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Britânico Tom Rachman faz homenagem irônica à imprensa em seu romance de estreia, “Os imperfeccionistas”
Divulgação

A comédia humana do jornalismo
Guilherme Freitas

guilherme.freitas@oglobo.com.br

O charmoso e decaden-
te jornal em torno do
qual gravitam os per-
sonagens de “Os im-

perfeccionistas” (Record, tra-
dução de Flávia Carneiro An-
derson) nunca tem seu nome
revelado ao longo do roman-
ce. Mas a publicação interna-
cional de língua inglesa, criada
nos anos 1950 pelo capricho
de um milionário em Roma (na
antiga sede “de uma revista
fascista sobre filmes que falira
após a queda de Mussolini”), é
a verdadeira protagonista do
livro de estreia do britânico
Tom Rachman. Jornalista, o
autor presta uma homenagem
irônica e por vezes melancóli-
ca à profissão por meio do jor-
nal fictício que, a certa altura,
é descrito como “um relatório
diário da estupidez e da genia-
lidade da espécie”.

— O que mais me interessa
em histórias, jornalísticas ou
ficcionais, são os pontos de
tensão e momentos de crise
que tendem a expor as pes-
soas como são de verdade e
nos ajudam a entender o mun-
do. Não estou dizendo que fic-
ção e jornalismo são iguais, é
claro, mas penso que ambos
têm em comum o gosto pelos
momentos plenos de drama,
pelo melhor e o pior da vida.
No caso do jornalismo, mais
pelo pior — brinca Rachman,
em entrevista ao GLOBO por
telefone, de Londres.

Romance satiriza
transformações da mídia
“Os imperfeccionistas”

acompanha esses “momen-
tos de crise” nas vidas de 11
personagens responsáveis
por levar o jornal às bancas
todos os dias. O correspon-
dente em Paris é um velho
homem de imprensa que, de-
pois de quatro décadas es-
crevendo uma matéria por
dia, está seco de ideias, e ar-

risca a confiança do próprio
filho para conseguir uma últi-
ma manchete. O obituarista,
escalado a contragosto para
entrevistar uma obscura inte-
lectual austríaca à beira da
morte, acaba se apegando a
ela. A temida editora-chefe
equilibra precariamente sua
agenda (“Ela se pergunta:
quando é que as pessoas têm
tempo de meditar sobre o
que quer que seja? No caso
dela, não resta um minuto se-
quer para responder essa
questão”) entre debates in-
termináveis sobre “o futuro

da imprensa”, reuniões insos-
sas com a equipe, um marido
infiel e um antigo amante.

À maneira de uma coletâ-
nea de contos, o livro é divi-
dido em 11 capítulos dedica-
dos a cada um dos persona-
gens. A unidade é garantida
pelos trechos em itálico que,
entre um capítulo e outro,
contam a história do jornal.
Fundado em 1954 pelo milio-
nário Cyrus Ott, por razões
que só ficam claras no fim do
livro, o veículo vive uma fase
quase heróica nos anos 1970,
mas entra em derrocada com

a popularização dos canais de
notícia 24 horas e, mais tarde,
da internet. Comandado por
um herdeiro de Ott que se
preocupa mais com o cachor-
ro do que com os emprega-
dos, o jornal entra nos anos
2000 sem ter sequer um site.

A sátira de Rachman tem al-
vo certo: as organizações de
mídia incapazes de lidar com
o fato de que, como explica o
narrador do romance, “a tec-
nologia não apenas atrai os lei-
tores, transforma-os”.

— Tentei capturar um mo-
mento importante de nossa

história cultural, quando es-
se poderoso elemento de
nosso mundo, a mídia, está
se desmantelando em sua
forma tradicional e se reorga-
nizando como algo totalmen-
te diferente — diz Rachman.
— É muito difícil enfrentar es-
se desafio se você tenta reter
tudo o que tinha no passado,
mas é exatamente isso que
grande parte da imprensa
tradicional faz.

