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Resumo 

 
A produção literária contemporânea caracteriza-se, dentre outros elementos, pelo hibridismo, seja ele temático, 
composicional, material. O Romance O Pintor de Retratos é um exemplo deste tipo de produção, pois mescla 
pelo menos três linguagens: Literatura; História e Artes Visuais.  
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Resumen 

 
La producción literaria contemporánea caracteriza-se, entre otros elementos, por el hibridismo, sea temático, 
composicional, material. La novela O Pintor de Retratos es un ejemplo de este tipo de producción, pues mescla 
por lo menos tres lenguajes: Literatura; Historia e Artes Visuales.  
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O romance O Pintor de Retratos é o décimo quinto do autor Luiz Antonio de Assis 

Brasil. Ambientado na segunda metade do século XIX, narra a história de Sandro Lanari, 
pintor de retratos que, pelas contingências contextuais de um mundo (e uma vida) em 
mutação, transforma-se em fotógrafo. 

 
É dividido em quatro capítulos, sendo que cada um deles desenvolve-se em um 

espaço geográfico diferente. O primeiro capítulo tem como espaço a Europa (Itália e 
França), onde o protagonista tem sua doméstica formação rudimentar como pintor e é 
mandado pelo pai a Paris, para estudar a arte. Lá tem o encontro que o atormentará por 
toda vida, com o fotógrafo Nadar, que tira uma fotografia na qual sua imagem o caracteriza 
como um tolo, o que o angustia a ponto de decidir embarcar para o Brasil a fim de sublimar 
o episódio. 

 
O segundo capítulo conta sua estada em Porto Alegre, onde é apadrinhado por um 

“mecenas” (um advogado oposicionista do governo do estado), apaixona-se pela filha deste 
e tem um caso amoroso. Consegue relativo sucesso como pintor de retratos, até que, 
coincidentemente, alguns de seus modelos morrem, o que faz com que os habitantes da 
supersticiosa terra deixem de solicitar seu trabalho (este episódio pode conter um 
significado simbólico, a pintura vincula-se ao obsoleto, à morte; enquanto a fotografia 
carrega vida e futuro). O pai de Violeta (sua namorada) descobre o romance dos dois, e 
antes que o advogado o mate, Sandro foge em direção ao interior gaúcho. 

 
No interior do Rio Grande do Sul (Rio Pardo, Cachoeira, Bagé, Pelotas), no terceiro 

capítulo, Lanari torna-se artista itinerante, pintando retratos de defuntos, velhas matronas e 
quem mais pudesse pagar por sua arte. Em suas peregrinações, encontra-se com um 
destacamento do exército, que o recruta e obriga-o (sem maiores remorsos de sua parte) a 
trabalhar como fotógrafo oficial daquele batalhão. É nesse ínterim que realiza sua grande 
obra prima, tirando a foto de um condenado, segundos antes de sua degola, a Foto do 
Destino. 

 
O quarto capítulo nos apresenta Sandro de volta a Porto Alegre, onde reencontra 

Violeta (seu pai fora morto na revolução), com quem, sem muita emoção e menos ainda 
paixão, casa-se e tem filhas. A semelhança física que Violeta possui com a atriz Sarah 
Bernhardt, associada à simbologia de seu nome (violeta= cor fria, triste), remete-nos ao 
destino de Lanari, ele se encanta com a atriz europeia, e acaba casando-se com a triste (o 
que gera uma convivência também triste) “Sarah Bernhardt brasileira”. Estabelece um bem 
sucedido estúdio fotográfico na cidade e torna-se um cidadão de prestígio e com hábitos 
condizentes com o que se espera de um homem em tal posição. O romance se encerra 
com a viagem que Lanari faz à Europa, a fim de resolver questões legais sobre uma 
herança, mas com o real intuito de encontrar Nadar e apresentar-lhe sua obra prima, a Foto 
do Destino. O francês novamente o menospreza, mas desta vez a efêmera fúria transforma-
se em compreensão. Nadar tinha esta prática por arrogância intelectual, e sua opinião 
deixara de atormentar a consciência do protagonista do romance. 

 
Assis Brasil afirma, tanto em entrevistas como no documentário Luiz Antonio de 

Assis Brasil - o Códice e o Cinzel1, que há dois momentos de ruptura formal na sua trajetória 
como escritor. Na confecção de seu quarto romance (Manhã Transfigurada, 1982), o autor 
desenvolve uma preocupação com a precisão vocabular, afirma que se os objetos de nosso  

                                                 
1 Machado, Douglas. Luiz Antonio de Assis Brasil - o Códice e o Cinzel. Disponível em: 
< https://www.youtube.com/watch?v=mHW_PkMbCog>. Acesso em: 03 jun. 2015. 
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cotidiano possuem um nome, e por vezes muito sonoro, não há porque relativizá-lo, por 
mais que não faça parte do vocabulário utilizado correntemente. Ademais, questões como 
sonoridade e ritmo entram no rol das prioridades composicionais do autor. 

