
Hoje
19 h – Conferência Oswald de
Andrade: Devoração e Mobilida-
de, com Antonio Candido e Jo-
sé Miguel Wisnik
21h30 – Show com Zé Miguel
Wisnik, Celso Sim e Elza Soares

Amanhã
10h – A escrita e o território,
com Michèle Petit, Dominique
Gauzin-Müller e Marie Ange
Bordas; media Alberto Martins
12 h – Lírica Crítica, com Ca-
rol Ann Duffy e Paulo Henri-
ques Britto; mediação Liz Calder
15 h – Marco Zero Modernista,
com Gonzalo Aguilar e Marcia
Camargos; mediação Marcos
Augusto Gonçalves
17h15 – Ficções da Diáspora,
com Caryl Phillips e Kamila
Shamsie; mediação Ángel Gur-
ría-Quintana
19h30 – O Humano Além do
Humano, com Miguel Nicolelis
e Luiz Felipe Pondé; mediação
Laura Greenhalgh

Sexta
10 h – Viagens Literárias, com
Andres Neuman e Michael Sled-
ge; mediação Claudiney Ferreira
12 h – Pontos de Fuga, com
Pola Oloixarac e valter hugo
mãe; mediação Ángel Gurría-
Quintana
15 h – Laços de Família, com
Péter Esterházy e Emmanuel
Carrère; mediação Paulo Schiller
17h15 – Ficções da Diáspora,
com Ignácio de Loyola Brandão
e Contardo Calligaris
19h30 – A Ética da Representa-
ção, com Claude Lanzmann;
mediação Márcio Seligmann-Silva

Sábado
10 h – No Calor da Hora, com
Enrique Krauze e John Free-
man; mediação João Cezar de
Castro Rocha
12 h – A História em HQ, com
Joe Sacco; mediação Alexandre
Agabiti Fernandez
15 h – Ficção Entre Escom-
bros, com Marcelo Ferroni, Ed-
ney Silvestre e Teixeira Coelho;
mediação Claudiney Ferreira
17h15 – Alegorias da Ilha Bra-
sil, com João Ubaldo Ribeiro;
mediação Rodrigo Lacerda
19h30 – Lugares Escuros, com
James Ellroy; mediação Arthur
Dapieve

Domingo
10 h – Pensamento Canibal,
com Eduardo Sterzi e João Ce-
zar de Castro Rocha; mediação
Manuel da Costa Pinto
11h45 – Tour dos Trópicos,
com David Byrne e Eduardo Vas-
concellos; mediação Alexandre
Agabiti Fernandez
14h30 – Em Nome do Pai,
com Laura Restrepo e Héctor
Abad; mediação Ángel Quintana
16h30 – Macumba Antropófa-
ga (leitura de livros de cabecei-
ra). Teatro Oficina Uzyna Uzona

MUITO MAIS OPÇÕES

LINDA E
ERUDITA
Formada em filosofia e expert em tecnologia, autora causou
furor na Argentina com seu romance As Teorias Selvagens

Perfil. Flip

Poeta de vanguarda de ins-
piração telúrica, ensaísta e
professor com sólida for-
mação teórica, homem de
comunicação e burocrata
acidental, Mário Chamie

(Cajobi, 1933-2011) ocupa lugar de des-
taque na literatura brasileira da segun-
da metade do século 20. Ao lado dos
poetas concretos de São Paulo, dos
neoconcretos cariocas e do mineiro Af-
fonso Ávila, o efusivo morador da rua
Pintassilgo participou da geração de
poesia experimental que alavancou a li-
teratura do marasmo lírico a que tinha
sido relegada pela geração de 45.

Chamie publica o primeiro livro de
poemas em 1955, mas só em fins de
1961, no prefácio que escreve para a co-
leção de versos Lavra-Lavra, prêmio Ja-
buti de 1962, é que lança as bases do
poema-práxis. No manifesto, que logo
adquire adeptos entre os jovens, afir-
ma que o poema-práxis “é um campo
de defesa dos valores da palavra” e a li-
teratura-práxis, “o campo geral de de-

fesa dos valores humanos contra a
alienação de uma sociedade que ne-
cessita transformar-se para conquis-
tar-se”. Para definir o leitor ideal
cunha o neologismo “textor”. Esclare-
ce: “A leitura e sua gula de prazer”.
No livro Caravana Contrária (1998),
Chamie revê pela memória e com as
proverbiais tiradas de bom humor as
disputas com os pares concretos.

