
de um fenômeno da cultura material, a gambiarra
pode ser compreendida como uma forma alterna-
tiva de design - isso, se considerarmos que o con-
ceito de design não se define pela simples questão
estética, nem pelo dito "estilismo", mas pelo ato
de idealizar ou constituir objetos conceber forma.



' Ao aproximar os termos design e gambiarra, é curioso
o aparente contraste e a forma diametralmente opos-
ta como ambos são alvo de freqüentes interpretações
negativas, e que algumas vezes envolvem preconcei-
tos. Enquanto para muitos, gambiarra é algo precá-
rio, feio, desleixado, ordinário, design c sinônimo de
frescura, futilidade, algo supérfluo e dispensável. Em
outras palavras, a velha dualidade "luxo e lixo".

A questão da gambiarra propõe diversos questiona-
mentos e reflexões sobre design e pós-uso; o valor de
alguns recursos materiais disponíveis; necessidade,
criatividade e solução; identidade e cultura; susten-
tabilidade, inovação e desenvolvimento de artefatos.
Algo distante do lugar-comum que se costuma classi-
ficar como "glamourização da pobreza".

Dentre diversos significados relacionados, o termo
gambiarra vem sendo freqüentemente usado de ma-
neira informal para identificar modos de improvisa-
ção: adaptações, adequações, ajustes, consertos, repa-
ros, encaixes, emendas, remendos, inventos inteiros,
engenhocas, geringonças. A despeito das deprecia-
ções que se costuma atribuir a alguns destes tipos de
procedimentos - em muitos casos com compreensível
razão, na qualidade de "precário", "feio", "desleixa-
do", "malandro", o termo gambiarra recebe também
conotações positivas. Acompanhando um momento
de mudança na maneira como alguns pensadores e a
própria população brasileira têm enxergado a sua cul-
tura e identidade, o termo gambiarra tem sido remeti-
do à idéia do pronunciado "jeitinho brasileiro", numa
visão que busca enfatizar, em seu próprio povo, uma
propensão ao espírito criativo, à capacidade inventiva
e inovadora, à inteligência e dinâmica da cultura po-
pular; levando em consideração a conjuntura de ad-
versidades e vicissitudes às quais todos nós (muitos,
evidentemente, mais) estamos expostos; entendendo-a
como uma prática que se aproxima de conceitos, como
reutilização/reciclagem e bricolagem.

Independentemente de questões
vernáculas, o termo gambiarra é
usado, por muitos, para definir
qualquer procedimento necessário
à constituição de um artefato ou
objeto utilitário improvisado. Neste
sentido, por se tratar de um fenôme-
no 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 "es-
tilismo", mas pelo ato de idealizar
ou constituir objetos; conceber for-
ma, função e significado. Apesar de
serem idéias semelhantes na essên-
cia, a atividade de design — principalmente no âmbi-
to industrial — envolve contextos diferentes, como a
tecnologia empregada, os métodos, a infra-estrutura
envolvida (fábrica, pessoas, equipamentos, matéria-
prima, etc.), o processo industrial, seus propósitos
políticos e alguns objetivos corporativos como, por
exemplo, para quem, por quê e para quê se produz.
Esta relação com o design nos leva a compreender a
gambiarra como um paradigma paralelo, que surge
a partir dos limites e impactos proporcionados pelo
modelo industrial de produção e consumo. Se ante-
riormente 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 ar-
tefatos surgem também. No entanto, há uma diferença
fundamental: ao invés de ter como base a matéria-pri-
ma bruta, nestas "práticas alternativas" os artefatos
são constituídos por meio da transformação ou re-
configuração de outros artefatos industriais pré-exis-
tentes, e não com o objetivo de ser comercializados ou
simplesmente na forma de arte, mas, sobretudo, para
ser efetivamente utilizados por quem os elabora. O

surgimento de alguns termos, como |
design alternativo, design espon-
tâneo, design popular, design não-
canônico, design não-profissional,
design vernacular, design artesanal,
prédesign, tecnologia apropriada 5,
entre outros, revelam a existência de
uma lacuna para classificar formas
de produção que não se enquadram
precisamente na tradicional dicoto-
mia artesanal/industrial.