 
O segundo momento de transformação em sua técnica se dá na escritura de O 

Pintor de Retratos. Não mais sentindo prazer ao escrever na sua maneira tradicional (textos 
longos, com extensas descrições e uma linguagem sem economias), Luiz Antonio decide 
aderir a uma linguagem essencial, atribuindo papel participante ao leitor, como é possível 
perceber na comparação dos trechos abaixo: 

 
Com Laura era diferente, dormia num quarto ao lado, mas não chegava na 
câmara do Trajano; sabia das novidades pelos outros,mas era ela quem saía 
para comprar os remédios, tratava com o carroceiro o transporte dos tubos 
de oxigênio desde o hospital, mas não queria olhar o pai. Uma vez, no dia 
antes de Trajano morrer, Argemiro pediu que ela fosse assistir à agonia do 
pai. Foi, mas ao deparar com Trajano nu da cintura para baixo, uma sonda 
saindo do seu membro, as pernas finas abertas sobre o lençol, tapou o rosto 
com as mão, “não quero ver, por que me forçaram, quero sair, Argemiro, me 
leva para fora”. E Argemiro levou, perguntando o que tinha acontecido, sua 
intenção foi das melhores; Laura porém chorava convulsivamente, 
encostada à porta. (BRASIL, 1992, p. 103) 

 
O resto da família era constituído por mulheres, bastando-lhes saber o que sempre 

souberam. (BRASIL, 2002, p. 12) 
 
Os dois trechos referem-se a características femininas de personagens presentes 

nas obras de Assis Brasil. O primeiro, extraído de Bacia das Almas, caracteriza e narra 
eventos que distinguem a figura feminina, nos moldes tradicionais da obra do escritor 
gaúcho. Já o segundo trecho, presente em O Pintor de Retratos, revela uma economia 
material inédita em sua obra, que atribui ao leitor o preenchimento imaginativo dos 
elementos que anteriormente ele preenchera. 

 
São muitas as questões inerentes ao “produtor de imagens” problematizadas e 

historicizadas em O Pintor de Retratos, e uma que detém especial atenção do narrador é a 
função social ocupada pelo artista no século XIX, do pintor e do fotógrafo especialmente. 

 
Na peregrinação que Sandro faz pela Europa, percebemos que os pintores bem 

sucedidos de lá gozavam de prestígio social e reconhecimento financeiro, falando aos 
jornais, tendo um séquito de discípulos ao seu redor, ao passo que no Rio Grande do Sul, 
terra pouco “civilizada” à época, Lanari, mesmo já sendo conhecido pintor na cidade de 
Porto Alegre, necessitou do auxílio de um mecenas para prover suas necessidades de 
alimentação e moradia e, em outras cidades, contava com a ajuda de párocos para sua 
sobrevivência. 

 
No entanto, apesar do descaso com que os pintores eram tratados (outro 

personagem dedicara-se à pintura de paisagens, acabou beirando à indigência), Sandro, 
quando já havia se tornado artista itinerante, conseguiu despertar emoção através de sua 
arte, ao pintar e “reviver” o marido de uma recém viúva. Este acontecimento perduraria em 
sua memória: 

Enfim Sandro fizera algo de inesperado e nobre em sua miserável 
existência, ele, um homem perdido e enganador, ele, que sobrava no 
funcionamento geral do universo. Enterneceu-se com o poder de suas mãos,  
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inaptas e terrenas, sempre à beira do desastre. Via-as, manchadas de tinta. 
Através do filtro líquido das lágrimas, as cores ondulavam e misturavam-se. 
Velho, ele lembraria deste momento. (BRASIL, 2002, p. 108) 

 
Já a profissão de fotógrafo tinha outra implicação junto à sociedade do final do 

século XIX. Na Europa, o que percebemos pela figura de Nadar, esta atividade era 
considerada uma grande arte, para a qual se submetiam as figuras mais importantes e 
conhecidas. Lá, o fotógrafo tinha respeito e prestígio social, já no Rio Grande do Sul, a partir 
da construção do enredo do romance, percebemos que a atividade de fotógrafo era 
considerada um ofício nobre, mas não artístico. Os fotógrafos possuíam estabilidade 
financeira e levavam uma vida muito semelhante às demais pessoas de posses 
(frequentavam clubes, teatros, contribuíam com instituições de caridade, tinham 
assinaturas de jornais, casas confortáveis, etc.), sem apresentar a excentricidade tantas 
vezes vista em artistas. 

 
Porém, apesar das diferenças socialmente impostas, verificamos que Sandro Lanari 

conseguiu satisfazer-se em ambas as artes. Como pintor, na ocasião anteriormente citada, 
e como fotógrafo, ao fazer a Foto do Destino. O que celebra esta fértil união no protagonista 
do romance é o fato de que, com o passar do tempo, ele passa a colorir suas fotografias 
com a pintura, ou seja, desenvolveu sua melhor técnica a partir da homogeneização de 
duas artes que ele sempre julgara antagônicas. (Esta é a imagem que Sandro tem de si 
mesmo. O narrador do romance tem uma visão mais crítica sobre o labor do italiano). 

 
Uma reflexão presente no romance, que de certo modo nos apresenta o senso 

comum da época (e quiçá de nossa também), é sobre a rivalidade estabelecida entre 
Pintura e Fotografia. O debate dava-se em termos da disputa pelo reconhecimento como 
arte. A Pintura já possuía status artístico no surgimento da fotografia, mas muitos se 
negavam a considerar a fotografia também como uma arte, tratavam-na como um ofício 
moderno: 

Se você pensa que a fotografia é uma arte, está equivocado quanto ao que 
seja arte. Nós, os pintores de retratos, somos insubstituíveis, e sabe por quê, 
sabe?... Porque nenhuma fotografia conseguirá captar a psique do modelo! 
E isso porque a fotografia é uma máquina, tem a mesma natureza da 
locomotiva a vapor. Como pode um processo químico e físico substituir a 
emoção? (BRASIL, 2002, p. 26) 

 
Todavia, esta discussão nos parece mais uma preocupação de pintores, e 

defensores desta arte, em manter seu prestígio, seu espaço já conquistado na sociedade. 
Havia a apreensão de que a fotografia tomasse o espaço da pintura, que a tornasse 
obsoleta. Há episódios no romance que nos apresentam pintores reunindo-se em bares e 
conspirando contra os fotógrafos, planejando ações de vandalismo, esquecidas no dia 
seguinte com a passagem do efeito do álcool. Esta postura nos indica o sentimento dos 
pintores de retrato com relação à fotografia, sentiam-se ameaçados e reagiam através de 
argumentos nem sempre muito racionais.  

