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O envolvimento com a Oficina somado à atividade de escritor e 
professor-pesquisador revelam uma vida dedicada à literatura e à cul-
tura, não exclusivamente brasileiras, pois também é forte seu vínculo 
com a cultura portuguesa, em especial, dos Açores. Sua primeira obra, 
Um quarto de légua em quadro (1976), narra a vinda dos açorianos 
para povoar o Sul do Brasil. Por esse laço e por seu mérito literário, 
em 2012, recebeu a Insígnia Autonómica de Reconhecimento, que 
distingue atos ou conduta de excepcional relevância de pessoas que 
valorizam e prestigiam os Açores em Portugal ou no estrangeiro, ex-
pandindo a cultura açoriana ou o conhecimento dos Açores e da sua 
história14.

Paralelamente à vida literária e docente, Assis Brasil exerceu car-
gos públicos, sempre na área da literatura e da cultura. Foi diretor do 
IEL – Instituto Estadual do Livro, fundador e presidente da AGES 
e Secretário de Estado da Cultura do RS (2011 – 2014), período 
em que deu início à construção da primeira Sala Sinfônica de Porto 
Alegre. Sua atuação na pasta estatal enaltece ainda mais sua trajetória 
como homem de arte e cultura.  

Reverenciado pelo público e por especialistas, sua obra situa-se 
numa tradição literária à qual estão vinculados nomes como Erico Ve-
rissimo, Josué Guimarães, Tabajara Ruas, Alcy Cheuiche e outros no 
RS, mas não se compara a nenhum outro romancista brasileiro no as-
pecto quantitativo – intensidade e reiteração de um mesmo tema com 
variações15. 

14 https://azores.gov.pt/NR/rdonlyres/0CE696FC-3B83-4FFC-ADA6-C53560FCF60 
4/6148 22/NB1.pdf 

15 No Brasil, entre os escritores contemporâneos vivos que adotam a temática histórica 
no romance, os mais destacados são o paulista José Roberto Torero e a cearense 
Ana Miranda. Torero arejou o romance histórico brasileiro mediante uma visão 
corrosivamente humorística do passado, como se pode conferir em O Chalaça (1994), 
que narra as anotações pessoais e aventuras de um conselheiro de D. Pedro I, e em Terra 
papagalli (1997), que, narrado pela ótica de um degredado que chegou aqui com Cabral, 
identifica a origem dos desmandos na terra Brasil. Ana Miranda também intensifica a 
relação com a História, porém sua ênfase temática é na vida de poetas brasileiros, os 
quais se transformam em personagens. Exemplo disso são obras como Boca do inferno 
(1989), Última quimera (1995), Dias & Dias (2002). Entretanto, nenhum deles possui 
o mesmo nível de Assis Brasil na relação com a História. Isso se avaliarmos do ponto 
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Porém, há procedimentos no trato da questão histórica na ficção 
assisiana que a diferenciam do conjunto da tradição romanesca sulina, 
conferindo-lhe singularidade. Harmonizada com subtemas próprios 
da nossa formação cultural, percorre toda a sua obra uma questão que 
pertence claramente ao autor, mas que fascina e induz os leitores a se 
apropriarem dela: a dicotomia civilização-barbárie. Tema de fundo 
constante que se intensifica na série Visitantes ao Sul, com as variações 
de olhares de viajantes sobre o Sul da América. Na mão do escritor, 
pelas incursões meta-historiográficas e conotativas, o Sul deixa de ser 
mero ponto geográfico para se converter em tropo no âmbito da cul-
tura e da psique. 

Com essa trajetória, o autor se estabeleceu como um dos nomes 
mais representativos na literatura contemporânea dedicada a perscru-
tar o passado, inscrevendo seu nome na linhagem de escritores de di-
ferentes latitudes dedicados a resgatar silêncios, omissões ou esqueci-
mentos históricos. 

Para além das demandas propriamente literárias, os efeitos ques-
tionadores de sua prosa ultrapassam os muros acadêmicos, exercendo 
efeitos concretos na realidade cultural e social dos leitores. Isso ocorre 
porque a força das imagens que se levantam de seus mundos pretéritos 
suscita a desconfiança quanto às versões oficiais dos acontecimentos 
históricos aludidos na ficção. Assim, temas candentes e celeumas que 
seriam exclusivas do universo intelectual ou da história política con-
tribuem para a formação da consciência coletiva quanto à fragilidade 
dos registros históricos. O grande público, de forma direta ou indire-
ta, entra no debate do qual estaria sumariamente excluído, exceto por 
meio da literatura. Eis outra característica própria do romance histórico 
do século XX, que, por meio da ficção de Assis Brasil, gera efeitos sig-
nificativos na sociedade, na história do Rio Grande do Sul e, por que 
não, do Brasil e do Sul da América. 