Bem arquitetados, mas irreverentes
e polêmicos, seus manifestos, platafor-
mas e escritos críticos foram reunidos
pela primeira vez nos dois volumes de
Instauração Práxis, publicados pelas
Edições Quíron em 1974. Paralelamen-
te, interessa-se pelo pansexualismo no
teatro de Oswald de Andrade, pelo Ci-
nema Novo e pelos compositores tro-
picalistas. No entanto, é na leitura de
Macunaíma, de Mário de Andrade, que
sua acuidade e imaginação crítica atin-
gem a maturidade. De maneira origi-
nal, intui que a escrita dialógica da rap-
sódia andradina já está anunciada na
sua poesia polifônica. Alicerça a intui-

ção no dialogismo preconizado por
Mikhail Bakhtin para explicar o texto
de Dostoievski e na teoria intertextual
defendida pela pós-estruturalista Julia
Kristeva. Em discussão com as contri-
buições também clássicas de Gilda de
Mello e Souza (O Tupi e o Alaúde) e Ha-
roldo de Campos (Morfologia de Macu-
naíma), Chamie defende com garra o
lugar que sua leitura passa a ocupar.

Em 1977, a Editora Quíron reúne os
sete livros de poemas publicados e os

soma a dois inéditos. Intitulado Ob-
jeto Selvagem, o notável conjunto é
bem recebido pelos leitores e críti-
cos e se transforma em belo exem-
plo do lugar de projeção ocupado
por Chamie na esteira dos versos de
motivação ideológica de Carlos
Drummond e dos poemas sobre lin-
guagem poética de João Cabral de
Melo Neto. A participação política
do poeta se afirma por gestual hu-
mano esparramado e generoso, en-
quanto a estética minimalista do
poema se expressa pela palavra ava-
ra e o verso contido. As atitudes
opostas e contrárias definem o sujei-
to extrovertido e guerreiro e o poe-
ma de vocabulário resolutamente
pobre e eficaz. A força do poema, es-
clarece-nos, é seu objeto selvagem.

Lina Chamie, filha de Mário, é jo-
vem cineasta e já conta com dois
longas excelentes, Tônica Dominan-
te (2000) e Via Láctea (2007). Em
ambos nota-se a alta voltagem da
imagem poética, herança do pai.
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Pola Oloixarac feriu brios mais
entusiastas da esquerda argenti-
na e foi acusada de debochar da
história do país quando seu ro-
mance saiu, em 2008. Disseram
também que escrevia como ho-
mem. Numa acusação mais gra-
ve, houve quem afirmasse logo
que ela era homem – ou melhor,
que o verdadeiro autor de seu As
Teorias Selvagens (Benvirá) era
Cesar Aira ou Rodolfo Fogwill, e
que a assinatura de Pola não pas-
sava de truque para atrair mídia.

A estreia literária da argenti-
na, que participa depois de ama-

nhã da Flip, foi tudo, menos dis-
creta. Os dois chamarizes ini-
ciais apareciam estampados na
edição original de seu romance:
o aval do respeitado crítico lite-
rário Daniel Link e a foto da au-
tora. Porque Pola, a esta altura
quase todos que seguem o noti-
ciário sobre a Flip sabem, é mui-
to bonita. E uma estreante jo-
vem, linda e elogiada por gente
como Link e Ricardo Piglia não
é algo que passe despercebido.

Daí para que a questão políti-
ca embutida no livro causasse
desconforto foi um passo. A in-
trincada narrativa inclui uma
crítica à forma como a Argenti-
na lida com a memória recente,
com apego a uma ideologia que
Pola, filha e sobrinha de ex-mili-
tantes, vê ultrapassada – na tra-
ma, cria-se um game em que ca-
da jogador vive um personagem

dos tempos de ditadura, como
Escritor Revolucionário e Pero-
nista de Toda Vida. Para os críti-
cos, estava definido: a autora
do livro podia até não ser ho-
mem, mas era de direita.

“Isso é ridículo. Não sou de
direita, porque é impossível ser
latino-americano e ser de direi-
ta com tantos problemas e tan-
tas coisas a resolver. Quem criti-
ca a esquerda, na verdade, criti-
ca uma ultraesquerda. A mim
não parece bem a ideia de inte-
lectuais oficiais, por exemplo. É
uma contradição em termos”,
disse Pola, de 33 anos, ao Esta-
do anteontem, já em São Paulo,
de onde segue hoje para Paraty.

Formada em filosofia, espe-
cialista por afinidade em tecno-
logia, Pola não fica mal no pa-
pel de musa da Flip. Chega para
a entrevista com um casaco pre-

to que não basta para o repenti-
no frio paulistano (ela mora
com o marido em Bariloche,
mas lá, ressalta, tem mais agasa-
lhos no armário), calça jeans e
sapatos vermelhos, e o forte de-
lineador nos olhos mais o ba-
tom vermelho e os cabelos cui-
dadosamente desarrumados a
deixam com o ar de uma Amy
Winehouse discreta. Pede ao fo-
tógrafo do Estado que a deixe
bonita e, como qualquer moça
vaidosa, quer ver as imagens.