 
A postura dos fotógrafos nesta polêmica reafirma a irrelevância da discussão. Via 

de regra, relativizavam o embate, defendendo sua atividade, mas num tom distinto ao 
adotado pelos pintores de retratos, com cunho pacifista. A fala do fotógrafo Carducci, 
dirigida a Lanari, exemplifica nosso argumento: “Esqueça. Venha para conversar. Afinal, 
temos o mesmo trabalho, embora cada qual a seu modo” (BRASIL, 2002, p. 87). O 
desenvolvimento do romance demonstra certa resolução no conflito, no sentido de que há 
espaço  para  a  convivência  das  mais  variadas   atividades.  A  rivalidade  surgida  entre  
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Fotografia e Pintura só se estabelece porque possuem inúmeras afinidades, que no 
decorrer do romance deixam de servir como motivo para afastamento dos artistas, passam 
a estabelecer o intercâmbio das técnicas, num crescimento mútuo de ambas as atividades. 
Sandro Lanari percebe a irrelevância da contenda mesmo antes de tornar-se fotógrafo: 

 
Convencia-se de que o destino enfim o encontrara: tal como há alfaiates, há 
pintores de retratos. Por temperamento, por inércia, e porque lucrava 
dinheiro certo trabalhando de modo errante, não pensou mais no assunto. 
(BRASIL, 2002, p. 117) 

 
As técnicas artísticas utilizadas e desenvolvidas por pintores e fotógrafos recebem 

generosa atenção no desenvolvimento do enredo. Através do romance, temos 
conhecimento, por exemplo, de atividades primordiais do pintor (montagem do cavalete, 
preparação do tecido para a tela), técnicas no preparo das tintas, composição dos matizes, 
etc. 

Serrava grossas tábuas de cedro para separar as ripas necessárias à 
montagem dos chassis... estendia o linho belga por cima, prendendo-o com 
tachas de cobre. Sobre o tecido aplicava gesso amalgamando a cola obtida 
com a fervura das cartilagens de coelho... (BRASIL, 2002, p. 12). 

 
Da mesma maneira, temos ciência dos materiais e técnicas fotográficas, 

minuciosamente descritas: 
 

Em primeiro lugar, era preciso escolher a lente certa para a distância do 
modelo. A seguir, era ficar atrás da câmera e verificar, na imagem ao inverso, 
projetada num vidro opaco, se o modelo ocupava o centro do campo visual 
e se estava no foco. Então, devia inserir no suporte posterior o caixilho como 
vidro revestido pela emulsão de colóquio... (BRASIL, 2002, p. 88). 

 
Fato peculiar no romance é que o Rio Grande do Sul não dispunha de todos os 

materiais necessários para a execução de pinturas e fotografias. Estes materiais eram, em 
sua maioria, importados. Tratava-se de uma limitação que exigia criatividade dos artistas, 
tinham que adaptar materiais que a natureza gaúcha disponibilizava, para atender às suas 
necessidades. Em certa viagem como artista itinerante, Lanari percebera certo tom de 
marrom presente na sola da bota de um homem, descobriu se tratar da tonalidade do solo 
da região missioneira, de onde conseguira um saco de terra para produzir o pigmento. 
Aprendera com um índio como extrair pigmentos de pedras, folhas, sementes, etc.; certa 
vez usou os panos de bordar de uma senhora para produzir uma tela, desmontou camas 
para produzir chassis, substituiu os pincéis por penas de corvo, tachos de cobre passaram 
a ser usados como refletores de luz para as fotografias. 

 
Apesar de certas limitações impostas pelo contexto, algumas técnicas vanguardistas 

chegavam ao Brasil, e eram assimiladas pelos artistas. A redução no tamanho das câmeras 
é um exemplo neste sentido, que, apesar de tirar certo glamour do ato fotográfico, o tornava 
mais ágil e preciso. O uso da solução gelatino- bromídrico de prata no processo de 
revelação é mais uma técnica vanguardista utilizada pelos fotógrafos do sul do Brasil. 

 
Outra questão relevante no romance é a adaptação mercadológica exigida dos 

artistas. A própria transformação de Lanari, de pintor de retratos para fotógrafo, dá-se, em 
uma análise mais detida, por questões comerciais. O próximo passo neste sentido foi a 
utilização da pintura em aquarela sobre as fotografias, a fim de colori-las, como diferencial 
em suas fotografias. Por fim, com o surgimento das  câmeras  portáteis,  Lanari  passou  a  
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comercializá-las ao invés de lamentar a perda de espaço de sua atividade, o que possibilitou 
a ele angariar fortuna. 