Exemplos dessa abrangência são personagens históricos presen-

de vista quantitativo – número de obras publicadas, intensidade e profundidade temática 
sobre um mesmo espaço-tempo. 
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tes em seus livros, como Dom Pedro II, Alexander von Humboldt, o 
ditador paraguaio Dr. Frância, Aimé Bonpland, já mencionado, en-
tre outros. No âmbito mais local, destaca-se a líder religiosa Jacobina 
Maurer na obra Videiras de cristal (1993), romance que introduziu, 
no imaginário dos leitores, uma imagem tão forte e humana quanto 
inédita dessa mulher que talvez nunca integrasse a galeria de seres dig-
nos da história sulina, mas que já habitava o imaginário coletivo de 
um agrupamento humano maior. Isso porque nem os registros nem 
os conteúdos escolares tratavam do tema da colonização alemã com a 
ênfase concedida pela ficção. A imagem de Jacobina era, quando não 
difusa e enxovalhada, obliterada16, como tantas outras da história ofi-
cial ou política. 

1.1 - A relação com outras artes

Seja pela plasticidade da prosa de Assis Brasil ou pela credibili-
dade do seu trabalho, as imagens de suas obras atuam no imaginário 
coletivo, sendo exploradas em outras áreas artísticas. É o caso do cine-
ma, que adaptou quatro de seus romances, estando o quinto em fase 
de elaboração. 

– A paixão de Jacobina: direção de Fábio Barreto; roteiro de Ana 
Miranda; baseado na obra Videiras de cristal (2002).

16 Exemplo disso é a imagem construída na obra Os muckers, Episódio histórico extraído 
da vida contemporânea nas colônias alemãs do Rio Grande do Sul pelo Pe. Ambrósio 
Shcupp S.J. 2ª edição melhorada com ilustrações, Tradução brasileira autorizada por 
Alfredo Cl. Pinto. Porto Alegre: Livreiros-Editores SELBACH & MAYER. Jacobina, 
mulher ainda jovem, meio pesadona, de estatura meã e de expressão physionomica, 
singularmente fanática (p. 35), os seus olhos scintillavam de um brilho sinistro, as suas 
feições tomaram uma expressão mysteriosa, phantastica (p. 38), dava à passagem lida 
as interpretações mais singulares e estrambólicas (p. 38); [...] prendendo os corações dos 
seus adoradores e emaranhando-os nas malhas de uma torpe sensualidade (p. 40) (grifos 
nossos). 

 Para um estudo mais aprofundado da obra ficcional, vide MENNA BARRETO, Eneida. 
Demônios e santos no ferrabrás: uma leitura de videiras de cristal. Porto Alegre: Editora 
da UFRGS, 2001. 
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– Concerto campestre: direção de Henrique Freitas Lima; roteiro 
de Tabajara Ruas; baseado no livro Concerto campestre (2003).

– Diário de um novo mundo: direção e roteiro de Paulo Nasci-
mento; baseado no livro Um quarto de légua em quadro (2005).

– Manhã transfigurada: direção de Sérgio Assis Brasil; baseado 
no livro Manhã transfigurada (2008).

– Ensaios íntimos e imperfeitos: direção de Douglas Machado 
(2017). Sete episódios de curta duração baseados na obra homônima 
em que o romancista externa suas reflexões sobre a vida para o cineasta. 

– O pintor de retratos: atualmente, em fase de produção. Direitos 
de adaptação cedidos a Lauro Escorel; baseado na obra homônima17.

Não apenas entre gaúchos, mas também entre os brasileiros, neste 
momento, Assis Brasil é um dos romancistas com mais obras adapta-
das para o cinema. Esse dado é relevante para entender a penetração 
da literatura de Assis Brasil em outras artes, alcançando o imaginário 
coletivo. 

