nele uma reprodução sonora diferenciada.

Como destaca  o músico profissional  João,  desenvolver  um equipamento  valvulado

com componentes  modernos certamente não se traduzirá em uma réplica autêntica com o

mesmo  som  que  era  obtido  pelos  amplificadores  originais.  Mas,  dentro  do  aspecto  da

autenticidade  isso  não  parece  ser  um  problema,  já  que  o  interesse  desses  indivíduos  é

precisamente atingir um resultado diferenciado.

. . . até alguns valvulados. Porque o pessoal vem muito me perguntar sobre

essa questão da réplica. Você faz a réplica tal. Eu faço sim. Mas esse nunca

vai ser uma réplica, porque a gente não tem os componentes específicos. E

às vezes eu vejo amigos meus que acabam comprando componentes antigos

para garantir a manutenção. (João)

A noção de autenticidade como algo original que motiva a busca por imprimir um

estilo próprio, está associada a uma necessidade de extravasar a criatividade por meio das

atividades makers. Parece-nos que a criatividade, é uma noção que faz conexão com a busca

por esse resultado singular, onde a criatividade seria o “motor” para se chegar a algo original,

conforme expõe o estudante de arquitetura e construtor de pedais para guitarra, Bruno.

E eu vi que tinha como montar esses circuitos em casa . . . é uma coisa que

me orgulha bastante. Que eu consigo depositar um processo criativo muito

grande. (Bruno)

Segundo Heitor, mesmo com pequeno conhecimento de eletrônica,  a criatividade o

ajuda impulsionando a criação de dispositivos com componentes eletrônicos  na busca por

uma  singularidade  sonora.  O  equipamento  criado  por  Heitor,  foi  fruto  da  aquisição  de
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conhecimentos sobre componentes eletrônicos somados a um processo inventivo que o levou

a desenvolver um produto único, com um som também singular. Por meio do domínio das

técnicas, Heitor pôde depositar sua criatividade nesse projeto.

Essa construção do tambor de mola que eu fiz, é só uma cápsula de piezo

ligada no plugue, ou seja, eu coloquei ali embaixo da mola, aí você bate na

mola ele capta o som, é algo bem simples. Isso aí é fácil de fazer, para mim

que sou leigo . . . Esse tambor de mola foi ideia minha. (Heitor)

O  processo  criativo  em  direção  a  um  resultado  “autêntico”  apareceu,  ainda,

relacionado  com a  reutilização  de  materiais  que  poderiam ser  descartados.  Como pontua

novamente Heitor.

Eu sempre  também tive interesse  na questão estética .  .  .  um estilo  mais

vintage. Aí eu tentei aproveitar, por exemplo, a carcaça de uma fita cassete,

na verdade uma fita de videocassete antiga. (Heitor)

Heitor até retrata que seus amigos já conhecem essa sua particularidade, de ser capaz

de reconhecer novas funcionalidades em materiais que foram jogados no lixo e por vezes até o

tratam com deboche como ‘lixeiro’.

Aí eu estou na rua, eu vejo alguma coisa que eu acho interessante, assim no

lixo, aí eu pego e falo ‘opa vou fazer um pedal com isso aqui’. Um colega

falou assim para mim; ‘você é maior lixeiro’. (Heitor)

Reforça-se ainda, que as dificuldades de cunho financeiro, como a restrição de acesso

às ferramentas e insumos, podem também servir de apoio ao processo criativo, como expôs o

mecânico de motocicletas e guitarrista, Sandro: 

A pobreza ajuda na criatividade. (Sandro)

Sandro retrata sua afirmação, mostrando, durante a entrevista, os novos usos que dá a

pequenos pratos de plástico. Ele os trata como parte de uma bateria eletrônica, instrumento

que vem construindo e evidencia mais exemplos de um processo criativo de reúso de material

com vistas a alcançar resultados singulares, seja no aspecto sonoro e/ou físico.

São pratos de plástico. Eu vou fazer uma bateria com isso aqui. Eu vou fazer

uma bateria. (Sandro)

O técnico de som e YouTuber, Pedro, visa objetos descartados de modo semelhante.

Pedro  informa que está  sempre  ‘de  olho aberto’,  até  quando vai  descartar  o  seu lixo no

condomínio onde reside.

Esses dias eu fui jogar o lixo aqui no meu condomínio onde eu moro. Eu fui

jogar o lixo e tem uma área de lixo orgânico e do lixo reciclável. Eu sempre

dou aquela olhada na caçamba. E olhei e  tinha bem acima de tudo uma
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fritadeira.  Daí  eu  olhei  e  não  tive  dúvidas,  peguei  na  hora.  Coloquei

embaixo do braço e minha filha falou, ‘pai larga, isso é lixo’. Não, eu vou

usar! ‘Não pai, isso, se jogaram fora é porque está estragado’. Não, eu vou

usar isso aqui, nem se for para desmontar e pegar a peça para fazer outra

coisa. (Pedro)

Arthur, também buscou esclarecer o uso que deu para uma lata metálica de tabaco, ao

afirmar, em uma publicação desse conteúdo em suas redes sociais, que não estaria fumando

cigarro, mas apenas utilizando-se da embalagem como um produto de reúso. 

