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Q uando comecei a ensinar Litera-
tura Brasileira, no Instituto de Le-
tras de Ufba, início dos anos 90,

surpreendi-me ao constatar que antes da
leitura de literatura vinha a da crítica. Ou
seja: antes de conhecer as obras literárias
os estudantes tinham que saber das opi-
niões dos críticos, ensaístas e até filo-
sofantes que, com certa frequência, fa-
lavam mais sobre as próprias idiossin-
crasias. Enfim, os estudantes iam à li-
teratura já tonteados pelas ideias dos
que... não faziam literatura.

Certa vez passei trabalho de leitura e
os estudantes me pediram uma biblio-
grafia. Para que, perguntei. Resposta: ah,
para lerem aquela ficção breve precisa-
vam consultar a bibliografia crítica. Res-
pondi que eles não precisavam de bi-
bliografia para ler aquele pequeno e belo
romance – e que, na verdade, ninguém
deveria consultar bibliografias antes de
ler literatura.

E mais: o que me importava era o re-
sultado da leitura deles, que seria de-
batida em aula depois, não opiniões crí-
ticas, muitas das quais chatíssimas e às
vezes totalmente equivocadas.

Enfim, fomos à leitura sem os atra-
vessadores – e deu mais do que certo.

Trabalhei várias vezes com “Grande
Sertão: Veredas”, que alguns professores
achavam que os alunos jamais leriam –
e foi um sucesso. Os alunos leram bem,
inclusive com muita emoção. Ao con-
trário de certos críticos, alguns até quase
sugerindo que fariam melhor do que
Guimarães Rosa... Em 1916, Virginia Wo-
olf escreveu: “O leitor (...) precisa refrear
desde o começo a vontade de aprender;
se adquire conhecimento, ótimo, mas ir
em busca, ler por método, tornar-se es-
pecialista ou autoridade muito provavel-
mente matará o que nos apraz consi-
derar uma paixão mais humana da pura
leitura desinteressada”.

Jorge Luis Borges, em ensaio sobre
Paul Groussac, incluído em “Discussão”,
mostra comportamento concordante
com o pensamento de Woolf. Diz ele:
“Sou um leitor hedonista; jamais con-
senti que meu sentimento do dever in-
terferisse em inclinação tão pessoal co-
mo a aquisição de livros (...)”.

Sim, pois ler como “dever” é uma coi-
sa, ler por prazer é outra bem diversa.
Levar primeiramente os estudantes ao
“dever” de ler é um erro, pois, entediados
com os críticos (e a maioria é tediosa
mesmo), acabam detestando antecipada-
mente os escritores. Já ouvi gente dizer
que certo autor é chato porque achou
chato o que leu a respeito dele – e foi com
preconceito à leitura que deveria ser
aberta e prazerosa...

Assim, em minha sala de aula, íamos
à literatura pela literatura. Como os que,
antes da palavra escrita, ouviam os ver-
sos de Homero. Como os que, muitos
deles não mais que analfabetos, lotavam
os teatros para ver as peças de Shakes-
peare. Como os que têm pela arte o com-
promisso da paixão.
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Websérie baiana
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Para a cidadania,
importa menos o duelo,
e mais o respeito ao
trabalho do pintor,
escultor, fotógrafo
e artista plástico

O aguardado museu de Frans Krajcberg,
que seria instalado no sítio onde ele viveu,
em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia,
está envolvido em um imbróglio sem fim,
enquanto as obras do artista sofrem pela
deterioração e falta de manutenção. De-
zenas de espécies de cupins alimen-
tam-se, lenta e progressivamente, da arte,
cuja missão de tornar impossível a rea-
lidade, esvai-se como uma hemorragia,
na qual o sangue é a cultura doadora de
sentido para a vida de todos quantos a
contemplam.

O artista fez a doação do seu acervo ao
Governo do Estado com o objetivo de cria-

ção do museu no Sítio Natura, mas re-
centemente a equipe do Instituto do Pa-
trimônioArtísticoeCulturaldaBahia(Ipac)
avaliou o local como “inadequado” e in-
dicou que as obras precisam ter outro des-

tino. A ideia do governo é fazer parcerias
com instituições, como o Projeto Tamar.