Mas, sempre gentil, ela ex-
pressa genuína decepção ao ou-
vir que as primeiras páginas de
As Teorias Selvagens exigem uma
leitura mais lenta de quem não
tem tanta familiaridade com os
conceitos antropológicos e filo-
sóficos salpicados pela trama –
o excesso de referências rendeu
uma ressalva ao romance numa

elogiosa resenha de Beatriz Sar-
lo. “Você acha?”, lamenta Pola,
e se põe a explicar. “O livro me
apareceu como experimental
desde o começo. Queria fazer
música com a consciência do lei-
tor, fazer com que ele entrasse
num ponto e pensasse em ques-
tões antropológicas, e então par-
tisse para um tom mais narrati-
vo. Queria que os tons distintos
criassem um tipo de tensão,
num livro que subisse e baixas-
se numa mistura de gêneros.”

Daí já se deduz que a obra
não é de definição fácil. A trama
é narrada por uma jovem que
tenta seduzir um professor de-
cadente refazendo uma teoria
que ele roubou de outro. De
tempos em tempos, o foco pas-
sa para um casal de geeks ado-
lescentes muito, muito feios.
que criam o tal jogo-paródia
dos anos de chumbo argentinos
– e nesse contexto entram hac-
kers e cenas de sexo grupal fil-
madas e jogadas na rede.

As investigações para o ro-
mance, iniciado em 2005, incluí-
ram aprendizados sobre o mo-
do de atuação dos hackers.
“Pensei no hacker como forma
de questionar o relato da histó-
ria. Isso vale tanto para o relato
da memória oficial, no caso da
Argentina dos anos 70, quanto
para um outro relato global que
tem a ver com o Google como
uma espécie de autor cuja narra-
tiva é alimentada por nós, os
personagens, que oferecemos
dados de nossas vidas. Na Euro-
pa há uma grande discussão so-
bre por que guardam tantas in-
formações da gente. Esse é um
poder enorme e sinistro”, diz.

Ubiratan Brasil

A 9.º edição da Festa Literária In-
ternacional de Paraty, a Flip, co-
meça hoje em grande estilo, com
a conferência do crítico e ensaís-
ta Antonio Cândido sobre Os-
wald de Andrade, o homenagea-
do deste ano. Apesar da inques-
tionável qualidade, o pronuncia-
mento assumiu ares políticos
com a possibilidade de a presi-
dente Dilma Rousseff prestigiar
o evento (na manhã de ontem,
ela cancelou sua participação).
No ano passado, a abertura ficou

a cargo de Fernando Henrique
Cardoso, o que despertou insi-
nuações, mesmo que a palestra
tenha sido brilhante.

A nova Flip, porém, deverá ser
marcada pelo crescimento do
uso mercadológico da marca –
além das tradicionais mesas do
evento (que, nesse ano, dará
mais ênfase à ficção que edições
anteriores, na avaliação de seu
novo curador, Manuel da Costa
Pinto), uma infindável opção de
encontros estará à disposição
dos visitantes, em um número
agora recorde. Isso porque, além

das habituais Flipinha (braço in-
fantil e educativo), Flipzona (ao
público adolescente), Off Flip e
Casa de Cultura, surgem dois no-
vos espaços: a Casa do Instituto
Moreira Sales e a Casa do Sesc.

A primeira terá atrações como
a exposição em edição fac-simi-
lar digital de trechos do livro O
Perfeito Cozinheiro das Almas Des-
te Mundo, de Oswald de Andra-
de, e também a Rádio Batuta, da
webrádio do IMS, que vai estrear
o programa Prefácios, com grava-
ções ao vivo com escritores. Já a
segunda terá uma biblioteca.

Tudo obviamente gira em tor-
no da Flip que, apesar das desis-
tências (Antonio Tabucchi e Mi-
chel Houellebecq foram as

mais sentidas), permitirá um
contato com jovens talentos,
como os argentinos Pola Oloi-
xarac e Andrés Neuman, além
do angolano valter hugo mãe
(escreve-se assim mesmo, com
minúsculas). Todos figuram
em praticamente todas as listas
de escritores promissores.

O Brasil será representado
principalmente por João Ubaldo
Ribeiro que, depois de recusar
participar da edição de 2004,
quando julgou que receberia o
tratamento de um coadjuvante,
agora chega como estrela. Já o
lado pop estará garantido por Da-
vid Byrne, que vai falar, entre ou-
tros assuntos, sobre sua predile-
ção de andar de bicicleta.

ESCRITORA
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