O cara vai ver uma latinha de tabaco e vai falar ‘o cara está fumando’.

Porque o amplificador foi montado na lata de tabaco. (Arthur)

8.7 Sentidos – Empoderamento

Foi identificada a percepção de um sentimento de empoderamento dos praticantes de

DIY que está relacionada ao domínio dos conhecimentos  de eletrônica.  Os sentidos  desse

empoderamento devem ser entendidos em meio às experiências de frustração, complexidade e

dificuldades envolvidas no processo artesanal.  Deve-se ressaltar  que,  essa questão não foi

ainda  explorada  na  literatura  de  música  e  tecnologia,  mas  evidencia-se  no  universo  aqui

pesquisado, merecendo atenção.

Observa-se nas entrevistas, uma queixa recorrente a respeito de a eletrônica não ser

“intuitiva”.  Arthur  exemplifica  as  dificuldades  com  eletrônica  comparando-a  com  outros

campos de conhecimento que seriam mais fáceis de se entender por tratarem de assuntos mais

“palpáveis” e de melhor visualização.

Eu sou engenheiro civil. O que faz um cano? Cara, o cano a água passa

dentro. Ah pode passar gás, beleza. Isso é simples de imaginar. O que faz um

pilar? Igual à sua perna, ele te segura em pé. O pilar segura o prédio. É

intuitivo. (Arthur)

Ao se  lidar  com um componente  eletrônico  é  preciso  abordar  os  seus  elementos

químicos, dado que, em essência, são os que irão permitir que ele desempenhe sua função no

circuito.

No caso da eletrônica especificamente, o desafio é que a eletrônica, ela não

é intuitiva. O que faz um capacitor? Isso não é intuitivo (Arthur). 

Mesmo  os  entrevistados  que  possuem  amplos  conhecimentos  de  técnicas  de

marcenaria  enfrentam  dificuldades  na  eletrônica.  O  sentimento  de  frustração  durante  o
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processo é destacado por boa parcela dos entrevistados. O estudante de arquitetura,  artista

plástico e guitarrista, Heitor, atribui o fracasso em vários de seus projetos, a um conhecimento

restrito da tecnologia envolvida no processo. Ele inclusive buscou retomar projetos que havia

interrompido, sem novamente obter sucesso.

Teve muita coisa aqui que eu tentei fazer e eu não consegui. Só que eu tive

problemas, depois eu tentei construir mais alguns e aí não dava certo, o som

falhava, não saiu som. Teve muita coisa aqui que eu tentei fazer e eu não

consegui .  .  . De tempos em tempos eu pegava e tentava fazer  novamente

(Heitor).

O  sentimento  de  ser  incapaz  de  lidar  com  todo  o  conhecimento  que  envolve  as

variações  de  componentes  e  circuitos  no  tocante  à  tecnologia,  faz  com  que  muitos

desperdicem dinheiro e tempo, dedicando esforços para construir algo que, no fim, pode não

funcionar. Davi, pontuou.

Bem no início eu joguei muito circuito fora. Ou desmontei para pegar os

componentes para fazer outro, porque não funcionava e hoje eu sei que em

alguns deles poderia o transistor estar invertido, sabe. (Davi)

Davi credita essa situação a uma falta de conhecimento, incluindo os conhecimentos

elementares, já que se farão necessários mesmo em etapas mais avançadas.

Eu acho que é . . . às vezes não saber essas coisas básicas que eu deixei para

lá. E aí no meio de alguma coisa que não dá certo, eu preciso de algum jeito

estudar essas coisas. E aí percebo que se eu tivesse feito isso lá atrás, um

pouquinho só, de repente eu não esbarraria nesses problemas. (Davi)

Fernando  menciona  ter  feito  alguns  consertos  de  equipamentos,  mas  sentir-se

incomodado com sua  falta  de  conhecimento  para  resolver  certos  problemas  ao longo do

processo.

Eu acho que o mais difícil de todas as áreas, que eu consigo ver o ‘faça você

mesmo’, na eletrônica o mais difícil . . . O principal desafio eu acho que é a

dificuldade de entender o que você está fazendo ali.  Porque  às vezes,  só

consertar não tem graça. Quando eu consertei a TV, que só tirei uma placa e

coloquei a outra e ela funcionou, foi legal porque ela voltou a funcionar.

Mas eu não entendi exatamente o que queimou e qual era o problema. Então

isso me desagrada um pouco. Eu gosto de entender. (Fernando)

Otávio, que é fã de sintetizadores, fez uma comparação entre o domínio de eletrônica e

o domínio de um idioma. Conhecer as palavras permite criar sequências com elas e dominar a
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língua.  Essa  analogia  poderia  ser  também estabelecida  na  eletrônica,  onde  dominando  o

vocabulário técnico é possível criar projetos e chegar à solução do problema.

Você entender na parte  teórica da  coisa  o  que está  acontecendo ali.  No

papel, no abstrato . . . ter essa capacidade de você desenhar a sua própria

solução  para  o  problema  que  você  quer  resolver.  E  aí  você  com  esse

vocabulário  que  você  tem,  você  é  capaz  de  desenvolver  a  sua  própria

solução. (Otávio)

Ao lado da própria complexidade e dificuldades ligadas à eletrônica, a frustração dos

praticantes  se  vê  ainda  agravada  por  uma  ansiedade  em  elaborar  artefatos  sofisticados.