Hoje com 37 anos, o escritor
começou a traba-
lhar na imprensa
aos 20 e acompa-
nhou de perto es-
sas transformações
(“Agora o jornalista
precisa ser três
pessoas ao mesmo
tempo, no futuro
vai ter que ser cin-
co!”). Passou sete
anos como corres-
pondente da agên-
cia de notícias ame-
ricana Associated
Press, em países como Japão,
Turquia e Egito, e mais três no
“International Herald Tribu-
ne”, jornal de língua inglesa se-
diado em Paris que inspirou o
veículo sem nome de “Os im-
perfeccionistas”.

Foi na capital francesa que
Rachman decidiu perseguir
o sonho antigo de escrever
ficção. Dividia o tempo entre
o “Herald” e o romance, apli-
cando nele algumas lições de
escrita que recebeu do jor-
nalismo (“Ser claro, não en-
rolar e cortar tudo que for
desnecessário”, enumera). A
exper iênc ia pro f i ss iona l
também forneceu os deta-
lhes mais pitorescos dos
personagens e as observa-
ções sarcásticas do narrador
sobre o universo da profis-
são: “Jornalistas são tão me-
lindrosos quanto artistas de
cabaré e tão teimosos quan-
to operários” e “‘Notícia’ é
com frequência uma forma
educada de dizer ‘capricho
dos editores’”, por exemplo.

Outra influência importan-
te foi a longa tradição de fil-
mes e romances sobre jorna-
listas, reconhece Rachman.
Seu favorito é o livro “Furo!”,
do britânico Evelyn Waugh
(publicado em 1938 e lançado
no Brasil pela Companhia das
Letras), comédia sobre um
pacato colunista de assuntos
do campo que é enviado por
engano para um país africano
fictício como correspondente
de guerra. Waugh ganha até

u m a d i s c re t a
homenagem no
capítulo de “Os
imperfeccionis-
tas” sobre o cor-
respondente do
jornal no Egito.

N o c i n e m a ,
Rachman alude
a dois clássicos
a m e r i c a n o s :
“Todos os ho-
mens do presi-
dente” (1976),
reconstituição

ficcional da investigação jor-
nalística que derrubou Ri-
chard Nixon, e “A montanha
dos sete abutres” (1951), so-
bre um repórter inescrupu-
loso que explora o drama de
um homem preso numa ca-
verna. Retratos extremos do
que há de melhor e pior no
jornalismo, bem diferentes
da mistura ambígua de fa-
lhas e qualidades de que são
feitos os “imperfeccionistas”
de seu romance:

— Quando se trata da ima-
gem que o público tem do jor-
nalista, há dois paradigmas
clássicos: o investigador he-
róico, à la Woodward e Berns-
tein (jornalistas do “Washing-
ton Post” que trabalharam no
caso Nixon), e o mau caráter
interesseiro, como Chuck Ta-
tum (protagonista de “A monta-
nha dos sete abutres”). Mas mi-
nha experiência na profissão
diz que a maioria de nós está
em algum lugar no meio do ca-
minho, e foi isso que tentei
mostrar no livro. ■

TOM RACHMAN:
experiência como

jornalista forneceu

material para

descrição cômica

do universo

da profissão

Paulo Scott constrói ousada narrativa sobre encontro entre homem branco e índia sem estereótipos do ‘bom selvagem’
Ana Branco/01.11.2011

Deslocados em busca de um lugar no mundo

PAULO SCOTT: autor “sem medo de errar” cria romance de várias vozes

Habitante irreal, de Paulo Scott.
Editora Alfaguara, 264 pgs.
R$ 39,90

Giovanna Dealtry

N o Brasil dos anos 1980,
a geração que tinha en-
tre 15 e 20 e poucos
anos partilhava a sen-

sação de ter chegado atrasada
para a festa. Ao contrário dos
jovens da década de 60, que le-
varam às ruas as transforma-
ções políticas, ou ainda da gera-
ção de 70, que fez das experiên-
cias com o próprio corpo e do
rompimento com as fronteiras
artísticas sua forma de contes-
tação, os jovens dos anos 80 tra-
ziam o travo amargo da desilu-
são e a consciência de um futu-
ro marcado pela frase de um de
seus “heróis”: o sonho acabou.
Sujeitos soltos em um mundo
assombrado, por um lado pela
ameaça constante do endureci-
mento da ditadura militar, e, por
outro, pela falta de perspectiva
pessoal e para o país.