A justificativa escora-se na lógica for-
mal, pois o sítio está em área de desova de
tartarugas e passagem de baleias, logo,
conservariaadoaçãodesentidoecológico
aoobjetodaarte:asárvoresreinventadas.
Neste viés criativo, paradoxal ou falacio-
so, a depender de quem avalia, o Sítio
Natura seria local de convívio sui-generis,
via função psíquica da imaginação, pre-
sentificada pelo talento do artista, fa-
lecido em novembro de 2017.

Já o prefeito de Nova Viçosa, Manoel-
zinhodaMadeira,pareceseronomecerto

para as arte-árvores, aliando-se a outro
instituto ecológico e marinho, o Abrolhos,
resultando, provisoriamente, em empate
técnico com o governo.

A equidistância entre as propostas tor-
na-se necessária, tanto para quem rejeita
ambas, como quem verifica idênticas as
formas de saírem-se, município e gover-
no, ilesos da refrega. Para a cidadania,
importa menos o duelo, e mais o respeito
ao trabalho do pintor, escultor, fotógrafo
e artista plástico, nascido polonês e eter-
nizado brasileiro, capaz de favorecer, com
sua arte, o alargamento da nossa miúda
consciência ecológica.

D urante todo o mês de setembro, o
Palacete da Artes abrigou uma ex-
posição sobre Leonardo da Vinci.

Uma mostra muito particular, montada a
partir de réplicas de algumas de suas cria-
ções, como helicópteros, pontes movediças,
rodas d’águas, entre tantas outras traqui-
tanas que ele inventou, e que boa parte nem
mesmo chegou a construir.

O engenheiro Thales de Azevedo Filho
as criou em tamanhos menores, a partir
de esquemas/projetos e, em uma muito
bem montada exposição, as colocou li-
teralmente na mão do público visitante.
Quando falamos em número de visitan-
tes, ficamos impressionados, pois foram
mais de 70 mil presentes, dentre os quais
alunas e alunos de 183 escolas.

A turma entrava no lindo Palacete das
Artes e simplesmente ia bulindo em todas
as peças. Sim, bulindo em tudo, pois essa

foi uma exposição que recebia os visi-
tantes com um inusitado alerta: “É per-
mitido mexer nas obras”.

Claro que fico encantado com isso e, ao
mesmo tempo, triste e decepcionado quan-
do lembro do Museu de Ciência e Tecnologia
de Pituaçu, criado no final dos anos 1970
pelo então governador Roberto Santos. Além
de governador, foi ele o criador da Academia
de Ciências da Bahia, sendo um verdadeiro
apaixonado, assim como eu, pela formação
científica das juventudes.

Tenho insistido no crime que tem sido
praticado pelos governos – todos, sem
exceção – que se seguiram ao de Roberto
Santos, por terem deixado aquele museu
ser destruído e por nada fazerem para
mantê-lo vivo.

Era um museu como essa exposição
sobre Da Vinci.

Na entrada, ainda do lado de fora, uma
velha locomotiva e um avião, disponíveis
para brincar e aprender. Depois, adentrando
no belo prédio de enorme pé direito, o
primeiro na América Latina construído para
ser um museu de divulgação científica, co-

meçávamos a mexer nas coisas, circulando
pelos diversos setores, como telecomuni-
cações, petroquímica, ótica, entre outros. Ao
final, já na parte do fundo, uma velha pren-
sa, que imprimiu o primeiro Diário Oficial
do estado.

O museu contava com um excelente au-
ditório, com cabine de projeção e tudo, onde
hoje, no populoso bairro da Boca do Rio,
filmes poderiam estar ali sendo projetados,
debates acontecendo, inúmeras exposições
sendo abertas ao público, viabilizando, as-
sim, aquela área e edificação como um ver-
dadeiro centro revolucionário de formação
das juventudes, com ciência, cultura, tecno-
logia, arte, lazer, tudo junto e misturado.

Temos cobrado insistentemente do go-
verno e dos empresários baianos para que
parem de pensar pequeno e reergam o
nosso museu.

A atual mostra das réplicas de Da Vinci lá
poderia estar exposta para ser bulida de
forma permanente. Leonardo Da Vinci, Tha-
les de Azevedo Filho, eu e todos nós da Bahia
e do Brasil, certamente, aplaudiríamos eu-
foricamente a iniciativa.