Algumas  das  consequências  de  desenvolver  projetos  de  maior  envergadura  sem deter  os

conhecimentos  necessários  são  perder  dinheiro,  material  e  tempo.  Isso  foi  retratado  por

Heitor,  estudante de Arquitetura,  artista  plástico e guitarrista,  que chegou a montar  várias

coisas, mas seu pouco conhecimento em eletrônica o levou a fracassar em vários projetos.

Porque  chegou  uma  hora  que  eu  não  conseguia  fazer  funcionar,  ele

funcionava e depois parava. E eu perdendo horas. O que tem de errado [com

o projeto]? (Heitor)

O YouTuber Arthur posta em seu canal recomendações para o seu público começar

aos poucos, evitando precipitações.  Na mesma linha, ao se referir àqueles interessados em

diferentes  modelos  de  circuitos  de  pedais  de  guitarra  “que  querem abraçar  o  mundo”,  o

guitarrista Maurício aconselha escolherem algo mais simples.

E aí eu até fiz um vídeo no meu canal falando para as pessoas não fazerem

isso.  Faz  um negócio  simples,  para  você  aprender  e  aí  depois  você  vai

complicando. (Arthur)

Se fosse para eu indicar para alguém como o primeiro efeito, eu indicaria

outro tipo . . . pega um Fuzz de silício. São menos controles. Menos coisas

para  você  se  preocupar.  No  começo  a  gente  quer  abraçar  o  mundo.

(Maurício)

Parece-nos  então  plausível,  reconhecer  que  os  indivíduos  praticantes  do  DIY ao

aprenderem  a  eletrônica,  assumem  um  sentimento  de  empoderamento  justificado  pela

dificuldade  de  dominar  essa  ciência.  À medida  em que  ampliam seus  conhecimentos  de

eletrônica,  conseguem  realizar  mais  facilmente  suas  montagens  de  forma  bem  sucedida,

surgindo outros sentimentos quando da conclusão dos projetos. 

De fato, orgulho, sensação de superioridade são comuns nos relatos dos entrevistados,

que experimentam sentimentos de satisfação e empoderamento ao finalizarem o processo com
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sucesso. Esse resultado está em concordância com o retratado por Wolf e McQuitty (2011) e

Moisio et al. (2013), sobre haver um sentimento de orgulho e inteligência entre os praticantes

de DIY.

Maurício pontua seu prazer e satisfação com o resultado da atividade de DIY.

. . . o segundo pedal o que eu fiz foi o Tube Screamer, através da internet . . .

O som do pedal que eu construí me agradou muito. Tanto ao reparar ou

criar algo dá uma satisfação que não dá para explicar . . . Mas a satisfação

de fazer é algo totalmente diferente . . .  Montar alguma coisa é algo que não

tem preço. Às vezes você até economiza uma grana. Mas não é tanto pela

economia  que  você  faz.  Mas  sim  por  você  ver  a  coisa  funcionando.

(Maurício)

Mesmo que o conhecimento técnico na área da eletrônica não seja extenso, pode ser

suficiente  para  resolver  pequenos  problemas,  fortalecendo  o  orgulho  por  se  sentir  capaz.

Fernando,  técnico  em logística,  revela  entusiasmo  ao  narrar  um  episódio  em que  soube

diagnosticar o problema de seu amplificador: 

Já cheguei a consertar o meu amplificador que queimou por um surto de

tensão.  Sem  muito  conhecimento,  mas  abri  o  amplificador,  estavam  lá

queimados os diodos na ponte retificadora e na época eu não sabia o que

era  isso.  Mas eu  vi  lá  que  estava  torrado.  Opa!  Está  aqui  o  problema.

(Fernando)

Conforme o conhecimento se amplia, os praticantes se aventuram no desenvolvimento

de projetos baseados nas próprias ideias, o que, potencializa seu empoderamento e “alça” o

praticante à posição de também ensinar para os outros “como se faz”. Pedro conta um caso: 

Eu queria ligar a guitarra no celular. E eu comecei a procurar e não achava

soluções. Tudo que me recomendavam não funcionava. Daí eu fui atrás de

um manual de referência do Android, fui ver como funcionava o handset do

fone. Eu fui entender como são os botões e quais são as resistências por trás,

tudo para achar a solução . . . E apresentei uma solução que até onde eu sei

é uma solução que ninguém fez. É uma solução inédita. Só que eu queria

solução gratuita. Então fui lá, pesquisei, quebrei a cabeça, aprendi a fazer.

Uma vez que aprendi a fazer, faço um vídeo e mostro para as pessoas como

se faz. Então essa é a minha diversão no momento (Pedro).

Sandro, pontuou sentimentos semelhantes associados com a alegria de ser capaz de

dominar o conhecimento necessário para concluir atividades de DIY.