Frente aos rumos que o uso do ter-
mo gambiarra tem tomado, gostaría-
mos de tentar propor uma definição,
a partir de quem o considera sob a
ótica da cultura material. Gambiarra

é uma forma heteróclita de desenvolver uma solução
funcional / aplicada. Ou seja, um processo baseado no
raciocínio projetivo imediato, elaborado a partir de
uma necessidade particular ou algum recurso mate-
rial disponível — os quais proporcionam a constitui-
ção de um artefato de maneira improvisada.

Seja porque uma determinada peça do ventilador
quebrou e precisa de conserto imediato ou porque
é muito mais fácil dar um "jeitinho" do que procu-
rar alguma loja que venda um esquisito parafuso;
seja porque não se fabrica mais a maçaneta da porta
de um carro antigo ou porque não há dinheiro para
comprar uma vassoura; seja porque o apagador de
lousa não se enquadra nas proporções da mão nem
no jeito de manipulá-lo, ou porque não existe uma
cadeira de rodas que se adapte às condições atmos-
féricas e de relevo em que se vive; seja porque não se
encontra uma mochila com características que cor-
respondam à maneira de viver de um indivíduo, mui-
tas vezes somos convidados a partir para a busca de
uma solução não convencional. Uma das condições
que parecem motivar este tipo de solução é a exis-



tência das necessidades específicas ou insóli-
tas. Deste momento em diante, segue o uso

de algum recurso ou material disponível
(veja bem, não necessariamente ade-
quado) - e vale, então, o raciocínio in-
ventivo e a capacidade criativa para se

obter os mais variados resultados.

Enfim, as gambiarras estão sempre relacionadas a um
contexto peculiar, uma conjuntura de situações que
não se repetem de forma padronizada, nem costu-
mam ser previsíveis. É natural, assim, encontrarmos
diversos exemplos de objetos que são transformados,
pequenas adaptações que são feitas para melhor ade-
quar a função de um produto, artefatos que são cria-
dos a partir de resíduos de outros, ajustes, consertos,
remendos improvisados dentro das condições cabí-
veis naquele instante. É possível que tenhamos passa-
do desatentos até aqui, mas sob o olhar de um assunto
muito comentado atualmente, entender e aprimorar a
prática da gambiarra pode significar uma real contri-
buição para nosso desenvolvimento sustentável.

há um questionamento que se pode
apresentar: não seriam possíveis outros
destinos, diferentes da reciclagem con-
vencional, das usinas de incineração,
do ferro-velho ou dos aterros sanitá-
rios? Por exemplo: enxergá-los como
matéria-prima instantânea para desen-
volver novos artefatos, às vezes com a
ajuda de alguns clipes, vergalhões, to-
cos de madeira, canos de PVC, parafu-
sos, telas, placas de plástico, chicletes,
guardanapos, barbantes, fita crepe,
pasta de dente, trapos de pano, fios
elétricos, elementos pré-fabricados
(materiais pré-industrializados) ou
quaisquer outras peças e objetos em
geral. E mais: não caberia justamente

à atividade do design a justa adequação destes recur-
sos, considerando os seus aspectos simbólicos,
além de sua reelaboração quanto à questão for-
ma/função? E estes recursos materiais poderiam
significar muito mais do que algumas peças de
arte ou de efeito decorativo. Com design é pos-
sível muito mais do que isso.

Curioso é que paralelamente à questão do lixo
rico, todos nós - por sermos seres individuais
e variados - possuímos características muito
particulares ou raras, as quais, possivelmente,
em algum momento, demandam diferenciais
nos artefatos que utilizamos. Muitas vezes,
vemos pessoas marginalizadas pela sua condi-
ção singular, como é o caso dos portadores de
deficiência, das pessoas que possuem medidas
incomuns, ou até daqueles que "insistem" em
adotar um hábito de vida diferente da maioria.
Como desenvolver produtos em série para
atender essas variadas necessidades?

pode, quiçá, colaborar com a derrocada de alguns mi-
tos; a quebra de alguns paradigmas insustentáveis; um
passo para se repensar alguns preconceitos quanto à
recuperação, à recauchutagem, ao reaproveitamento,
à restauração, à reutilização, ao uso de artefatos im-
provisados, reparados, recuperados.