Quanto a isso, caberia interrogar se, entre os romancistas sulinos, 
ele é o preferido do cinema por causa dos temas e da relação com o 
passado ou se é a forma como escreve. A resposta não é objeto deste 
estudo, mas merece ser lembrada, pois alguns críticos destacam essa 
propriedade. Ademais, o dado corrobora e ilustra a relação entre o dis-
curso e a prática interpretativa deste estudo, que é interdisciplinar. Evi-
ta-se assim o risco de seguir isolando as áreas envolvidas, pois a segre-
gação cria a miragem de que a literatura segue impassível um caminho 
sem bifurcações, retornos ou pressões externas, quando, na verdade, 
ela é permeável e sensível ao efeito de outras formas artísticas, como é 
o caso do cinema. 

Já com a música, o vínculo se estabelece no próprio texto literário, 
mas também por via biográfica. Assis Brasil foi músico profissional, 
atuando durante 15 anos na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – 
OSPA. Afastado dessa atividade, contudo, sempre que possível, decla-
ra sua paixão pela música de concerto, em especial a de Mozart. Vestí-

17 O filme encontra-se em produção na data da publicação deste livro – outubro de 2017.
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gios dessa inclinação e dessa experiência são perceptíveis em alguns de 
seus livros, sendo mais explícitos em O homem amoroso (1986), Con-
certo campestre (1997), Anais da província-boi (1997), Música perdida 
(2006) e em O inverno e depois (2016). 

A seguir, uma cronologia de suas obras 18.

Obra     Ano Século Gênero

Um quarto de légua em quadro* 
(PT) 

1976  XVIII Romance

A prole do corvo 1978  XIX Romance
Bacia das almas 1981  XX Romance
Manhã transfigurada 1982  XVIII Romance
As virtudes da casa 1985  XIX Romance
O homem amoroso* (FR) 1986  XX Romance
Cães da província 1987  XIX Romance
Videiras de cristal 1990  XIX Romance
Perversas famílias 1992  XIX e XX Romance
Pedra da memória 1993  XIX e XX Romance
Os senhores do século 1993  XIX e XX Romance
Concerto campestre* (ES) 1997  XIX Romance
Anais da província-boi 1997  XIX Crônicas
Breviário das terras do Brasil 1997  XVI Romance
O pintor de retratos* (PT) 2001  XIX Romance
A margem imóvel do rio* (PT) 2003  XIX Romance
Música perdida* (FR) 2006  XIX Romance
Ensaios íntimos e perfeitos 2008  XXI Ensaios
Figura na sombra* (FR) 2012 XIX Romance
O inverno e depois 2017 XIX Romance

Das vinte obras ficcionais publicadas, apenas duas não pertencem 
ao gênero romance. Dos romances, apenas cinco não são ambientadas 
no século XIX: Um quarto de légua em quadro, Manhã transfigurada, 
Breviário das terras do Brasil, Bacia das almas, O homem amoroso. As 
três primeiras situam-se entre os séculos XVI e o XVIII. Já Bacia das 

18 As obras sinalizadas com asterisco foram publicadas também no exterior, indicando 
a sigla do respectivo país entre parênteses. A bibliografia completa está nas referências 
bibliográficas ao final. Obras traduzidas e publicadas no exterior: (ES) – Espanha: 
Concierto campestre. Madrid: Akal, 2003 [Trad. de Juana María Inarejos Ortiz]. (FR) 
– França: L´homme amoureux. Paris: L´Harmattan, 2003 [Trad. de Elaine Penny]; 
Bréviaire des terres du Brésil. Paris: Temps des Cérises, 2005 [Trad. de Celso Libânio 
e Dominique Olivier]. (PT) – Portugal: O pintor de retratos. Porto: Ambar, 2003; A 
margem imóvel do rio. Porto: Âmbar, 2005; Um quarto de légua em quadro. Ponta 
Delgada (Açores), Direção Regional das Comunidades, 2005.
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almas, O homem amoroso e O inverno e depois possuem recorte tempo-
ral exclusivo no século XX. 

O homem amoroso é uma narrativa de tom autobiográfico que foi 
vista como solo intimista até a publicação de O inverno e depois. Antes 
disso, era considerada dissonância temática no conjunto ficcional assi-
siano por não se situar no passado longínquo e pela estreita associação 
à biografia do autor pela relação com a música. Nas duas obras, não 
existem acontecimentos históricos significativos para a trama, mas lá 
está a ditadura militar como pano de fundo histórico na primeira, bem 
como a dramática condição dos músicos brasileiros em ambas. Drama 
que se torna relevante na medida em que reaparece com variações em 
outros momentos da nossa história cultural em outras de suas obras. 