 
Luiz Antonio de Assis Brasil é um escritor conhecido pela preferência em usar o Rio 

Grande do sul como espaço diegético de suas obras. No entanto, esta caracterização é 
pouco precisa, tendo em vista o imenso território rio-grandense. Sua preferência mais 
específica é o pampa, que, além de palco de grande parte de seus romances, foi assim por 
ele definido, em um texto escrito para o documentário Luiz Antonio de Assis Brasil- O 
Códice e o Cinzel: 

 
Ao amanhecer percebemos como o pampa é enorme e ancestral, vence sua 
perturbadora horizontalidade, neste ilimitado verde, com fundo em seus 
pontos de referência, há uma poderosa quietude neste chão, uma força em 
potência, fecunda e muda. É possível sentir o volume e o peso das 
ondulantes coxilhas, as avestruzes correm ao longe, e os capões de mato 
acompanham as sinuosidades dos rios, o infinito e o campo misturam-se em 
meio à neblina do inverno. Tudo no pampa pertence a outra era, as grandes 
árvores copadas repetem os formatos umas das outras, tudo é muito antigo, 
e as aves voam à grande altura. Nas horas melancólicas, em que o sol 
inclina-se sobre o pampa, é como se olhássemos o mundo desde a outra 
vida, é possível escutar o caminhar macio dos lobos guarás em seus hábitos 
crepusculares. As corujas com suas asas silenciosas, saem dos ocos das 
árvores, os bichinhos mais humildes arriscam-se para fora de suas tocas. A 
majestosa noite desce sobre o pampa, surge a torrente luminosa da via 
láctea, ao alto reluz a estrela antares, com seu brilho vermelho e quieto, se 
apurarmos os ouvidos escutaremos a música celeste, privilégio de quem se 
perde na geografia do pampa. (MACHADO, 2015) 

 
Em O Pintor de Retratos, um elemento do pampa recebe certo protagonismo, o frio. 

Elementos como a geada, neblina, chuva, vento caracterizam grande parte dos episódios 
da narrativa. Estes eventos naturais, muitas vezes associados a catástrofes, neste caso, 
determinam alguns elementos humanos, como a vestimenta (Sandro Lanari passa a usar 
poncho, vestimenta destinada ao abrigo do frio, típica da região, e chapéu de aba larga em 
suas andanças pelo pampa) e a alimentação (bebidas e comidas quentes abundam na dieta 
dos personagens como meio de amainar o frio). Vitor Ramil assim define a importância do 
frio aos sul- rio-grandenses: 

 
Por ser emblema de um clima de estações bem definidas – e de nossas 
próprias, íntimas estações; por determinar nossa cultura, nossos hábitos, ou 
movimentar nossa economia; por estar identificado com a nossa paisagem; 
por ambientar tanto o gaúcho existência- quase-romanesca, como também 
o rio-grandense e tudo o que não lhe é estranho; por isso tudo é que o frio, 
independente de não ser exclusivamente nosso, nos distingue das outras 
regiões do Brasil. (RAMIL, 2004, p. 14). 

 
Ademais, na região pampiana, o frio pode determinar o teor das relações humanas, 

através da simbologia de certos costumes. Lanari, por exemplo, é aceito na intimidade da 
casa da tia de Violeta ao ser convidado para a cozinha, a fim de aquecerem-se junto ao 
fogão à lenha e degustarem iguarias locais e invernais. 

 
Outrossim, a postura das pessoas, e sua reação aos acontecimentos, muitas vezes 

é   espelhada  pelo   frio,  como   na  passagem  em  que,  sem  nenhuma  emoção,  e  em  
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decorrência de um contexto desprovido de sentimentalismo, Sandro Lanari pede Violeta em 
casamento: 

Assim foi o inverno. A água da chuva escorria pelo beiral da casa e eles a 
escutavam derramar-se no lajeado do pátio... Nos inícios de setembro, 
quando fez o primeiro dia tépido e ventava, ele a pediu em casamento. 
Estavam a sós. Violeta não se surpreendeu, apenas baixou os olhos. 
(BRASIL, 2002, p. 146) 

 
Curioso notar que o próprio nome da personagem, Violeta, é também o nome de 

uma cor. Esta cor, nas atribuições simbólicas dos matizes, é fria, assim como a personagem 
que é nomeada por ela (apesar de alegre e vivaz na adolescência, torna-se uma adulta 
pouco emocional). 

 
Entretanto, é preciso salientar que, muito embora o protagonista seja influenciado 

pelo frio e suas determinações no Rio Grande do Sul, ele não deixa de ser um estrangeiro 
em terras brasileiras, como afirma Onfray: 
 

A conversão não modifica em nada a questão: permanecemos prisioneiros 
de nosso nascimento, de nossa terra natal, de nossa língua materna, 
murados nas dobraduras primitivas da infância. Um quarto de século vivido 
no Japão por um japonês nunca equivalerá metafisicamente à mesma 
duração vivida por um ocidental no mesmo lugar. A compreensão de um 
país não se obtém em virtude de um longo investimento temporal, mas 
segundo a ordem irracional e instintiva, às vezes breve e fulgurante, da pura 
subjetividade imersa no aleatório desejado. (ONFRAY, 2015, p. 60). 

 
O passar do tempo atenuou as diferenças culturais, mas Sandro Lanari seguiu 

sendo um italiano em território gaúcho, influenciado pela pátria que habita, mas mantendo 
em seu imaginário os costumes/ensinamentos familiares, assim como materialmente o 
retrato do pai, Il Libro dell’Arte que recebera quando jovem, etc. 

