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Traquitanas

O espaço aqui é pequeno, assunto é o que não falta. Educação é uma área 
com enorme quantidade de temas a serem tratados. No entanto, voltarei a 
um dos que mais me agrada: a formação da meninada a partir de práticas 
fazedoras. Já escrevi sobre isso algumas vezes e depois da última vez, meu 
vizinho de espaço aqui em A Tarde, Paulo Ormindo, cobrou, pela enési-
ma vez, minha ida ao escritório do seu irmão, Thales de Azevedo Filho, 
onde ele mantém um verdadeiro museu de ciência e tecnologia e, o mais 
importante, um espaço do fazer essas traquitanas. Durante meia manhã, 
percorremos os cômodos da casa vendo as belas réplicas das criações de 
Leonardo da Vinci, as experiências com luz, energia, espelhos, molas e 
muito, muito mais... criação, mão na massa. Conversa vai, conversa vem, 
somos unânimes em constatar os descaminhos da educação em nosso país. 
Recentemente, os jornais estamparam que mais da metade dos Estados 
não pagam o piso salarial aos seus professores. As condições de trabalho 
também deixam a desejar e, assim, o que termina acontecendo é que as 
escolas e os professores ficam presos a uma prática histórica de ensinar 
conteúdos e mais conteúdos, muitas vezes apenas aqueles “impostos” pe-
los frágeis livros didáticos.

Esse movimento de trazer as práticas da experimentação para o 
cotidiano das escolas é fundamental para a formação de uma juventude 
que seja um pouco menos consumista, que compreenda mais a fundo 
como as coisas funcionam e que atue de forma mais intensa para a cons-
trução de uma sociedade sustentável, coisa distante do nosso cotidiano, já 
imersos que estamos na lógica da obsolescência programada.

À educação não podemos imputar todas as responsabilidades pela 
solução dos problemas do planeta, mas, sem dúvida, se tivermos escolas 
em tempo integral, professores fortalecidos, currículos arejados que res-
peitem as realidades e os saberes locais, que tenham nessas práticas do fa-
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zer seus elementos mais criativos, estaremos caminhando para formação 
de cidadãos comprometidos com o futuro do planeta.

Publicado no jornal A Tarde, Salvador, em 4 de abril de  2016.

Educação, a cultura da obsolescência e 
gambiarras

Um dia desses visitava um querido amigo e colega, Fritz Gutman, que, 
para mim, é um físico, gênio das traquitanas. Ao lá chegar, reencontrei 
sua oficina, no fundo da casa, cheia de tralhas. Literalmente tralhas: resto 
de rádios, fios, pedaços de cadeiras, latas, aparelhos eletrônicos e elétricos, 
espalhados por paredes e por bancadas. Dali saíram suportes para janelas, 
sistemas automatizados de fechar portas, bancos para jardins, cenários para 
teatro - coisa que ele faz muito. Conversa vai, conversa vem, lembro meus 
primeiros cursos a distância, pelo Instituto Monitor, que me enviava os 
manuais e, de tempo em tempo, algumas ferramentas para as atividades 
práticas, como a construção de um rádio de galena (aposto que a quase 
totalidade dos leitores nem sabe o que é isso! tem na Wikipedia, veja lá!). 
Pois, sou um encantado com as gambiarras. Já escrevi sobre isso no jornal 
A Tarde, de 18 de novembro de 2011, comentando o livro de Matthew 
Crawford, de 2009, que tratava sobre essa a importância de se trabalhar 
com as mãos.

Pois na conversa com Fritz, relembrávamos o nosso início no Ins-
tituto de Física da UFBA, quando lá existia uma oficina mecânica, outra 
elétrica e até mesmo uma de vidros. Todas super bem equipadas e com 
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