No entanto, eventos em cam-
pos aparentemente opostos fo-
ram significativos para nortear,
ainda que temporariamente, os
rumos desses jovens, hoje com
mais de 40 anos. Em termos po-
líticos, a demanda da sociedade
pela democratização foi traduzi-
da na criação, em 1982, do Par-
tido dos Trabalhadores e no mo-
vimento Diretas Já, que levou
milhões às ruas em 83 e 84. Pa-
ralelamente, surgia uma contun-
dente cena musical, por vezes
melancólica, outras, esperanço-
sa, sempre questionadora de
nossas heranças e, em especial,
do lugar ocupado pelo jovem.
Afinal, como cantava Renato
Russo em um dos “hinos” da
época, se éramos filhos da revo-

lução, éramos igualmente “a ge-
ração coca-cola”, definida pela
vitória do capitalismo.

Não por coincidência, os au-
tores que atingiam mais os jo-
vens tinham saído das décadas
anteriores. Na poesia, Chacal,
Ana Cristina César, Torquato
Neto e Chico Alvim, entre ou-
tros, acenavam com imagens de
um tempo, aparentemente lon-
gínquo, em que vida e poesia
eram inseparáveis. Na prosa, ca-
berá a Caio Fernando Abreu o
lugar de escritor capaz de refle-
tir sobre a sensação de desam-
paro e não pertencimento de to-
da uma geração. “Morangos
mofados”, publicado em 1982,
torna-se um marco.

A pequena reflexão sobre es-
se período serve para pensar-
mos “Habitante irreal”, último
livro de Paulo Scott, gaúcho ra-
dicado no Rio de Janeiro. O ro-
mance inicia-se com uma data

— “mil novecentos e oitenta e
nove” — e uma crise. Paulo, jo-
vem estudante de Direito e mi-
litante do PT de Porto Alegre,
decide romper com o partido,
por discordar dos rumos que a
direção regional vem tomando.
Seu breve discurso de afasta-
mento não suscita réplicas e
comoções. “E antes de ser vo-
tada a última deliberação (...)
deixa a sala com a forte sensa-
ção de ter sido descartado.” De
certa forma, os personagens —
e são muitos — que atravessam
“Habitante irreal” foram todos
descartados. Vagam, incertos,
entre tênues laços de pertenci-
mento e um futuro sombrio.

Descartada também é Maína,
a adolescente guarani, vivendo à
beira da estrada com sua mãe e
suas irmãs. É a partir do inespe-
rado e improvável encontro en-
tre Maína e Paulo que o romance
revela o anticonvencionalismo

de Scott. Ao abrir inúmeras fren-
tes de leitura, alternando as vo-
zes de Maína, Paulo e do narra-
dor, Scott correu o risco de criar
uma caricatura do Brasil dos
anos 1980 e, em especial, do que
seria uma índia guarani vivendo
na fronteira entre dois mundos.
O que o autor nos oferece é jus-
tamente o oposto. Fugindo de
um naturalismo que geralmente
assalta as vozes marginalizadas,
Scott cria uma narrativa ao mes-
mo tempo íntima e geracional;
histórica, porém repleta de per-
sonagens complexos que não se
rendem a esquematismos.

Assim, se ao jovem das déca-
das anteriores podiam ser cola-
das uma série de etiquetas — di-
reita/esquerda, alienação/enga-
jamento —, os sujeitos de “Ha-
bitante irreal” são construídos a
partir da interferência do outro,
de uma abertura ao mesmo tem-
po desesperada e generosa em
busca do efêmero da vida.