 
O Romance, como gênero narrativo, estabelece uma relação direta com fatos 

passados e estes, muitas vezes, relacionam-se com eventos históricos. Em sua versão 
contemporânea, o romance dialoga com uma visão também contemporânea do conceito de 
história, que não tem necessariamente vínculos com questões bélicas, políticas, estatais 
(temas preferidos por esta ciência durante muito tempo). Trata-se de um olhar mais detido 
a respeito de aspectos sobre os quais o discurso oficial silenciara, como a vida dos civis, 
das mulheres, dos artistas, dos marginalizados, etc.  

 
A historiografia oficial do Rio Grande do Sul tem alguma relevância na construção 

do enredo, mas seu papel é de mero coadjuvante, tendo em vista que os episódios e 
personagens históricos praticamente não interagem de forma direta com o enredo. Fala-se 
do presidente do estado, Júlio de Castilhos, que recebe a alcunha de “o bexigoso”, mas ele 
não aparece como sujeito ativo da narrativa, assim como Adão Latorre, famoso degolador 
que atuou em mais de uma guerra, mas que aqui não possui papel efetivo. O fato histórico 
mais diretamente relacionado com o desenvolvimento do enredo é a Revolução Federalista. 

 
Sandro Lanari torna-se fotógrafo ao ser cooptado pelo exército em plena revolução, 

e muitas de suas técnicas e experiências fotográficas desenvolvem-se em meio ao conflito, 
ao ser nomeado fotógrafo oficial (posteriormente recebe a patente de Capitão Honorário). 
Ademais, o capítulo 8 do romance (p. 120) é composto por uma narrativa baseada apenas 
em dados históricos, sem nenhuma menção ao enredo do romance. Este capítulo funciona  
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como uma espécie de testemunha da barbárie aqui instituída, pois narra eventos bélicos, 
de mortes e degolas, sendo finalizado com um contraponto da contrastante situação 
europeia: 

Em Paris, Rodin esculpia Le baiser em mármore finíssimo, e Debussy 
compunha o delicado l´Aprèsmidi d´unfaune... Nadar consolidava-se como 
o maior fotógrafo do século, ao retratar Debussy e Rodin. (BRASIL, 2002, p. 
121). 

 
A citação anterior nos apresenta uma ideologia importante na mediação das 

relações presentes no romance: o mundo é composto por relações interdisciplinares. Trata-
se de um romance, produzindo um discurso histórico, no qual entram também um fotógrafo, 
um músico e um artista plástico. 

 
É a partir desta perspectiva, interdisciplinar, que a História passa a fazer parte dos 

episódios do romance, pois além dos eventos da História oficial e da citação de diversos 
artistas, a História da Fotografia vai sendo diluída, associando-se aos eventos diegéticos. 
No decorrer da narrativa, percebemos o surgimento desta arte, os conflitos pelos quais 
passou, a solução de problemas ocasionados pela recente criação, a evolução das 
técnicas, a aceitação do público, as evoluções e limitações tecnológicas, etc. Ou seja, 
História Oficial serve como pano de fundo, mas a História da Fotografia está na superfície 
da narrativa, sendo determinante para o seu desenvolvimento e suas soluções temáticas. 

 
A própria trajetória profissional de Lanari, a despeito de singularidades produzidas 

pelo espaço no qual se encontrava, assemelha-se à de tantos outros pintores e fotógrafos 
do século XIX, tanto que, apesar de totalmente ficcional, muitos leitores julgaram, 
equivocadamente, que sua existência também se deu no mundo factual. Nesta época, 
muitos pintores de retratos tornaram-se fotógrafos, como afirma Walter Benjamin, em sua 
Pequena História da Fotografia: 

 
Mas finalmente os homens de negócios se instalaram profissionalmente 
como fotógrafos, e quando, mais tarde, o hábito do retoque, graças ao qual 
o mau pintor se vingou da fotografia, acabou por generalizar-se, o gosto 
experimentou uma brusca decadência. (BENJAMIN, 1986, p. 97). 

 
Assim como o fato já citado com relação à Revolução Federalista, há um capítulo 

inteiro (capítulo 4, p. 20) que abdica da diegese do romance e narra apenas a biografia de 
Nadar. Félix Nadar (pseudônimo de Gaspard- Félix Tournachon), 1820- 1910, foi um 
famoso e excêntrico fotógrafo francês. Fotografou figuras como Gustave Doré, Charles 
Baudelaire, Théophile Gautier, Eugène Delacroix... Sua excentricidade baseava-se tanto 
no seu modo de ser e trabalhar (entrevistava os fotografados antes de retratá-los, a fim de 
descobrir que aspectos de sua personalidade buscaria na imagem), quanto nas execuções 
inusitadas, como fotografar Paris a bordo de um balão. Outra obra ardilosa foi a construção 
de projetos batizados de Pantheon Nadar, painéis gigantes repletos de caricaturas de 
parisienses famosos. 

 
No entanto, ao longo do texto, Nadar passa a ser personagem ficcionalizado efetivo 

na trama, tendo contato direto com o protagonista no princípio e no fim da narrativa, e está 
presente em seu imaginário durante todo o enredo. Desta forma, a História da Fotografia 
está entrelaçada ao enredo romanesco, produzindo uma relação dialógica orgânica, em 
que ambas as esferas unem-se a fim de produzir um objeto no qual elas são indissociáveis. 
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O romance O Pintor de Retratos opera com frequência uma transposição semiótica, 

no sentido de entrecruzar conceitos e técnicas da produção de imagens (fotografias e telas) 
com procedimentos literários. Assim, é possível estabelecer uma diferença de origem: a 
Fotografia (e por vezes a Pintura) tem a ambiguidade testemunho/criação, enquanto na 
Literatura temos apenas a criação. Esta “desvantagem” literária nos sugere uma reflexão 
sobre o que afirma Kubrusly: 

 
...experimentamos certa frustração diante de uma fotografia, ela provoca, 
quase sempre, o desejo de mais informação. Queremos saber sobre antes 
e depois, perguntamos sobre as pessoas, o lugar, o evento, a época. 
Buscamos a historinha que a imagem insinua e oculta, o texto que falta, 
falado ou escrito. (KUBRUSLY, 1991, p. 25). 