Quanto ao espaço físico, O homem amoroso também difere das 
demais por ser inteiramente urbano, ambientado entre a capital dos 
gaúchos e São Paulo. Já O inverno e depois divide o espaço entre o pam-
pa, São Paulo e Würzburg, na Alemanha. Dilatação geográfica que já 
tinha acontecido em Figura na sombra, envolvendo França, Alemanha 
e países da América do Sul, como a Argentina e o Uruguai.

Anais da província-boi não foge ao recorte temporal nem ao es-
paço, mas sim ao gênero romanesco. A obra se estrutura em doze crô-
nicas de caráter burlesco e uma apresentação meio satírica que tem a 
missão ambígua de preparar o espírito do leitor para o riso ou para a 
inquietação. Por trás das divertidas crônicas, existem temas persisten-
tes e que trazem a nota de certo desgosto quanto ao comportamento 
do povo sulino com relação à música. A crônica intitulada “Tradução 
da carta que escreveu Giuseppe Formolo, músico, a seu irmão na Itália 
(respeitou-se a forma como foi escrita e deixou-se no original o que 
pareceu mais expressivo)”, por exemplo, apresenta a nossa condição de 
incivilizados e ignorantes sobre música erudita. Como diz uma perso-
nagem, “no Rio Grande era tudo ‘baguale’, gente rude e pouco afeita 
à divina música”. E não apenas a gente comum, mas o próprio maestro 
local, a autoridade no assunto, surge apenas para confirmar que “músi-
co decente toca na igreja” e que “bandolim é instrumento de bêbado”. 
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Outro ângulo da mesma temática pode ser comprovado na crônica in-
titulada “Este é o caso do alemão que chegou a São Leopoldo trazendo 
uma cítara”.

Tanto as duas crônicas mencionadas quanto o romance O homem 
amoroso deixam transparecer certa angústia do romancista quanto aos 
aspectos culturais e artísticos da Província, mas não apenas da Provín-
cia. Inquietação que tem ressonâncias em Concerto campestre e culmi-
na na obra Música perdida ao estender a questão da música ao centro 
do país. 

Já em O inverno e depois, apesar de a música ser quase uma per-
sonagem, o conflito é de ordem pessoal. O herói, Julius, é um gaú-
cho, violoncelista da Orquestra Sinfônica de São Paulo, que enfrenta 
uma guerra com seu próprio talento para conquistar uma música e um 
amor dos quais desistiu no passado. Trinta anos depois, seus fantasmas 
reaparecem para cobrar a dívida consigo mesmo e com o seu grande 
amor. O inverno e depois já é considerada por muitos críticos a mais 
comovente e sofisticada obra de Assis Brasil.

1.2 - Algumas vozes e olhares da crítica

A fim de evitar caminhos já trilhados como se fossem novos, ve-
jamos um panorama da fortuna crítica de Assis Brasil, em especial, 
focado nas obras escolhidas para o corpus e na ênfase deste estudo. O 
diálogo com análises já realizadas valoriza a solidariedade e a comple-
mentaridade entre as diferentes abordagens críticas. Assim, também 
será possível confirmar a importância dada à persistente presença da 
História, bem como mapear as técnicas fundamentais da estética e da 
retórica ficcional do escritor. 

Desde sua estreia, em 1976, com Um quarto de légua em quadro, 
seguido de A prole do corvo (1978) e Bacia das almas (1981), a litera-
tura de Assis Brasil foi bem recebida pela crítica, em especial, devido à 
ênfase dada à história da Província. A partir de 1982, com o lançamen-
to de Manhã transfigurada, a crítica esboça duas fases ou dois ciclos, a 
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princípio, bem definidos. A intenção de periodizar as etapas criativas 
do escritor surge com essa quarta obra, que apresenta mudanças no 
tema e no estilo. O primeiro ciclo foi caracterizado por Léa Masina 
como o da desmitificação histórica. 

Três romances iniciais [...] compõem o ciclo de uma ficção de caráter 
nitidamente revisionista, no qual a perspectiva crítica se amplia de modo 
a dar realce ao outro lado da História. Nas três obras, observa-se, pois, o 
deslocamento contínuo do foco narrativo do episódio coletivo ao drama 
individual, explorando os vínculos e relações que se estabelecem entre in-
divíduo e sociedade.  (MASINA, 1982)

Seguindo essa linha, o segundo ciclo iniciaria com Manhã trans-
figurada, entretanto, não chegou a caracterizar-se de modo preciso em 
oposição ao anterior. A permanência de cenários do passado do Rio 
Grande do Sul, criando um aparente contínuo temático, orientou a 
crítica a observar os progressos na esfera da criação estética e nos mo-
dos de dialogar com o discurso histórico. 