Quando eu terminei eu senti uma emoção, eu fiquei muito feliz quando eu

terminei  os  projetos.  Mas  são  muitas  emoções  envolvidas.  Você  fala
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‘caramba  ficou  bonito’.  Você  admira  o  resultado.  Prazer!  Me  senti

realizado. (Sandro)

Ao que parece, o sentimento de orgulho e prazer, não se dá apenas no momento da

conclusão das atividades de “faça você mesmo”. Trata-se de um sentimento duradouro, pois

mesmo  depois  de  anos,  um  instrumento/equipamento  artesanal  pode  fazer  seu  usuário

rememorar a sensação de alegria e prazer no momento em que se utiliza dele. Assim, Arthur

exprime suas palavras, ao mostrar essa sensação sempre que utiliza algum dos seus inventos

construídos artesanalmente.

Cara,  eu acho que essa  é  a  melhor  parte de todas,  quando a  gente está

falando de  construir  as  próprias  coisas  e  quando você  vê  que  aquilo  te

atende e você não sente necessidade de outro. Porque essa guitarra todo dia

que eu pego ela para tocar eu falo: ‘caramba que legal’ (Arthur). 

8.8 Artesanal x Industrial

Diferentemente do que discute a literatura especializada (Duarte et al., 2019; Hurst &

Tobias,  2011;  Morais  et  al.,  2019;  Wolf  &  McQuitty,  2011),  embora  os  entrevistados

construam seus equipamentos para não comprarem os industrializados, parece-nos que, neste

universo,  a  busca  de  resultados  por  meio do  DIY não se revela  propriamente  como uma

postura crítica, ativista ou enquanto um embate declarado aos produtos industrializados. Pelas

próprias palavras dos informantes, é possível presumir que não há uma “guerra” declarada

contra a indústria, como reforça o estudante de Arquitetura e guitarrista, Bruno, que expôs.

Tudo  que  dá  para  construir  eu  construo.  Mas  não  tenho nada  contra  o

equipamento  industrializado  .  .  .  Acho  que  existem  bons  produtos  de

prateleira – coexistem. (Bruno)

Bruno, como já retratado comercializa parte de sua produção, além de produzir para

uso  próprio.  Ele  considera  que  a  indústria  é  importante  porque  tão  somente  produções

artesanais não seriam capazes de suprir toda a demanda do mercado.

De certa forma, não daria para abastecer toda a demanda se só existissem

pessoas que fazem da forma como eu faço. (Bruno)

Em sintonia com essas colocações, Maurício, guitarrista amador e programador web,

afirma consumir produtos industrializados e não se vê indo contra os produtos de prateleira.

Não me acho indo contra  a indústria,  porque tenho pedais  da Boss,  por

exemplo. (Maurício)
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Arthur deixa claro que possui amplificadores industrializados e que mesmo assim quer

montar um amplificador valvulado e não simplesmente comprar algo pronto.

Ah porque que eu não compro um amplificador valvulado? Não é tão caro.

Se for para comprar eu não vou comprar. Eu tenho três amplificadores aqui.

Eu vou fazer porque eu quero construir. (Arthur)

Ricardo, analista financeiro, também compara a atividade manual da construção com

aquela produzida pela indústria. Na visão dele, os produtos artesanais possuem uma qualidade

superior àquela entregue pela indústria.

Hoje em dia com internet, você compra dele [maker] ou compra da China,

que  eles  fabricam  em  grande  escala.  Mas  que  é  totalmente  diferente,  a

acústica,  é  uma  outra  acústica.  Acústica  quando  é  feito  manual  você

consegue ter um uma qualidade melhor. Agora quando é feito por indústria

não tem essa perfeição. (Ricardo)

Ricardo não está isolado nessa percepção de superioridade do DIY. Sandro, mecânico

de motocicletas e guitarrista nas horas vagas, ao comparar o produto de sua atividade como

maker afirma que o resultado conseguido artesanalmente é muito superior ao entregue por

uma marca famosa de equipamentos musicais.

Eu tenho um pedal que foi o primeiro pedal que eu comprei de marca da

Boss e foi uma decepção . . . Ele tem um visual muito bonito, mas na hora

que  você  liga  é  ruim.  E  eu  testei  em  vários  amplificadores,  em  várias

sequências com pedal e eu não gosto do resultado . . . Ele me frustrou e esse

aqui que eu montei está sendo a minha distorção principal e a galera fica

super  feliz  com  o  som.  A  gente  faz  umas  gravações  aqui  em  casa.  As

gravações ainda não estão muito boas, mas as gravações estão sendo feitas

todas com esse pedal que eu montei. (Sandro)

A confiança de Sandro nos produtos artesanais é tão grande, que após a conclusão de

um de seus pedais  DIY, ele conta que chegou eufórico até seus amigos músicos, afirmando

que o som era sensacional e que eles iriam querer que ele produzisse mais unidades.