 
A Literatura tem a capacidade de saciar o anseio por mais informação contextual, e 

é neste sentido que as duas artes complementam-se na composição do romance, fazendo 
com que suas características intrínsecas combinem-se a fim de que o receptor/leitor tenha 
mais elementos para interpretar o mundo e seus objetos. As imagens apresentadas no 
romance são introduzidas, em sua grande maioria, segundo o conceito de ekphrasis, ou 
seja, pela representação verbal de outro objeto artístico. 

 
A primeira imagem apresentada no romance terá influência em quase todo o 

desenvolvimento da narrativa. Trata-se de uma fotografia na qual são retratados Sandro 
Lanari e o Pai, fotografia tirada antes da partida de Sandro para Paris, a fim de que levasse 
uma recordação familiar, ou como previsão de que não mais encontraria seu genitor com 
vida. A descrição da imagem é muito breve, diz o seguinte: 

 
Foram ao atelier do fotógrafo Paolo Pappalardo, na Piazza Roma, e fizeram-
se retratar de pé, ao sol, ombro a ombro, espantados pela luz crua. (BRASIL, 
2002, p. 19). 

 
Muito embora tenhamos poucos elementos visuais nesta descrição, durante muito 

tempo esta imagem foi importante para Sandro, em cada nova casa em que habitava, fazia 
questão de colocá-la na parede, fazendo com que os furos de pregos fossem se 
acumulando e testemunhando seu caminho. 

 
Temos, com esta imagem, satisfeitos os nossos anseios contextuais, sabemos de 

sua motivação e os desdobramentos de sua existência, todavia há uma contenção na 
informação visual, o que nos remete a pensá-la como analógica, uma analogia com função 
de mapa, pois tenta apenas simplificar a realidade, produzir em seu detentor um efeito de 
recordação afetiva. 

 
A fotografia de Sarah Bernhardt, feita por Nadar, que serve como capa do romance, 

aparece na narrativa de maneira “ekphrásica”. Abaixo vemos a imagem factual e 
posteriormente sua versão verbalizada no romance: 
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Fig. 01 
Sarah Bernhardt, 1864. Foto: Felix Nadar 

 
Uma jovem. De qualquer ângulo trazia gravado o espírito do modelo, a 
verdadeira psicologia. Uma alegre prostituta de olhos transparentes de luz, 
envolta num pano à romana, alvo, com borlas e franjas. À mostra ficavam os 
ombros de uma carnação firme, curva e saudável. Os cabelos negros, 
separados ao meio, eram as asas esvoaçantes da Vitória de Samotrácia. 
(BRASIL, 2002, p. 25). 

 
Como já dito, a fotografia nos oferece um registro visual, não um “raio x” de uma 

pessoa, no entanto, ela pode ser considerada como a exposição de um traço do real, uma 
qualidade específica (um efeito, uma impressão) que o talento do fotógrafo foi capaz de 
captar. É assim que avaliamos a interpretação que o narrador do romance faz da fotografia 
em questão, sua verbalização da imagem não apenas descreve aspectos visuais, mas os 
mescla com relações psíquicas e interartísticas (...trazia gravado o espírito do modelo, a 
verdadeira psicologia...; ...Vitória de Samotrácia...). 

 
Em seu primeiro encontro com Nadar, Sandro pede para ser fotografado, no entanto, 

a imagem produzida pelo genial artista o desaponta: 
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Não era a sua habitual imagem ao espelho. Não se parecia a nenhum retrato 
seu. Era de alguém ignorado, um Outro, que o fixava com um olhar obtuso, 
aturdido por uma obstinação equívoca e desagradável. (BRASIL, 2002, p. 
34). 

 
A concierge confirma sua impressão sobre o retrato: “É bonito... Mas o senhor está 

um tolo...” (BRASIL, 2002, p. 34). O que Nadar fez foi produzir uma fotografia que opera 
uma transformação do real, sua interpretação sobre a figura retratada, a partir de uma 
impressão, um efeito. 

 
Ainda no primeiro encontro entre Sandro e Nadar, no estúdio deste, o italiano 

surpreende-se também com outras fotografias, como a de Victor Hugo. A seguir 
apresentamos a fotografia real (que não consta no romance) seguida da descrição, mais 
uma vez “ekphrásica”, feita pelo narrador do texto: 

 
 

 
Fig. 02 

Victor Hugo, 1885. Foto: Felix Nadar 
 

Ao lado, um retrato de Victor Hugo no seu leito de morte. Jazia de perfil, 
magro e narigudo, em meio a uma auréola de santo, as barbas brancas 
abertas sobre o peito sem carnes. Nem era preciso dizer, sabia-se: tratava-
se de um grande escritor. (BRASIL, 2002, p. 29). 