O tempo histórico ficcionalizado nas três obras abrange desde o 
século XVIII até a terceira década do século XX. Os mitos de primei-
ro plano aos quais elas remetem são os vinculados à história política 
da Província, que pertencem ao conjunto de registros (crônicas) ofi-
ciais que embasaram as narrativas históricas e fixaram uma imagem 
idealizante daqueles momentos e daquelas experiências. Mitos que, 
durante muito tempo, sobreviveram no imaginário do grande público 
mediados apenas pelo discurso oficial, a saber: a colonização açoria-
na, a Guerra dos Farrapos e as origens da aristocracia rural. Em obras 
posteriores, a crítica identificaria outros mitos não ligados à história 
política da Província. É o caso, como observou Luís Augusto Fischer 
(1997), de “um dos mitos mais arraigados entre nós, o da hospitalida-
de a qualquer custo”.  

Nessas três obras do primeiro ciclo, denominado Trilogia dos 
mitos rio-grandenses, o autor adota uma atitude crítica e revisionista. 
A avaliação de Masina insere a ficção de Assis Brasil “no conjunto de 
produções de um período em que a revisão se impõe como condição 
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de existência”.  Porém, a estudiosa ressalva que a mesma é: 

[...] avessa ao jugo castrador da tese, permitindo às criaturas literá-
rias viverem intensamente o mundo criado, valoriza-se pelo contato com 
a História na medida em que se recupera, no plano da ficção, o movimen-
to dialético que constitui o processo histórico em seu fluir permanente. 
(MASINA, 1988)

Conforme Zilberman (2002), as narrativas de Assis Brasil inves-
tem com veemência contra monumentos que se tornaram lugares-co-
muns na história sulina, e também contra um equívoco fácil e frequen-
te, que é a heroicização de personagens históricas, como também nota 
Antonio Hohlfeldt (1986).

Em perspectiva nacional sobre esse período (anos 1970 a 1990), 
Alfredo Bosi (2006) enumera características da ficção brasileira, ob-
servando a presença de vários narradores, “para os quais é a apreensão 
das imagens do seu universo regional que lhes serve de bússola o tem-
po todo”. Nesse conjunto, o historiador situa as obras de Assis Brasil, 
observando a inclinação que essa vertente regional cultiva para verti-
calizar a percepção do seu objeto de estudo, examinando-o com um 
olhar em retrospecto, procedimento que dá um tom épico à narrativa, 
ainda quando a intenção é antiépica. Referindo obras de vários pontos 
do país com essa característica, Bosi cita a Trilogia dos mitos rio-gran-
denses, de Luiz Antonio de Assis Brasil. 

Ainda sobre a etapa inicial da produção literária do escritor, espe-
cificamente sobre a obra de estreia do romancista, a crítica reconheceu 
méritos que destacamos pelo eco que tiveram ao longo da sua carreira. 
É o caso de Hildebrando Dacanal quando afirma: 

[..] a mais significativa obra de ficção aparecida no Rio Grande do 
Sul nos últimos 20 anos. Significativa não só na medida em que mostra 
uma maturidade técnica e cultural incomum para um estreante em sua ida-
de, mas principalmente na medida em que revela uma espantosa lucidez 
histórica, símbolo de possível lucidez política de um grupo que poderia, 
talvez, ser capaz de lançar fora as mitologias há muito imprestáveis de seus 
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antepassados para tentar colocar-se novamente na vanguarda de signifi-
cativas transformações, culturais ou outras, a se processarem no seio da 
sociedade brasileira. (DACANAL, 1977)

As constatações da crítica à época confirmam que Assis Brasil 
alia-se a uma tradição literária que tem origens no romance histórico, 
apesar de não ressalvarem as diferenças do gênero praticado no século 
XIX. Mesmo Bosi (2006), algum tempo depois, ao abordar a perma-
nência e a transformação do regionalismo na literatura nacional, defi-
ne Um quarto de légua em quadro como “excelente romance histórico”.

