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MORRE O POETA

MÁRIO CHAMIE
Literatura. Personalidade

Ubiratan Brasil

O poeta Mário Chamie lutava
contra o câncer de pulmão desde
maio de 2010. Enfrentou brava-
mente o tratamento, mas sabia
que a batalha seria inglória. On-
tem, às 9 horas da manhã, ele
morreu, de parada cardíaca. “Foi
a solução que encontrou para pa-
rar de sofrer”, disse a filha, a ci-
neasta Lina Chamie. “Ele lutou
muito, ficou debilitado com a
quimioterapia. Mesmo assim,
mantinha uma lucidez espanto-
sa. Na manhã de sábado, meu pai
fez uma descrição de seu sofri-
mento que me deixou tocada, ta-
manha sensibilidade.”

O escritor estava com 78 anos,
completados dia 1º de abril. Des-
de sexta-feira, estava internado
no hospital Oswaldo Cruz. O ve-
lório estava previsto para aconte-
cer ontem, no Museu da Imagem
e do Som, o MIS. E o enterro está
programado para hoje.

M e s m o d e b i l i t a d o
fisicamente, Chamie mantinha
intacta a criatividade. A ponto
de trabalhar em poemas que
reuniria em um livro, ainda sem
data de publicação – em
dezembro, o caderno Sabático

publicou alguns exemplos,
como o que figura nesta página.
E, recentemente, acompanhou a
impressão do novíssimo Neonar-
rativas – Breves e Longas (Fun-
pec), textos em prosa que, segun-
do o articulista José Nêumanne,
são verdadeiras obras-primas.

Advogadodeformação,Chamie
estreou na literatura poética em
1955, com o livro Espaço Inaugural.
Quatro anos mais tarde, casou-se
comadesignerecoreógrafaEmilie
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 –
premiado com o Jabuti –, instau-
rou o movimento da poesia prá-
xis, apontado por muitos como
uma dissidência do concretismo
de Décio Pignatari e dos irmãos
Augusto e Haroldo de Campos.
Com isso, despertou interesse in-
ternacional traduzido em convi-
tes para dar palestras fora do
País entre 1963 e 1964. Nos Esta-
dos Unidos, atuou na Universi-
dade da Califórnia em Los Ange-
les, onde um dos alunos era Jim
Morrison (1943-1971), futuro vo-
calista da banda The Doors.

Mário Chamie era muito cioso
de seu trabalho. Na Antologia de
Poesia Contemporânea Brasileira,
organizada por Álvaro Alves de
Faria e publicada em Portugal pe-
la Editora Alma Azul em 2000,
ele escreveu: “Sou um escritor
independente. Acredito no po-
der individual da criação, sem
ranço livresco nem subserviên-
cia a argumentos de autoridade.
A poesia é a metaexpressão de
todas as artes.” E, mais adiante:
“O mal é ver na poesia, sobretu-
do, um meio privilegiado de gló-
ria, reconhecimento ou consa-
gração pública. Quem a cultiva
em busca desse tipo de recom-
pensa errou o caminho.”

Foi tal crença absoluta no po-
der da arte que Chamie conquis-
tou amigos e deixou uma obra pe-
rene, nãoapenas na literatura. Se-
cretário municipal da Cultura en-
tre 1979 e 1983, por exemplo, or-
gulhava-se de uma de suas gran-
des obras, o Centro Cultural São
Paulo, “Sem portas, para que to-
dos pudessem entrar. E com um
conceito interdisciplinar”, disse
ele ao Estado, em matéria publi-
cada em agosto passado.

O fazer poético é o que interes-
sava a Chamie, disposto a não
apenas apresentar novas propos-
tas como venerar as que mere-

cem crédito. Foi o que obser-
vou José Guilherme Mer-
quior, quando analisou a poe-
sia de vanguarda. Para ele,
nos livros de Chamie, “a lin-
guagem experimental, em
vezde se comprazer em en-
sinamentos gratuitos, dá
sempre a palavra ao obje-
to”.

Professor da Escola Supe-
rior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM) durante quase 50
anos, Chamie também se aven-
turou no rádio: em 2007, traba-
lhou como locutor do pro-
grama 50 por 1, sobre as
viagens do empresário
Álvaro Garnero. Mais
um exemplo de sua
irrequieta vocação
artística.

S e você ainda não viu o mais
recente de Woody Allen,
Meia Noite em Paris, talvez
queira parar de ler estas mal

traçadas por aqui mesmo. Quis escre-
ver a respeito na estreia. Mas me se-
gurei a fim de dar a você, querida lei-
tora, a oportunidade de assistir sem
saber como termina, nem como co-
meça. Agora é tarde.

A outra opção é guardar estas mal
traçadas para depois do filme. As-
sim, você poderá comparar as suas
impressões com as minhas. É apenas
uma sugestão.

Seja como for, você precisa vê-lo
ao menos uma vez no cinema mes-
mo, antes de sair de cartaz. É delicio-
so. Não sei quantas oportunidades
teremos no futuro próximo de sentir
uma alegria cinematográfica tão in-
tensa. Com honrosas exceções, o ci-
nema me parece cada vez pior. Até
seriado de televisão é mais interes-
sante, na média, do que os filmes de

hoje em dia. Torcemos pela internet.
Meia Noite em Paris conta a história

de Gil, um roteirista de Hollywood
(Owen Wilson) que, cansado da medio-
cridade de sua profissão, passa a escre-
ver um romance, uma tentativa de reali-
zar uma obra de arte de verdade. Viaja
para Paris com a noiva e os pais dela. Lá
encontram um casal de amigos, dela
também, com quem passeiam pela cida-
de das luzes, guiados pela primeira-da-
ma da França (Carla Bruni, demais). O
amigo da noiva americana é um profes-
sor universitário pedante e, portanto,
chato. Nosso herói, que faz o papel de
Woody Allen, se entedia e, ao escapar a
pé por Paris, sozinho, tarde da noite, se
perde e se encontra, sem querer, nos
anos 20, junto aos grandes artistas que
viveram na cidade daquela década.