Quando eu terminei esse pedal, eu cheguei na galera e falei ‘vocês todos vão

querer que eu faça um’. (Sandro)

O programador web e guitarrista Maurício, possui a mesma percepção ao comparar o

resultado  de  seu  trabalho  como  maker,  com o similar  encontrado  no  mainstream.  E  não

esconde o sentimento de satisfação ao afirmar que o pedal por ele construído é melhor do que

o entregue pela indústria.
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E uma das coisas mais bacanas foi ver ele [seu amigo] logo em seguida

vendendo o seu pedal original, porque ele achou que o som do pedal que eu

fiz para ele era melhor. (Maurício)

É  possível  que  o  envolvimento  afetivo  com  as  práticas  DIY também  possa  estar

levando esses indivíduos a sobrevalorizarem, e até mesmo romantizarem os seus resultados no

DIY, percebendo-os como superiores aos produtos ofertados no mercado convencional. Esta

interpretação se insinua após o ponto de vista de Arthur,  que parece alertar  a respeito  da

profundidade  e intensidade no sentimento que  se produz no “criador”  com relação  a  sua

“criatura”.

É um instrumento pior do que o que vende na loja? É. É mais caro? É. É

mais caro, é pior, deu muito mais trabalho e é muito mais legal e eu não

troco por nenhum outro . . . Quando você faz, o seu relacionamento com a

coisa que você fez é diferente do que uma coisa que você comprou (Arthur).

Para Otávio, que se diz “fã” de sintetizadores de som, os instrumentos e equipamentos

artesanais são de qualidade inferior àqueles comercializados no mainstream. Ele acredita que

não se pode negligenciar a “longa estrada” já percorrida pelas empresas nesses segmentos, e a

expertise  delas  em  transformar  conhecimentos  e  práticas  em  resultados  estruturados  e

consolidados, diferentemente do que está ao alcance de um maker.

Eu acho que sim, o equipamento caseiro ele deixa a desejar em relação ao

equipamento industrializado. Vou te confessar, eu acho que sim. É porque

quando o produto chega ao ponto de estar disponível no mercado é porque

ele já passou por muitas revisões, muitos avanços, que talvez o meu caseiro

ainda não tenha passado. (Otávio)

Outra constatação que reforça o vínculo afetivo dos  makers com seus produtos diz

respeito  à durabilidade física dos instrumentos  e equipamentos,  aspecto que demarca  uma

peculiaridade dessa modalidade de  DIY com relação a outras já discutidas na literatura de

Consumo e  Cultura,  como  a  dos  cosméticos  caseiros.  Um amplificador  de  guitarra,  por

exemplo, pode não se deteriorar ao longo de bastante tempo e, se bem cuidado, durará por

décadas. Assim, o resultado de um bem produzido artesanalmente será apreciado ao longo de

vários  momentos  enquanto  o  construtor  ainda  detiver  o  equipamento.  Essa  resistência  e

durabilidade pode levar alguns  makers a atribuírem a esses equipamentos, em comparação

com os industriais, uma aura de encanto e superioridade.

Fruto ou não de uma “miopia” ou de um “viés”, há de se destacar os laços decorrentes

do envolvimento afetivo do criador com a “criatura” que podem ser explicados com a noção
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do “eu estendido”, relativa a coisas que materializam sentimentos, valores, identidade e assim

criam  vínculos  e  “apego”  (Belk,  1988).  O  depoimento  apaixonado  do  mecânico  de

motocicletas e guitarrista Sandro sobre as diversas alterações que fez em sua guitarra, coloca

de forma explícita, a noção de que o resultado de sua obra é uma extensão do seu corpo:

Essa guitarra com todas as adaptações que fiz, já falei. Vai ficar comigo pelo

resto da vida. É parte de mim. Quando eu morrer, enterra ela junto. (Sandro)

Ressalta-se que desde a antiguidade, são encontradas práticas de enterrar mortos junto

com seus bens materiais, buscando retratar quem foram em vida (Belk, 1988). Dessa forma, a

identidade é definida não somente pela parte referente ao corpo do indivíduo, mas também a

tudo com o que ele se relaciona (Belk, 1988). E assim, os indivíduos sentem-se como se tudo

a sua volta pudesse ser chamado de ‘seu’. Sob essa ótica, mesmo os objetos inanimados são

capazes de transmitir sensações de sucesso ou fracasso do possuidor (Belk, 1988). Sandro e

Arthur enxergam em seu trabalho de prossumidor o resultado de um empenho bem sucedido e

expressam o seu desejo de não se afastar dos frutos dele.

Quando constrói, o apego é muito maior do que ao comprar. (Sandro)

Quando você faz, o relacionamento com a coisa é diferente de algo que você

comprou.  (Arthur)

9 Considerações finais

Na literatura científica, o tema DIY vem sendo discutido sob diferentes ângulos e áreas

de estudo, mas este trabalho dialoga, particularmente, com o campo de estudos de Marketing,

Cultura e Consumo. Nessa área, a temática  DIY  passou a ser analisada à luz de diferentes

debates,  como  o  de  construção  de  mercados,  o  de  gênero,  inovação  e  ativismo  contra

mercados  mainstream.  Foi possível observar que alguns aspectos encontrados na literatura

especializada se evidenciaram na pesquisa. 

