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Gary Shteyngart já trabalhava há dois anos em seu terceiro romance quando, em 2008, 
estourou a crise dos subprimes nos Estados Unidos. Não chegou a ficar surpreso, como mais 
tarde contaria aos jornalistas. Limitou-se à irritação: em tão pouco tempo, o colapso 
financeiro que servia de cenário ao seu livro não só tornava-se real, como era ainda maior 
do que na ficção. “Tenho um sexto sentido diante de impérios a ruir”, declarou, 
marotamente, à Paris Review.  

Uma história de amor real e supertriste, publicado nos Estados Unidos em 2010, logo foi 
aclamado pela crítica como o melhor romance do autor, que já figurava há tempos dentre 
os mais talentosos de sua geração. Tanto que, em 2007, foi incluído na cobiçada relação de 
melhores jovens romancistas americanos eleitos pela revista Granta; três anos depois, 
integrava a lista da New Yorker. 

Dono de um humor muito peculiar – que alia o tom deslavadamente picaresco a certa 
condescendência na composição dos personagens –, Shteyngart soube consolidar um estilo 
marcante em seus três livros. Michiko Kakutani, a poderosa crítica literária do The New 
York Times, disse que o escritor “combina o sombrio estado de espírito da literatura russa 
com a jocosa inventividade dos autores americanos pós-modernos; a ternura da tradição 
tchecoviana com as travessuras hormonais de um filme de Judd Apatow”.  

Os protagonistas de Shteyngart são anti-heróis de nosso tempo: melancólicos, caricatos, 
atrapalhados e, sobretudo, oprimidos pelo sorvedouro de acontecimentos históricos e 
íntimos. São, também, de origem russa – como o autor, que nasceu na então cidade de 
Leningrado. E servem de ponto de vista privilegiado para que o autor teça uma crítica 
política e social partir de versões distópicas do presente e do futuro. Com uma prosa 
exuberante, que enovela de referências pop e eruditas a detalhes escatológicos, ele cria 
comédias calcadas nas agruras das diferenças culturais e no ridículo de nossos exageros 
contemporâneos. Seja nos Estados Unidos do futuro, na Rússia pós-socialismo ou no 
fictício Absurdistão. 

Parte dessa habilidade narrativa talvez se deva à própria biografia de Shteyngart, especulam 
os críticos e repórteres, que frequentemente evocam sua história de vida em resenhas e 
entrevistas. São muito conhecidos episódios como a imigração de sua família para uma 
espécie de gueto no Queens. Shteyngart tinha apenas sete anos e só conhecia o universo da 
Rússia socialista. Demorou anos até dominar a língua inglesa, e diz ter sofrido muito com a 
discriminação dos garotos americanos. Uma opressão que é elemento-chave em seus 
romances, como fica evidente já em sua estreia, com O Pícaro Russo, romance que conta as 
agruras de um jovem judeu radicado em Nova York. Um desajustado que acaba envolvido 
com a máfia da fictícia cidade de Prava, no Leste Europeu.  

Absurdistão (Rocco, 2008) retoma alguns desses elementos ao apresentar o russo Misha 
Vainberg. Filho de um judeu rico também envolvido em atividades ilícitas, Misha é jovem, 
obeso e angustiado. Fez faculdade nos Estados Unidos, mas é impedido de retornar ao país 
depois que seu pai comete um assassinato.   

Já Uma história de amor real e supertriste (Rocco, 2011) é a primeira trama de Shteyngart a 
transcorrer majoritariamente nos Estados Unidos, e descreve com humor ácido uma 



América em colapso econômico, num futuro escancaradamente próximo. É um mundo 
bizarro. A obsessão pela juventude e a dependência tecnológica levam à vigilância absoluta. 
O país vive um conflito com a Venezuela e tem uma dívida astronômica com a China. As 
mulheres usam jeans transparentes e os livros são considerados objetos obsoletos. Todos 
carregam, obrigatoriamente, um äppärät – versão futurista de nossos smartphones – 
pendurado no pescoço. Basta um clique para conhecer toda a intimidade da pessoa ao seu 
lado no metrô, desde o salário até os seus coeficientes de “sensualidade”. Em meio a isso 
tudo, Lenny Abramov, o protagonista desenhado por Shteyngart, é um anacrônico. Escreve 
um diário, tem arroubos de romantismo, persegue convicções e, ainda por cima, se dedica a 
um amor perdurável. O romance intercala trechos do diário de Abramov com as 
mensagens que sua musa, a jovem de origem coreana Eunice Park, troca com os amigos na 
Globalteens, a rede social do momento.  

A forma como costura sua versão apocalíptica do futuro à romântica resistência de Lenny 
Abramov é um dos trunfos do romance, que integrou inúmeras listas de melhores livros de 
2010 e conquistou prêmios como o Bollinger Everyman Wodehouse Prize, dedicado a 
títulos cômicos. De quebra, lançou luz à figura de Shteyngart, um sujeito loquaz que circula 
com desembaraço e humor pela profusão de entrevistas que marca a vida de um escritor de 
sucesso – e que não lembra em nada o menino amedrontado que chegou à América três 
décadas atrás. 
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