O que não se pode perder de vista é que o romance histórico tra-
dicional, sendo originariamente europeu, cumpria finalidades estéticas 
e culturais bem definidas que, no seu evoluir e acomodar-se a outras 
paisagens, adquiriram colorações específicas tanto lá como aqui. Ou 
seja, o romance histórico, a partir do século XX, se consolidou com 
toda a carga revisional dos equívocos das versões oficiais, comprometi-
das com um único olhar. Isso porque, no Brasil daquela época – século 
XIX –, com estímulo da monarquia independente da Metrópole, o 
gênero exercia a função bem definida de formar e firmar uma cons-
ciência nacional, e o fazia por meio de ideias e imagens idealizantes e 
nostálgicas da pátria.

Embora sem referir explicitamente, a crítica em geral, afora al-
gum sonoro equívoco, sempre entendeu que, em oposição ao romance 
histórico tradicional, a obra de Assis Brasil repele a exaltação do passa-
do e não se lança como projeto de construção de identidade da nação; 
tampouco estabelece rígidos critérios de objetividade com relação à 
Verdade – seara da História. Ao contrário, o pano de fundo histórico, 
por mais verossímil que se apresente, perde a estabilidade pelos artifí-
cios da trama, do perfil psicológico das personagens e pela postura do 
narrador, distanciando-se assim largamente dos propósitos e do mo-
delo do gênero na sua origem19. 

19 O romance histórico surge com o Romantismo e os projetos de construção das 
identidades nacionais baseados, sobretudo, na valorização do passado mais remoto; 
atendia ao critério de objetividade (buscado na verdade que rege as referências históricas 
e na verossimilhança que preside o ficcional, garantindo a coexistência da ficção com 
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A temática recorrente do passado sulino – próprio de um grupo 
social sempre agarrado à sua história e aos seus mitos –, bem como as 
provocações à História suscitaram manifestações críticas que escapa-
ram ao espaço exclusivo da apreciação artístico-literária e acadêmica. 
Em linhas gerais, para além das homenagens às virtudes narrativas de 
Assis Brasil, a crítica da época divide-se em dois grandes conjuntos 
com intersecções ou não entre si. 

O primeiro conjunto se forma com aqueles que, pelo olhar não 
exclusivo da literatura, fixam-se nos dados históricos, na qualidade da 
pesquisa e no manejo ideológico do autor. Entre esses, estão os histo-
riadores, pelo que lhes cabe de afinidade com a literatura, e intelectu-
ais de outras áreas com o seu olhar. Nesse grupo, uma reflexão de Tarso 
Genro sobre Um quarto de légua em quadro destaca o feliz equilíbrio 
alcançado entre as “duas fidelidades” exigidas pelo romance histórico: 
“uma com a literatura e a arte, a outra com a historicidade dos fatos 
sobre os quais a obra se ergue. Talento que se conjuga com o conhe-
cimento do real e dos limites da arte e da ciência histórica, para que 
a síntese permaneça sob o controle do ficcionista” (GENRO, 1977).

Quanto ao mesmo aspecto da mesma obra, o historiador Sergio 
da Costa Franco já havia lembrado que o “romance histórico envolve, 
inevitavelmente, alguma ofensa à verdade do clima humano e dos fatos 
pretéritos”. Isso porque é muito difícil que se reúnam na mesma pessoa 
as virtudes de ficcionista e de historiador. Para Franco, já o primeiro 
romance de Assis Brasil – Um quarto de légua em quadro – logra tal 
façanha e, por isso, deve “ser saudado com efusão de alma, pelo que 
efetivamente representa como realização literária e como registro evo-
cativo da ocupação do Rio Grande no século XVIII”, referindo-se ao 
drama do povoamento açoriano no Estado (FRANCO, 1976).

A ambição de toda a literatura é revelar outras realidades. No 

a História). Sua base é o distanciamento cronológico com relação à realidade histórica 
evocada. A contrapartida ao romance histórico é o romance realista, que, mesmo com toda 
a intenção de objetividade, exige a contemporaneidade entre a sociedade romanceada e 
o autor imposta pelo Realismo do século XIX.
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caso da prosa assisiana, simultaneamente às ambições estéticas está o 
propósito da desmitologização ou desmitificação, ambas revisionais 
com relação à História. E mesmo nas obras que já se posicionam mais 
distantes da mediação direta de fatos históricos, como é o caso de O 
pintor, o jogo da dualidade com a História é uma constante por meio 
das imagens instituídas, como registra o ensaio do crítico português 
Carlos Reis: 