A primeira delas é a questão de gênero no DIY. Autores destacaram, que sempre houve

uma segregação entre as diferentes atividades de DIY que predominavam entre os homens e

mulheres, salientando-se que, historicamente, o tamanho e peso das ferramentas demarcaram

essas divisões. De fato, não se pode negligenciar a associação entre a construção social de

masculinidades  com  aspectos  que  denotam  ‘aumentativo’.  No  universo  da  tecnologia  e

música,  a  maior  parte  dos  envolvidos  em  DIY são  guitarristas  homens.  A guitarra  é  um
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instrumento de tamanho considerável e que depende, ainda, de amplificadores, sem os quais

não existiria a reprodução do som, os quais são capazes de reproduzir volumes extremamente

altos.

A iniciação no  DIY e na prática de instrumentos musicais foi também retratada por

essa pesquisa dentro do debate de gênero. Assim, mostrou-se que muitos indivíduos que hoje

praticam o DIY, foram orientados e influenciados pela figura paterna no meio da família ou

por amigos homens.

Embora uma das decisões recorrentes de se atuar no  DIY seja a de enxergar nessa

atividade a prática de um  hobby, alguns autores chegam a pesquisar praticantes do  DIY na

área da música e tecnologia que voltaram-se para o comércio, produzindo suas obras também

para  a  venda.  Nesta  pesquisa  notou-se  que,  entre  alguns  entrevistados,  ocorre  uma

comercialização  de  seus  próprios  “equipamentos  de  boutique”.  Essa  constatação  permite

pensar em um universo de artesãos de equipamentos e instrumentos eletrônicos voltados para

a música, que desenvolvem essa atividade de forma laboral. Na construção desse mercado, e

também em comunhão com a literatura de Marketing, Cultura e Consumo, nota-se a evidente

presença da internet. A pesquisa retratou indivíduos que produzem conteúdo para o YouTube e

são remunerados por tal atividade.

Também em sintonia com a literatura específica, nossa pesquisa mostrou que na área

da  música  e  tecnologia,  é  comum seus  praticantes  adotarem uma postura  de  autodidatas.

Assim, por meio do empirismo, vão experimentando e aprendendo sobre os novos resultados

encontrados. Esse aspecto se mostra como algo importante de ser debatido para aqueles que

desejam empreender nessa área ministrando aulas. Pois a cultura de que ‘é possível aprender

sozinho’,  seja  por  vídeos  do  YouTube  ou  mesmo pela  própria  tentativa  e  erro,  impacta

diretamente aspirantes a empreendedores na área do ensino.

No tocante ao aspecto da autenticidade, os achados dessa pesquisa, relacionados com a

tecnologia e música, se mostraram diferentes da forma como algumas áreas da literatura geral

retratam o  DIY.  Alguns  autores  trabalharam a  noção  de  autenticidade  nos  resultados  das

práticas DIY a partir de seu sentido quase mimético em relação aos produtos mainstream. Já

no DIY na música, os seus praticantes buscam um resultado diferente daquilo que o mercado

tem a oferecer, almejando um som único e singular. No universo aqui estudado, os  makers

podem fazer  uso de  válvulas  eletrônicas  e  as  mais  diversas  modificações  nos  circuitos  e

instrumentos para obter esses resultados. 
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As montagens realizadas pelos makers, como já retratado, necessitam em algum grau

de conhecimentos eletrônicos. Assim, sob a perspectiva do empoderamento, o aprendizado da

eletrônica se mostrou como um tema de grande dificuldade para aqueles que atuam nessa

área, principalmente os novatos. Foi recorrente a constatação de indivíduos que não obtiveram

sucesso em suas  construções  devido  às  barreiras  impostas  pela  falta  de  conhecimento  da

tecnologia. Portanto, mencionaram desperdício de dinheiro e frustração como consequências

de buscar construir algum equipamento/instrumento e falharem. Esse aspecto das dificuldades

inerentes ao aprendizado das técnicas não foi tratado na literatura sobre  DIY, nem mesmo

naquela especializada em música eletrônica. Pode-se pensar, inclusive em um universo a ser

explorado por aqueles que buscam empreender no segmento do ensino, desenvolvendo formas

didáticas e práticas para lecionar os preceitos envolvidos no uso da eletrônica. 

Relacionado  ainda  ao  empoderamento,  ficou  também evidenciado  o  envolvimento

afetivo  que  esses  makers podem  assumir  perante  o  resultado  dessa  atividade  manual,

fenômeno  também  constatado  na  literatura  de  Marketing,  Cultura  e  Consumo.  Assim,  é

comum os praticantes esboçarem sensações de prazer e orgulho ao término de um projeto, e

parecerem  manter  uma  relação  especial  com  o  produto  de  sua  criação.  Por  vezes,  esse

envolvimento pode até interferir na percepção de qualidade atribuída pelos  makers aos seus

produtos, julgando-os por vezes como obras muito superiores às ofertadas no mercado. Essas

constatações podem ser analisadas  sob o ponto de vista do chamado “eu estendido”.  São

sensações que causam o sentimento de que a “coisa” faz parte do “eu”. Esses resultados são

explicados e aprofundados pela literatura, porém essa pesquisa os trouxe e os constatou dentro

da perspectiva da música e tecnologia.