Dá-se logo de cara com Zelda Fitzge-
rald, mulher de Scott Fitzgerald, autor
de O Grande Gatsby, em uma festa. Ao
piano, Cole Porter, em pessoa, toca
Let’s Fall in Love. Zelda é tudo que espe-

ramos dela. Linda, espirituosa, cheia
do faniquito da época. Diga o que disser
do Woody, ele gosta das mulheres. Na
sua cabeça, são umas criaturas fascinan-
tes, complicadas, bonitas e amáveis.

Zelda se entedia e sai para o bairro
boêmio de Montmartre, levando Gil e

Scott juntos. Encontram Ernest He-
mingway, sozinho, no bar, a beber, cla-
ro. Zelda, como se sabe, não se dá com
Hemingway, e sai, enquanto este tenta
convencer Scott Fitzgerald a largar
Zelda em nome da escrita.

Nesse momento, eu quase tive um
treco. Estava sozinho, fim da tarde, no
último cinema grande de São Paulo, o
da Sabesp, em Pinheiros, acompanha-
do de talvez 15 garotas da minha idade
espalhadas pela plateia. Comecei a rir

que nem um maníaco e não parei mais.
A senhora sentada mais próxima de
mim mudou de fileira.

Gil e Hemingway acabam na lendá-
ria casa de Gertrude Stein e Alice B.
Toklas (autora da primeira receita mo-
derna de bolo de maconha) em Paris.
Gertrude discute com Pablo Picasso
seu novo quadro, um retrato da namo-
rada do momento. Gil diz que é escri-
tor. Stein, árbitra cultural da turma,
aceita ler seu romance.

Aquela época, naquela cidade, é pinta-
da com carinho por Woody Allen. É um
retrato engraçado (sequer falei dos sur-
realistas), cheio de piadas armadas a
partir da viagem no tempo, uma carica-
tura e, ao mesmo tempo, um caldeirão
de ideias e criatividade: o modernismo.

Gil se apaixona pela belíssima e deli-
cada namorada do Picasso e vice-ver-
sa. Ela quer viver em uma outra época,
a belle époque, menos frenética e abs-
trata, anterior à Primeira Guerra Mun-
dial. Acabam nela.

Conhecem Toulouse-Lautrec, De-
gas e Gauguin (que dá em cima da
moça). Ela fica por lá mesmo.

Gil volta para os dias de hoje. Co-
nhece uma jovem também linda, ven-
dedora de discos antigos, com desta-
que para os de Cole Porter.

O filme acaba bem. Mas diferente
de todas as comédias românticas de
Hollywood, sem casamento, graça ao
nosso bom Deus. Tal como escreveu
Luis Fernando Verissimo, na quinta-
feira passada, aqui, no Caderno 2, não
entendo a insistência romântica no
ritual do casamento quando, como sa-
bemos, metade deles acaba em brigas
amargas e péssimas vibrações. Nesta
comédia romântica, Gil separa-se da
noiva e atravessa o Rio Sena na chuva
com a jovem francesa vendedora de
discos. Rumo ao futuro em Paris.

Viva o Woody Allen. Que venha o
filme de Roma. Torço muito para as-
sistir, um dia, a um filme dele, desses
de “cartões-postais”, feito no Rio.

Na cabeça de Allen, as mulheres
são criaturas fascinantes,
complicadas, bonitas e amáveis

LIVRO ABERTO

A rua é um livro aberto.

O olho minúsculo de um

pássaro

é um livro aberto.

A porta fechada de um

quarto

é um livro deserto.

Tenho escrito palavras

de muitos livros refeitos

que, surdos e quietos,

tecem límpidos e claros

os seus herméticos enredos.

Na rua leio o que soletro.

No minúsculo olho de um

pássaro

não leio o que vejo,

embora pássaros e ruas

me ensinem o que percebo.

Me ensinam, por exemplo,

o desterro aberto e refeito

de todo livro relido,

se atrás da porta fechada,

refaço o seu silêncio

desfeito,

releio o meu silêncio

perdido.

Um dos poemas inéditos em
livro que Mário Chamie
preparava para editar e que
foi publicado pelo ‘Estado’ em
dezembro do ano passado

A comédia romântica do modernismo
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Aos 78 anos, ele
sofreu um ataque
cardíaco e deixa
como lição a fé no
poder da criação

MATTHEW
SHIRTS

Lygia Fagundes Telles,
ESCRITORA

É UMA MORTE MUITO

SENTIDA, MAS ELE DEIXA

SUA CHAMA ACESA COM

O TRABALHO DA FILHA, A

CINEASTA LINA CHAMIE.”

1955 - Espaço Inaugural
1957 - O Lugar
1958 - Os Rodízios
1962 - Lavra Lavra
1963 - Now Tomorrow Mau
1967 - Indústria
1974 - Planoplenário
1977 - Objeto Selvagem
1978 - Sábado na Hora da Escuta
1986 - A Quinta Parede
1993 - Natureza da Coisa
1998 - Caravana Contrária
2003 - Horizonte de Esgrimas
2004 - A Palavra Inscrita
2009 - Paulicéia Dilacerada
2011 - Neonarrativas – Breves e
Longas

●✽ matthew.shirts@estadao.com.br

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 jul. 2011, Caderno2, p. D8.




