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Gambiarra é um termo que vem sendo amplamente usado de maneira informal para definir 
qualquer procedimento necessário na constituição ou configuração de um artefato 
improvisado. Por se tratar de um fenômeno da cultura material, a gambiarra pode ser 
compreendida como uma forma alternativa de design – isso, se considerarmos que o conceito 
de design não se define pela simples questão estética, nem pelo dito “estilismo”, mas pelo ato 
de idealizar ou constituir objetos; conceber forma, função e significado. 

Ao aproximar os termos design e gambiarra, é curioso o aparente contraste e a forma 
diametralmente oposta como ambos são alvos de freqüentes interpretações negativas, e que 
algumas vezes envolvem preconceitos. Enquanto para muitos, gambiarra é algo precário, feio, 
desleixado, ordinário, design é sinônimo de frescura, futilidade, algo supérfluo e dispensável. 
Em outras palavras, a velha dualidade “luxo e lixo”. 

Esta relação com o design, nos leva a compreender a gambiarra como um paradigma paralelo, 
o qual surge a partir dos limites e dos impactos proporcionados pelo modelo industrial de 
produção e consumo. Se anteriormente ao advento da indústria não existia o que entendemos 
por design, neste mesmo sentido, é a partir da estrutura que o processo de industrialização 
proporciona, que outras maneiras de desenvolver artefatos surgem também. A existência de 
alguns termos como “design alternativo”, “design espontâneo”, “design popular”, “design não-
canônico”, “design não-profissional”, “design vernacular”, “design artesanal”, “pré-design”, 
“tecnologia apropriada”, entre outros, revelam a existência de uma lacuna para classificar 
formas de conceber e produzir artefatos, que não se enquadram precisamente na tradicional 
dicotomia artesanal/industrial. 

Neste sentido, a partir da ótica da cultura material e dos conceitos que se instituem sobre a 
atividade do design, é interessante propor uma definição para o termo gambiarra: Gambiarra é 
uma forma heteróclita de desenvolver uma solução; um processo baseado no raciocínio 
projetivo imediato, elaborado a partir de uma necessidade particular ou algum recurso 
material disponível, os quais proporcionam a constituição de um artefato de maneira 
improvisada. 

A questão da gambiarra é um tema que nasceu em 1999, a partir de inquietações sobre 
cultura material e produção industrial, e como resposta a definições restritas quanto a área do 
design. Em 2003, transformou-se em pesquisa de mestrado. Nele são propostos diversos 
questionamentos e reflexões sobre design e pós-uso; o valor de alguns recursos materiais 
disponíveis; necessidade, criatividade e solução; identidade e cultura; sustentabilidade, 
inovação e desenvolvimento de artefatos. Algo distante do lugar-comum que se costuma 
classificar como “glamourização da pobreza”. O trabalho pode ser baixado e lido na ítegra 
através do site www.teses.usp.br. 
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