Não se percebe bem (mas provavelmente é essa ambiguidade que 
importa respeitar) se aquela História maiusculada é apenas a que o roman-
ce relata ou se é também, em termos muito mais alargados e porventura 
desmedidos para o protagonista Sandro, aquela que aos historiadores in-
teressa. E, contudo, se atentarmos no que está em causa, reconheceremos 
na história contada um episódio fundamental de que foi uma decisiva mu-
tação de procedimentos artísticos, na segunda metade do século XIX, mu-
tação determinada para consagração da fotografia como técnica e também 
como arte de representação de pessoas e coisas. (REIS, 2001)

A observação de Reis quanto à história da fotografia em O pintor 
ilustra o mesmo processo a que o leitor é submetido em quase todas 
as obras de Assis Brasil, pois, mesmo quando a história parece apenas 
cultural, sempre existe algo “daquela História maiusculada que” tam-
bém aos historiadores interessa.

Sobre A margem, é oportuna a nota de Moacir Amâncio quanto 
aos modos de a ficção assisiana relacionar-se com a História ao afirmar 
que é “com boa mão de romancista e não de historiador frustrado que 
Assis Brasil monta a narrativa, ou seja, criando uma dinâmica que se 
explica dentro dela, na relação de fatos e da psicologia dos tipos expos-
tos no cenário da contingência temporal” (AMÂNCIO, 2003).

O segundo conjunto da crítica avalia a importância da relação 
história-literatura, porém a partir de perspectivas e inquietações mais 
literárias. Regina Dalcastagné lembra que somente a literatura é capaz 
de preencher as lacunas da História, recuperando a dimensão huma-
na de acontecimentos que se fizeram monumentais com o passar dos 
anos. Para a estudiosa, Assis Brasil consegue esse feito, pois Um castelo 
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no pampa (1992-1993) é um belo exemplo do que a ficção pode fazer 
pela História (DALCASTAGNÉ, 1995).

Mudando alguns graus na observação, Flávio Loureiro Chaves, 
em ensaio sobre Os senhores do século (1994), último livro da série Um 
castelo no pampa, anota que o “romance histórico de Assis Brasil tanto 
mais se fez romance quanto mais deixou de ser propriamente históri-
co”. Para ele, a impressionante e fiel minúcia que pode ser conferida na 
bibliografia sobre a tumultuada formação do Rio Grande não impede 
que o narrador perca de vista que tudo vai além do contexto. Esse as-
pecto dialético entre realidade e ficção, ao fim, melhor esclarece o ter-
ritório emaranhado da criação. Mostra que “não é histórico o romance 
que procura catalogar a exatidão dos acontecimentos históricos e sim 
aquele que, instaurando o universo imaginário, atinge finalmente a 
contradição da História” 20. 

A partir daí, interessa identificar os meios adotados para repre-
sentar essa contradição, já que ela se realiza no imaginário do leitor pe-
los artifícios romanescos. Aproveitando a ideia de Dalcastagné, a con-
tradição da História se oferece ao leitor a partir da escolha “de ângulos 
novos, de personagens quase insignificantes e de fatos ignorados. Mis-
são a qual Assis Brasil vem dedicando sua obra: recompor a história 
do Rio Grande do Sul” (DALCASTAGNÉ, 1995). Ao que se poderia 
acrescentar que, por extensão e por metonímia, Assis Brasil recompõe 
a história da cultura brasileira.

O vislumbre da contradição mencionada por Chaves insinua-se 
em um ensaio de Glória Maria Bordini ao tratar dos efeitos do recorte 
temporal no leitor.

O efeito de distanciamento operado pelo fator tempo-espaço é justa-

20 CHAVES, Flávio Loureiro. No fim da trilogia, uma crônica da decadência, Luiz 
Antonio de Assis Brasil encerra seu vasto painel da província gaúcha, Um castelo no 
pampa, com um romance que é um jogo de espelhos entre realidade e ficção. Jornal 
da Tarde, Caderno de Sábado, São Paulo. S/d verificável. Retirado da Fortuna Crítica 
do escritor, disponível em: www.laab.com.br. – Dela o autor não se afastou desde o 
aparecimento de A prole do corvo, quando iniciou a extensa releitura da crônica do 
Brasil meridional. Os senhores do século é seu melhor resultado.