Também foi  possível  considerar  que  não  há  um embate  declarado  do  “faça  você

mesmo” desenvolvido por aqueles que praticam o  DIY no âmbito da música,  para com a

indústria já estabelecida e esses praticantes também podem adquirir produtos industrializados

sem que isso envolva uma contradição. Mesmo aqueles músicos que produzem seus próprios

equipamentos e instrumentos,  permanecem consumidores  do  mainstream.  Esse resultado é

antagônico ao encontrado nas pesquisas sobre cosméticos caseiros no Brasil, por meio dos

quais se estabelecem visões e práticas de embate para com as grandes indústrias.

Por fim, reforça-se que o “lugar de fala” do autor desse trabalho é diferenciado, por

estar sob a perspectiva de também ser um empreendedor integrado, professor de eletrônica e

praticante  de  atividades  DIY.  Essa  condição  permitiu  uma  maior  imersão  e  análise  das
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colocações evidenciadas pelos indivíduos entrevistados, incluindo a compreensão dos termos

técnicos e das práticas que foram mencionadas ao longo das entrevistas.

9.1 Limitações da pesquisa

Ressalta-se ainda a importância de relacionar algumas limitações da pesquisa que fora

desenvolvida. O trabalho partiu de uma metodologia qualitativa, o que implicava entrevistar

em profundidade indivíduos que se relacionavam com as  práticas  de  DIY sob o tema da

música.  Porém,  no  ano  de  2020,  durante  a  operacionalização  da  pesquisa,  o  mundo  foi

acometido  pela  pandemia  da  COVID-19.  Dessa  forma,  a  totalidade  das  entrevistas  foi

realizada de forma remota, por meio de conferências via computador. Embora, alguns dos

entrevistados fossem residentes em outras cidades distantes do Rio de Janeiro (residência do

autor), outros eram moradores dessa cidade, o que permitiria uma entrevista presencial, caso

não houvesse o surto de COVID-19. Portanto, reiteramos que contatos com o espaço físico

onde esses makers produzem seus equipamentos e instrumentos foram inviabilizados. Porém,

caso fosse possível, outros aprofundamentos poderiam ter surgido durante a pesquisa in loco.

A pesquisa ficou limitada a compreender o perfil, gênero e aspectos associados com as

motivações e sentidos para as práticas do DIY. Portanto, características como dificuldade de

acesso à compra de equipamentos, componentes, mercado interno, por exemplo, não foram

tratados nesse trabalho.

9.2 Sugestões para estudos futuros

Por fim,  reforçamos que  a pesquisa  realizada foi  delimitada ao estudo do perfil  e

motivações daqueles que praticam o  DIY relacionado com a música. Assim, ressalta-se, por

exemplo, que fatores que denotem a facilidade e/ou dificuldade de praticar o  DIY no Brasil

não foram estudados.  Portanto,  essa pesquisa não se aprofundou na busca por entender  o

cenário do comércio que suporta o “faça você mesmo” e a disponibilidade de recursos para

compra por parte desses consumidores. Sabe-se que o número crescente de sites online para o

comércio  de  componentes  eletrônicos  dizimou  centenas  de  lojas  de  rua  que  também

praticavam esse tipo de venda. Por outro lado, menciona-se que a variedade de componentes

eletrônicos no país, muitas vezes inviabiliza o desenvolvimento de equipamentos estrangeiros,
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por  não  encontrar  todos  os  componentes  no  comércio  local.  Mas  reforça-se,  que  com  a

globalização,  atualmente  tornou-se  mais  fácil  para  pessoas  físicas  adquirirem  peças  no

mercado estrangeiro.  Porém, mesmo assim existem entraves,  como taxas  de importação e

preços externos praticados em uma moeda muito mais valorizada que o Real, gerando como

consequência, maiores montantes dispendidos. Portanto, muitas vezes inclusive inviabilizando

a construção desses por essa razão.
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Apêndice 1 – Roteiro de Entrevistas

Atenção para esses pontos e explorar sempre que possível na conversa: O que aflige? O que
gosta? A relação com o   DIY  . A relação com música. Entender as dores do cliente.  

--------------------- Início – Apresentação ---------------------

Gostaria de agradecer pela disponibilidade.
Meu nome é Alex e sou aluno de mestrado da FGV e essa entrevista vai me ajudar na minha
dissertação.
Gostaria  de  pedir  permissão para  gravar  a  entrevista.  Já  informo que  sua  identificação é
sigilosa e você não será identificado.
Eu vou te enviar um termo de consentimento, que peço que envie de volta via email dando o
de acordo.

--------------------- Início – Indagações ---------------------

Fale  um pouco  sobre  você,  apresentando  seu  nome,  idade,  escolaridade,  enfim  faça  sua
apresentação. [informações de perfil importantes para a pesquisa: gênero, idade, escolaridade,
ocupação, casado, tem filhos?].

Como começou sua relação com a música?

Quais os instrumentos você possui e quais gostaria de ter?

Qual instrumento você toca? Aprendeu sozinho ou teve aulas?

Você  já  construiu  equipamentos/instrumentos?  Ou  mesmo  já  fez  reparos  eletrônicos  em
instrumentos  ou equipamentos? [Quais  equipamentos,  reparos  ou ajustes a  pessoa  já  fez?
Ficar atento às “crenças limitantes” sobre a capacidade de fazer DIY.]