 
Mais uma vez a descrição do narrador é permeada por inferências, algumas delas 

baseadas no seu conhecimento de mundo (o fato da associação da imagem à profissão do  
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fotografado), outras por sugestões visuais (auréola de santo). Assim sendo, o narrador 
sugere a interpretação desta imagem como “um traço do real”, associando aspectos 
visualmente perceptíveis ao seu conhecimento prévio, ao mesmo tempo em que, 
propositalmente, negligencia outros elementos, como personalidade, biografia, etc., da 
pessoa fotografada. 
 

O narrador não se furta, todavia, de criar suas próprias imagens com palavras, 
imagens muitas vezes generalizantes, que não possuem um referente específico, muito 
embora cheias de detalhes: 

 
... as casas dos estancieiros, sempre alastradas numa coxilha, térreas e 
baixas, sempre do século anterior, retilíneas, sempre trazendo, na frontaria, 
um renque de janelas e duas portas. Os telhados, de quatro águas, 
terminando em beirais um tanto curvos, dão ao edifício uma remota 
semelhança oriental... (BRASIL, 2002, p. 111). 

 
Este tipo de imagem funciona, no romance, como uma “analogia em forma de 

espelho”, na tentativa de reproduzir a realidade. Pode também ser classificada como um 
“ícone”, pois este se configura por uma simples relação de semelhança atemporal, 
diferentemente da fotografia, que tem um vínculo referencial-temporal. 

 
Outra variante na apresentação de imagens no romance se dá pela inserção de uma 

fotografia ficcional. Diversamente da maioria das outras fotografias presentes no romance, 
esta não possui um correspondente no mundo factual, trata-se da Foto do Destino. Sandro 
fotografa um homem, um prisioneiro de guerra, no momento em que seria degolado: 

 
A gigantesca figura de Adão Latorre dominava. À sua frente, ajoelhado, o 
prisioneiro lançava um olhar à câmara, e teria nos ouvidos o “não!” ao ser 
executado, o “não!” de Sandro. O infeliz tivera, ali, uma ocasião de 
esperança. Era um olhar terrível, suplicando por mais um minuto de vida. 
(BRASIL, 2002, p. 137). 

 

Esta fotografia é considerada por Lanari sua obra prima, a prova de que tinha 
capacidades artísticas superiores às atividades que passara a desempenhar como pintor e 
fotógrafo. Tamanha é a importância desta foto ao italiano que a guardava em um cofre e 
somente a mostrara a Nadar, como uma espécie de desforra, malfadada, pela humilhação 
que sofrera quando jovem. 

 
A Foto do Destino pode ser considerada (e era por seu autor) como uma 

“transformação do real”, produzida a partir de uma interpretação, com forte influência do 
sujeito produtor, que conglomera um conjunto vasto de códigos (cosmovisivos, artísticos, 
culturais, cognitivos...) para as escolhas determinantes da criação. No entanto, a partir do 
viés subjetivo desta imagem, o autor determina certos protagonismos e certas omissões, 
que permitem ao receptor produzir ressignificações do ato fotográfico. Foi este o artifício 
utilizado por Nadar para depreciar a foto do italiano, criticando as lacunas deixadas por 
Sandro (a negligência com relação à outra vida, omissão de socorro, etc.). 

 
Uma das fotografias produzidas por Lanari exemplifica outra capacidade da imagem 

fotográfica, revelar o que o olho humano muitas vezes não percebe, desvendar uma 
realidade distinta da que usualmente percebemos. Em certa ocasião, ele fotografa a própria 
esposa, sugere certa disposição, mas a visão lhe é desagradável: 
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Sandro colocou-a sentada, segurando uma sombrinha com rendas. Pediu-
lhe que olhasse para a lente. Foi para detrás da câmara... De súbito 
enfrentava um olhar que surgia, e que não era o de hoje, mas o de ontem, 
do passado, um olhar constrangedor. Não era certo que sua mulher ainda 

ostentasse aquele olhar... Ele ordenou impaciente: Vire o rosto para o lado. 
(BRASIL, 2002, p. 152). 

 
Neste caso, a fotografia pode ser considerada como uma “transformação do real”. 

Sua configuração causa certo efeito, imprevisível, no receptor. Sandro é surpreendido pela 
lembrança, causada pela imagem do olhar da esposa, de um passado que não gostava de 
recordar, de dificuldades financeiras, artísticas, pessoais, etc., ao passo em que a esposa, 
então namorada, apresentava coragem, vivacidade, jovialidade... que já não mais possui.  

 
É com certa inveja que Sandro se depara, a convite do próprio, com a obra de um 

jovem pintor que voltara da Itália, onde estivera estudando, por meio de uma bolsa para 
aperfeiçoamento em artes. Lanari se impressiona com a obra, muito embora apenas 
exteriorize “preocupações” superficiais. No diálogo que estabelecem os artistas, mais uma 
vez Sandro percebe o quanto sua arte, e seus conhecimentos sobre ela, carece de 
profundidade intelectual, pois o jovem, em poucos instantes, desestabiliza-o. Assim é 
descrita a obra do jovem pintor: 

 
As pinceladas, perceptíveis mas leves, arejavam os espaços entre o modelo 
e a paisagem. A mulher sorria, e das pupilas saía uma centelha de 
atrevimento. Não se assemelhava a ninguém, não era ninguém. Vivia uma 
existência única, independente do modelo que a inspirara. Mas a presença 
do autor estava ali, e não somente na textura provocada pelo pincel, mas na 
intenção de quem pintava. (BRASIL, 2002, p. 168). 