Índia sem futuro, mas cuja
voz não é vitimizada

Para além das designações
de identidade — guarani, bran-
co, pobre, estudante —, há em
Paulo e Maína, assim como nos
muitos personagens do roman-
ce, a sensação permanente de
expulsão do seu lugar de ori-
gem. Talvez uma das questões
que atravessam o livro seja: há
ainda uma origem, um lugar pa-
ra onde é possível voltar? Um
indígena sem terra continua
sendo um indígena? Um squat-
ter na Londres dos anos 1980 é
um brasileiro ou mais um imi-
grante ilegal qualquer? Ou ain-
da, pertencer a algum lugar sig-
nifica estabelecer uma identida-
de? Não são esses todos os “ha-
bitantes irreais” de um mundo
que insiste em dizer que aque-

les que estão “fora” do sistema
são altamente descartáveis?

Um dos muitos méritos de
Paulo Scott é ter ousado, em di-
versos níveis. Em um panorama
literário em que muitos escrito-
res, já não tão jovens assim, fa-
zem questão quase programáti-
ca de afirmar que a tradição li-
terária brasileira não
interessa, e em que
muitos acadêmicos
dão o “caso Brasil”
como encerrado,
Scott não se ame-
dronta ao criar uma
das vozes mais inte-
ressantes da prosa
recente. E essa voz é
justamente de uma
índia guarani.

Maína é construí-
da longe dos este-
reótipos do “bom
selvagem” que nortearam nossa
literatura e cultura. Maína fala. E
sua voz não é vitimizada nem
amparada nos mesmos valores
do homem branco. O discurso
da índia é repleto de elipses e si-
lêncios, como quando diz: “Da-
qui a uns dias faço dezoito anos,
e por mais que eu leia e me es-
force, ainda não consegui enten-
der o mundo onde vocês vivem,
ainda não descobri a porta para
entrar nele”. Maína talvez seja a
personagem que mais segue seu
próprio desejo. A descoberta do
amor e do sexo, o abandonar-se
ao presente, a preocupação em
oferecer ao filho uma vida em
tudo distinta da sua, todos esses
são atributos de Maína, uma ín-
dia, como tantas outras, sem fu-
turo. Não por acaso, o grande
oferecimento de Paulo a Maína e
sua família será uma casa pré-fa-
bricada, uma possibilidade de
ter algo seu, apropriar-se inclu-
sive da própria vida.

A construção da casa, nunca
habitada, e a separação do ca-
sal, uma das muitas passagens
marcantes do romance, sinali-
zam para a impossibilidade da
continuidade. E aqui não é pos-
sível esquecer-se de outra índia
que, há séculos, também sacri-
ficou-se — ou foi sacrificada? —

para que o filho
pudesse viver. Se
para Moacir — o
“filho da dor”, co-
mo escreveu José
de Alencar em
“Iracema” — es-
tava reservado
um futuro na Eu-
ropa, para Dona-
to, filho de uma
índia sem terras e
de um branco
exilado, resta o
percurso de vol-

ta. Tentar compreender seu
constante desamparo, em um
corpo marcado pelos traços in-
dígenas, mas educado em colé-
gios bilíngues.

Ao contrário de Moacir, Do-
nato volta-se para o Brasil. O
país que se recusa a ver será
obrigado a encarar aquele su-
jeito desconcertante em sua lu-
ta solitária e justa. O final arre-
batador do romance indica que
estamos diante de um autor
sem medo de ousar — e errar,
como seus personagens — em
sua construção narrativa. Mas
indica também que a literatura
ainda tem um grande percurso
a seguir na compreensão dos
múltiplos sujeitos, habitantes
irreais de um Brasil recente. ■

GIOVANNA DEALTRY é professora
da PUC-Rio e autora de “No fio da
navalha — malandragem na
literatura e no samba” (Casa da
Palavra/Faperj)

“Jornalismo e
ficção têm em
comum o gosto
pelos momentos
plenos de
drama, pelo
melhor e o pior
da vida.
No caso do
jornalismo, mais
pelo pior
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 fev. 2012, Prosa & Verso, p. 3.




