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PELAS RUAS...

Edison Veiga

Só de poemas, são 15 li-
vros publicados. Há ain-
da traduções, peças, tex-
tos para cinema e televi-
são e ensaios, como o re-
cente Pauliceia Dilacera-

da, em cujas páginas um Mário de
Andrade (1893-1945) póstumo res-
surge discutindo a cidade que tanto
amou – e pela qual, como chefe do
então Departamento de Cultura,
tanto lutou. O criador desta obra é
um senhor de 77 anos, voz firme e
discurso intelectual: Mário Chamie,
formado em Direito, transformado
em professor, sempre poeta, secre-
tário municipal da Cultura – portan-
to, herdeiro do “Mário maior” – en-
tre 1979 e 1983. E, vida movimenta-
da, desde 2007 locutor de programa
da Rede Record.

Trata-se do 50 por 1, atração de
viagens apresentada pelo empresá-
rio – com fama de playboy – Álvaro
Garnero. O que uniu os dois? “Eles
queriam alguém que imprimisse um
tom mais cultural ao programa”,
conta Chamie. “É bom porque me
ajuda a pagar o condomínio.”

O próprio Garnero confirma.
“Sentimos que precisaríamos de
uma voz para locução que fosse mui-

to mais que a de um simples locutor”,
explica. “Alguém que tivesse ao mes-
mo tempo personalidade, reconheci-
mento, prestígio e humor. Chamie
preenchia às maravilhas tudo que nós
precisávamos.” A primeira temporada
passou em 2007. Atualmente na en-
tressafra, o programa deve retornar
em janeiro. “Trabalhar com ele é uma
honra, uma felicidade, uma alegria. E o
que é melhor: é sempre muito diverti-
do”, completa o apresentador.

A pleno vapor. Mas não é porque não
tem gravação que o dia a dia de Cha-
mie é menos ocupado. Diariamente
ele vai à Escola Superior de Propagan-
da e Marketing (ESPM), onde leciona
há quase 50 anos. Querido pelos alu-
nos, é chamado carinhosamente de
“Chamusquinha”. “Ele é o nosso deca-
no, o professor que está em atividade
há mais tempo”, diz José Roberto Whi-
taker Penteado, diretor da instituição.
“Convivemos desde que cheguei aqui,
há 43 anos. E acho que ao longo desses
tempos eu envelheci e ele remoçou.
Deve ser por causa do contato dele
com os mais jovens.” Além das aulas,
Chamie dirige atualmente o Instituto
Cultural da entidade.

De seu apartamento nos Jardins, o
poeta vai a pé à loja preferida: a unida-
de da Alameda Lorena da Livraria da

Vila. Ali acompanha os lançamentos li-
terários e toma café.

Quando quer discutir literatura, en-
tretanto, frequenta as reuniões – às
quintas-feiras – da Academia Paulista
de Letras (APL), no Largo do Arouche.
Desde 1992, é o titular da cadeira núme-
ro 26. Ultimamente, tem comparecido
pouco aos encontros, é bem verdade.
“Suas intervenções nos debates são bri-
lhantes, ele tem um poder de síntese fa-
buloso e está sempre à frente do seu
tempo”, elogia o presidente da institui-
ção, Renato Nalini. “Só gostaria que ele
participasse mais da Academia.”

Obra literária. Como poeta, Chamie
estreou em 1955, com o livro Espaço
Inaugural. Quatro anos mais tarde, ca-
sou-se com a designer e coreógrafa
Emilie Chamie, com quem viveu até
sua morte, em 2000. A filha única do
casal, Lina Chamie, nascida em 1961,
é cineasta.

Em 1962, com Lavra Lavra – laurea-
do com o Prêmio Jabuti –, instaurou
o movimento da poesia práxis, apon-
tado por muitos como uma dissidên-
cia do concretismo de Décio Pignata-
ri e dos irmãos Augusto e Haroldo de
Campos. “Suas experiências são inte-
ressantes como tentativa de manter a
tradição do Modernismo, sem renun-
ciar ao espírito de vanguarda”, disse
sobre a práxis, à época, o intelectual
Antonio Candido. “Por ter criado um
movimento que se tornou referência,
Chamie é muito prestigiado”, acredi-
ta o presidente da APL, Nalini.