 
Trata-se de uma imagem que tem por objetivo a “expressão”, seu objetivo é tocar o 

espectador por meio de significados exteriores ao objeto artístico, o modelo (a realidade) é 
apenas a matéria bruta a partir da qual o artista trabalha a fim de se expressar. A limitação 
cognitiva de Sandro não permite a ele assimilar este fato, pois sua obra tem um vínculo 
indissociável ao referente, tanto que se percebe muito pouco do artista Sandro Lanari em 
suas obras, suas fotografias e telas poderiam ser assinadas por outro sem que se 
cometesse um insulto autoral. 

 
O narrador produz ainda, verbalmente, a imagem de Nadar em idade avançada, no 

encontro definitivo com Lanari. Trata-se de uma imagem que tem por objetivo espelhar a 
realidade, produzir uma analogia em forma de espelho, na busca de certo realismo (tido 
aqui como a quantidade de informação veiculada pela imagem sobre o mundo factual). Eis 
a exposição feita pelo narrador: 

 
Os cabelos brancos e ainda abundantes faziam conjunto harmonioso com 
as excessivas rugas. Usava um robe de chambre azul, debruado em cetim 
amarelo. Os óculos, com finos aros de ouro, tinham as lentes sujas. 
(BRASIL, 2002, p. 174). 

 
Quase ao final do romance, o italiano procura o fotógrafo francês a fim de mostrar-

lhe a Foto do Destino, como meio de sublimar a humilhação sofrida quando jovem. A 
jornada foi vã, pois a arrogância intelectual de Nadar, além de desqualificar a obra prima 
de Sandro, retratou-o com aspecto de tolo novamente.  
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No que diz respeito aos efeitos causados pelas imagens, remetemo-nos aos 

conceitos de studium e punctum. Barthes (1984) elabora estas definições pensando na 
imagem fotográfica, tendo em vista seu vínculo indissociável com o objeto fotografado. 
Entretanto, considerando-se a possibilidade de se facultar a presença de um referente, 
muitas telas presentes no romance deverão ser desconsideradas nesta análise. 

 
A primeira imagem descrita no romance (Sandro acompanhado do Pai) é 

apresentada de maneira didática, refere-se ao studium, uma maneira intelectual de 
entender a produção imagética. Já a fotografia que motivou Lanari a procurar Nadar (da 
atriz Sarah Bernhardt) produz um efeito “punctual”, as sensações causadas no italiano 
carecem de uma explicação racional, de uma explanação técnica. 

 
Ademais, a fotografia que Nadar produz de Sandro (com aparência de tolo) tem a 

mesma qualificação, de punctum, pois nem Lanari, tampouco a concierge, conseguem 
explicar o que faz com que o modelo apresente as características depreciativas, são 
sensações que apenas pungem o receptor. Por outro lado, a fotografia de Vitor Hugo é 
descrita em detalhes pelo narrador, sendo que, de maneira racional, podemos recriá-la 
mentalmente, evidenciando, assim, seu efeito de studium.  

 
Por sua vez, a Foto do Destino se apresenta como um caso paradoxal, situação que 

não aparece nas definições de Barthes (1984). O narrador do romance a descreve 
mesclando impressões intelectivas e afetivas. O teórico francês apresenta studium e 
punctum como elementos excludentes, no entanto, a relação de exclusão entre studium e 
punctum não fica evidente na exposição do narrador. Parece-nos mais um exemplo no qual 
a criatividade artística suplanta as definições teóricas. 

 
A impressão que a Foto do Destino causa em Sandro é “punctual”, efeito semelhante 

ao produzido nele pelas fotos de Nadar. Possivelmente, seja baseado nessa semelhança 
que ele a julgue como sua obra prima, seu apogeu como artista. 

 
Já o efeito que a Foto do Destino causa em Nadar é de studium, ele horroriza-se 

com a cena de barbárie, sua sensibilidade não é tocada, apenas sua razão contrapõe-se à 
violência retratada pelo italiano. 

 
Outra imagem que gera o efeito de punctum é a que Sandro tira da esposa, Violeta. 

O olhar que a esposa lança à câmera o incomoda sem razão evidente, trata-se de um 
pequeno detalhe na imagem que o punge, o restante é irrelevante para o efeito, a “parte” 
passa a ser mais importante do que “o todo”.  

 
Apesar de ter, nas palavras de Barthes (1984), o prazer como mediador, a análise 

das impressões causadas pelas imagens fotográficas fornecem importantes elementos 
sobre os conceitos artísticos que geriram a produção das imagens. Em contraponto, 
testemunhamos a autonomia da obra artística, em detrimento da intenção do autor. Cada 
receptor terá uma impressão distinta do mesmo objeto artístico, na medida em que este 
possua virtudes estéticas, o que tornam saborosas e enriquecedoras as análises e 
discussões sobre as fotografias, pinturas, livros, etc. 

 
Em suma, o romance O Pintor de Retratos utiliza-se de uma estratégia 

interdisciplinar, para a qual operam a Literatura, Pintura, Fotografia e a História, a fim de 
estabelecer reflexões humanas e artísticas, por vezes em separado, por vezes associadas. 
O romance tem como característica essencial desenvolver a trajetória de um protagonista,  
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muitas vezes em busca, metafisicamente, de si próprio. É o que ocorre nesta obra de Assis 
Brasil, na qual o protagonista procura, além de sua colocação no mundo, encontrar-se como 
artista, mas o que percebemos no embate entre arte e ofício, é que Sandro Lanari foi um 
profissional bem sucedido, mas longe de ser um artista singular. (Casualmente (?) a palavra 
“lanari”, em basco, significa “trabalho”) 
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