A questão da gambiarra indica a urgência de rever-
mos nossos modelos de produção e consumo; indica
a necessidade de desenvolvermos um design orienta-
do a uma conjuntura de situações peculiares, únicas,
singulares; orientado ao indivíduo e às suas necessi-
dades específicas; orientado à utilização e ao aprovei-
tamento de recursos materiais incomuns, aos quais
não se pode aplicar uma metodologia serial; orienta-
do ao redesign, à reciclagem do design dos artefatos
preexistentes; orientado ao resgate da criatividade e
superioridade de espírito do ser humano frente à "tec-

nofilia" ou "hi-tecnocentrismo"
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Um dos maiores problemas da
atualidade é o destino dos resí-
duos sólidos. Existem, de fato,
diversas alternativas sugeri-
das, além de outras já imple-
mentadas, como a reciclagem
em massa de uma parcela
mais incidente do lixo. No
entanto, estamos ainda dis-
tantes de uma solução efe-
tiva, e novas proposições
para esta problemática são
sempre bem-vindas. Existe
um verdadeiro nicho no
lixo. Ao considerarmos
tudo o que, pelas mais vá-
riadas razões, é descarta-
do, podemos identificar uma deter-
minada gama de materiais e objetos variados. Não é
comum, mas todos devem concordar que é possível
encontrar elementos, como por exemplo, um tubo de
televisão queimado, uma bola de boliche mal fabri-
cada, um mostruário ultrapassado de celulares, uma
roda de bicicleta desmontada, uma vitrola e seu disco
de vinil, uma fita de videocassete ou uma bacia girató-
ria de máquina de lavar roupa que estragou. Para uma
sociedade que prioriza índices de porcentagem, trata-
se de algo desprezível ou de importância nula diante
do volume e incidência de alguns resíduos, como as
garrafas PET, latas de alumínio, embalagens de leite,
folhas de papel, mas, ao reunir objetos que se enqua-
drem nessa característica, temos uma quantidade ra-
zoável de raridades.

Além da impressionante diversidade, estes objetos
revelam uma grande riqueza, não somente pelas suas
características particulares e sua qualidade matérial,
mas pelas suas composições e formas sugestivas. É o
que poderíamos chamar de "lixo rico". Como já é de
conhecimento geral, nem tudo pode ser reciclado, e
mesmo quando possível, nem sempre a reciclagem se
revela a melhor alternativa. Diante destas condições,

Ao menos por esta
via, o design teria
de ser desenvolvi-
do em condições
plenamente não-
industriais, prefe-
rencialmente livre
de objetivos pre-
dominantemente
mercadológicos.
Talvez essa relação
disponibi l idade/
demanda [recursos
materiais disponí-
veis/necessidades
específicas) pres-

suponha a existência de
uma espécie de "projeto
idiossincrático", pois seria

interessante que a produção dos artefatos também
respondesse à particularidade destas duas realida-
des. Isso sugere que uma forma de produção indus-
trial, o modelo tradicional para desenvolver artefatos
através do design, deixa lacunas, não sendo capaz de
suprir todas as necessidades materiais existentes. A
esse contexto, o que se procede é a estruturação de
um novo paradigma no desenvolvimento de artefatos,
uma forma pós-industrial de produção.

Ao aproximar os termos design e gambiarra, é curioso
o aparente contraste e a forma diametralmente oposta
de como ambos são alvo de freqüentes interpretações
negativas. Enquanto a gambiarra é vista como uma
prática inferior, paupérie, indigna, e constantemente
citada como algo precário, feio, desleixado, ordinário,
o design é muitas vezes tido como uma manifestação
de puro materialismo, luxo, ostentação, opulência,
sendo refutado por muitos por ser considerado puro
"make up" — algo fútil, supérfluo e dispensável. Em
outras palavras, a velha dualidade "luxo e lixo".

A difusão da idéia de aproximar gambiarra e design

das máquinas e supercomputadores, os quais, apesar
de benéficos, têm muitas vezes comprometido a fun-
ção do ser humano dentro do próprio mundo abstrato
que construiu; orientado à diversidade, à variedade,
à harmonia de diferentes contextos, à tolerância," à
co-existência de soluções; orientado à independência
tecnológica, à condição interdisciplinar, ao constan-
te experimentalismo, ao caráter indefinido; orientado
por um contexto econômico mais próximo ao modelo
do terceiro setor, ao universo tias organizações não
governamentais, em que a ampliação de mercados, o
crescimento econômico, o aumento do lucro não são
os objetivos principais de uma instituição; orientado
ao futuro.
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