A fama internacional lhe rendeu
convites para dar palestras fora do
País entre 1963 e 1964. Nos Estados
Unidos, chegou a atuar na Universida-
de da Califórnia em Los Angeles
(UCLA), onde um dos alunos era Jim
Morrison (1943-1971), que viria a se
tornar astro internacional liderando a
banda The Doors. Mas Chamie se es-
quiva de comentar o assunto. “Foi
uma coisa tão casual que é absoluta-

mente antiético dizer que eu dei au-
la para ele”, resume, antes de mu-
dar de assunto.

Cultura sem portas. Filho de imi-
grantes sírios, Chamie nasceu na
pequena Cajubi (SP), em 1933. Co-
mo sua cidade não tinha escola
com ensino médio, mudou-se para
São Paulo aos 14 anos. “Foi um dia
e meio de viagem: uma jardineira
(ônibus) e dois trens”, lembra. “Via-
java-se de jaleco para que as faíscas
(da maria-fumaça) não sujassem a
roupa.” Morava em uma pensãozi-
nha no centro, na Rua Santo Ama-
ro, e seu quarto ficava no primeiro
subsolo. “Da janela eu via os pés
das pessoas passando na rua...”, ri.

Ávido devorador de livros, lem-
bra-se da primeira vez em que foi à
Biblioteca Mário de Andrade.
“Achei tão suntuosa que não tive
coragem de entrar. Achei que não
era para mim, um rapazinho do in-
terior”, diz. Estudou no Colégio Es-
tadual Presidente Roosevelt e, em
1956, formou-se em Direito pela Fa-
culdade do Largo de São Francisco,
da Universidade de São Paulo.
Exerceu a advocacia por apenas
dois anos.

Quando virou secretário da Cul-
tura, recuperou a imagem do meni-
no que não tinha coragem de en-
trar na biblioteca para idealizar seu
maior orgulho: o Centro Cultural
São Paulo, no Paraíso. “Sem por-
tas, para que todos pudessem en-
trar. E com um conceito interdisci-
plinar”, frisa. E foi ali, em 1982, lo-
go após a inauguração, que cunhou
uma frase publicada em Pauliceia Di-
lacerada. Um repórter, capciosa-
mente, fez uma comparação de
Chamie com o outro Mário, de An-
drade. E perguntou se, assim como
Mário de Andrade foi homenagea-
do com uma biblioteca, ele, Cha-
mie, não fazia aquilo antevendo a
possibilidade de seu nome um dia
batizar o espaço. “Aí eu falei: há má-
rios que vêm para o bem, e dos má-
rios o menor sou eu. Não tenho pre-
tensão nenhuma”, conta, com um
sorriso.

TRÊS MOMENTOS

Outro dia, lendo Half the Sky (Knopf
Book, 2009), livro dos americanos Ni-
cholas D. Kristof e Sheryl WuDunn,
com perfil da exploração da prostitui-
ção na Ásia, lembrei da São Paulo anti-
ga. A cidade teve “zona de segrega-
ção” de prostituição, guetos com con-
trole policial. Sarah Feldman, historia-
dora da USP de São Carlos, que abor-
da as “zonas” e as vítimas de cafténs
(cafetão) no livro São Paulo – Metrópo-
le em mosaico (CIEE, 2010), explica:

● Há relação entre a imigração do sécu-
lo 19 e as casas de prostituição em SP?
A década de 1890-1900, momento de
impulso da industrialização e cresci-

mento populacional, aparece como o
momento de grande transformação
da prostituição feminina em São Pau-
lo: nas dimensões, organização e visi-
bilidade na cidade. É o momento em
que, segundo Richard Morse, a especu-
lação comercial “subverte a prostitui-
ção” em São Paulo. A natureza comer-
cial da prostituição se revela no con-
texto de construção do trabalho livre
no Brasil. Já eram denunciadas na Câ-
mara e no jornal O Estado de S. Paulo
a existência de aliciadores das mulhe-
res recém-chegadas à capital, nas pro-
ximidades da Hospedaria dos Imigran-
tes, e a existência de hotéis e casas de
pensão mantidos por “cafténs”. O nú-
mero de estrangeiras é significativo
até os anos 1930, acompanhando o
grande fluxo de imigração e o tráfico
internacional de mulheres.

● Quando ocorre a criminalização?

A prostituição não é crime. É a explo-
ração da prostituição que é criminali-
zada. Aparece pela primeira vez no

Código Penal de 1890. Nesse momen-
to, a prostituição já começa a se con-
centrar nas imediações do centro ve-
lho e no Brás.

● Quando nasce a “zona” na cidade?
A “zona” para confinamento da prosti-
tuição é criada em 1940, por meio de
uma portaria do então interventor em
São Paulo, Adhemar de Barros. A “zo-
na” é criada seguindo princípios do
higienismo francês: confinamento,
vigilância e controle das mulheres,
com presença da polícia e de um pos-
to de saúde. Ou seja, o controle não
se dá sobre a exploração e se contra-
põe à legislação brasileira. O territó-
rio se mantém sob domínio absoluto
da polícia. Em 1953 é extinta a zona.

● Há hoje algo parecido?
Não há mais zonas de prostituição
nos moldes da zona confinada do

Bom Retiro, nem nos moldes da con-
centração da “boca do lixo” e da “bo-
ca do luxo”. Nestas, o controle poli-
cial estava associado à demarcação de
um território. Desde os anos de 1970,
diversificam-se as formas de organiza-
ção (mais empresarial) e dos estabele-
cimentos da prostituição, assim como
das origens sociais das mulheres que
trabalham como prostitutas. As estra-
tégias de localização não estão mais
submetidas ao controle territorial. E
mudam as mulheres, no processo de
crescente inserção no mercado de tra-
balho, movimento feminista e revolu-
ção sexual. Muda também a cidade,
que se expande dominada pela lógica
do automóvel. Em 1973, surge a pri-
meira casa de massagem “para ho-
mens que tenham automóvel e um
bom emprego”, segundo declaração
do dono do estabelecimento ao jornal
Aqui São Paulo.
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O POETA QUE VIROU
VOZ NA TELEVISÃO

● Família
Em 1959, casou-
se com a coreó-
grafa e designer
Emilie (foto), mor-
ta em 2000. Única
filha do casal, Li-
na é cineasta

PAULISTÂNIA

● Orgulho
O maior orgulho
de sua gestão é a
criação do Centro
Cultural São Pau-
lo, inaugurado em
6 de maio de
1982, ‘sem portas
de entrada’

@metropole_oesp
UMA CIDADE E SUA GENTE

● City tour
Um de seus proje-
tos, quando secre-
tário da Cultura,
era um tour gratui-
to, aos domingos,
pelos pontos im-
portantes de São
Paulo

SP teve zona para
confinar prostituta

Pablo Pereira
estadão.com.br

1930. Serenata no Bom Retiro

Entre livros. Chamie em seu apartamento, nos Jardins: estantes cheias de livros e sossego para continuar criando seus poemas

Aos 77 anos, o criador do Centro Cultural SP, Mário Chamie, divide-se
entre a produção de sua obra, as aulas na ESPM e a locução na Record

“A originalidade em Mário
Chamie é plural. Não se repete,
tão diversa se apresenta.
Nunca se banaliza”
Gilberto Freyre (1900 – 1987)
SOCIÓLOGO, ANTROPÓLOGO E ESCRITOR

“Ele é uma das estrelas da
Academia. Temos muito
orgulho em tê-lo como um
dos nossos”
José Renato Nalini
PRESIDENTE DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS
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