Como surgiu na sua vida a necessidade de aprender a fazer equipamentos/instrumentos por
conta  própria?  [Buscar  as  motivações  envolvidas  nessa  necessidade]  [Entender  se  houve
autodidatismo ou estudo em escola técnica ou outro curso livre]  [Quais foram os gatilhos
para entrar no DIY - custo, necessidade, resultado personalizado, oferta…] [Foi contato com
pessoas que o influenciaram?] 
[Porque a pessoa quer aprender isso? Como isso entra na história de aspirações de vida?]
[Você faz pela busca do resultado e/ou faz pelo prazer de fazer?]
[Quais as experiências vivenciadas que fizeram a pessoa perceber que ela é aficionada pelo
maker?]

Você realizava ou realiza outras atividades manuais? Em qualquer âmbito, mesmo fora da
música. [Quais? Como?]

[Quais  são  os  desafios  que  envolvem  a  montagem  de  um  equipamento  eletrônico  ou
instrumento. Seja no tocante à construção ou ao som.]
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Que tipo de conteúdo você busca nas mídias sociais (YouTube, Instagram…)? Que tipos de
comunidades? [Analisar o impacto desses conteúdos sob o prisma motivacional para novos
projetos.] 

Fale um pouco sobre as fontes de informação para tocar os novos projetos em DIY? De onde
vem sua formação no assunto? Como aprendeu? Com quem? Que lugares que são referências
para encontrar assuntos sobre essas práticas? [O perfil da pessoa é copiar o que encontra pela
frente na internet ou segue pela busca de inovar juntando as peças para chegar a algo novo?]

E o som, o resultado das montagens realizadas. Fale um pouco sobre sua experiência.
[Sob análise da autenticidade, buscar fatores que a denotem e seu aspecto  Verificar se a
pessoa compartilha as criações para outras pessoas. Como a pessoa compartilha (Facebook,
Instagram, YouTube...)? Que pessoas são essas? Consegue explicar os motivos de fazer isso?]

Como é para você construir ou elaborar um equipamento? [sensação - e quando acaba? ] [São
visíveis sentimentos de empoderamento com o resultado?]
[A relação  entre  o  resultado  sonoro  de  um equipamento  handmade com a  associação  da
imagem do artista?] [Fazer ou comprar pronto?]

Que tipo de  conteúdo você  acha  que  as  pessoas  estão  mais  dispostas  a  comprarem para
encurtar o caminho do aprendizado? [Analisar as questões de perfis  que estão envolvidos
nessa busca por conhecimento pago] [Pagar  por  serviços  que encurtem o caminho,  como
cursos e kits.]

Em um âmbito geral, é possível enxergar que o estudo das atividades makers mudou algo na
sua vida pessoal ou profissional? [De que forma o DIY afetou e até se modificou o perfil do
praticante] [Passou a fabricar com uso comercial? Mudou de atividade de trabalho por conta
disso?]

Você chegou a ensinar algo desse assunto, mesmo que informalmente para amigos ou até
comercialmente? [As pessoas que o procuram e o veem como autoridade?]

Essa área pode ser um pouco masculinizada. Porque na sua opinião é assim? O que explica
isso? [Entender se o próprio confirma esse perfil de público nos diversos contatos que realiza
com cursos presenciais e material online]

Há algo de relevante,  algum assunto que eu não tratei?  Ou mesmo algo que você queira
colocar?

--------------------- Fim – Indagações ---------------------
Obrigado  pela  sua  disponibilidade  em  estar  aqui  presente  me  ajudando  com  essas
informações.
Posso entrar em contato por e-mail para maiores detalhes no futuro, caso seja preciso?

Você teria alguém para indicar?
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Apêndice 2 - Termo de consentimento para entrevistas

Prezado(a) Sr.(a), 

Meu  nome  é  Alex  Baroni,  sou  aluno  de  mestrado  da  Escola  de  Brasileira  de

Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getulio Vargas (FGV). Estou

realizando uma pesquisa sobre práticas de DIY (faça você mesmo) entre os músicos. Antes de

começarmos, gostaria de garantir-lhe que: 

• Sua participação é voluntária; 

• Você pode se recusar a responder qualquer pergunta; 

• Você pode encerrar a entrevista a qualquer momento; 

• Partes da entrevista podem ser usadas para a divulgação deste trabalho, mas você não

será identificado(a). 

Parte da análise se dará sob o registro do áudio da entrevista, por isso, para participar, é

preciso que você concorde com o termo abaixo:

(  ) autorizo a gravação do áudio da entrevista.

Se você tiver alguma pergunta poderá entrar em contato comigo pelo telefone (21)9

9616-5700  ou  pelo  e-mail  baroni.alex@gmail.com.  A  Dra.  Marisol  Goia  é  a  minha

orientadora nesse projeto.

Maiores  detalhes  quanto  ao  posicionamento  da  FGV  sobre  questões  éticas  em

entrevistas, podem ser obtidas em:

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação

Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ,

CEP 22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

Agradeço sua disposição em participar. 

_______________________________________________________

                                              Assinatura 

Nome:__________________________________________________

RG:_____________________________________________________ 

Alex Ribeiro Maia Baroni
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Rio de Janeiro, RJ, julho/agosto de 2020


