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Rodrigo Braga – um modo de ver. 

 

Numa perspectiva crítica da história da arte brasileira, a relação frictiva entre o homem 
e o ambiente estabelecida por Rodrigo Braga remete às pinturas Mata reduzida a carvão 

(ca. 1830) de Félix Émile Taunay e A derrubada (1913) de Pedro Weingartner ou mesmo 
aos objetos feitos com restos de queimada de Krajcberg. Nenhum dos quatro celebra a 
destruição ou tem o elogio do progresso na agenda. Há um lamento romântico nos três 
primeiros, mas não menos efetivo, diante da natureza monumental destruída. Tratam 
das aflições do sublime nos Trópicos luxuriantes. Rodrigo Braga não representa essa 
crise. Ao contrário, propõe a própria experiência da crise em situação radical do olhar. A 
crise, no entanto, está menos na obra e muito mais no modo de recepção da arte. Há 
perguntas possíveis. O que eu não sei? Quais são as leituras possíveis? O que não está 
visível para mim e que a obra de arte me desafia a avançar no conhecimento? O que o 
olhar não enxerga e, portanto, onde encontra seu limite? Arte não é serviço de ecologia 
nem é a sublimação da perda do Éden original. No entanto, disse Mário Pedrosa, é a 
maior força contra a entropia. É, então, que a arte pode nos fazer pensar sobre a perda. 
Essa é sua potencialidade política mais radical. Rodrigo Braga trabalha a relação 
inconsciente e natureza. É filho de pesquisadores na área de biologia. A ciência da vida 
está ali, impregnada no grão de seu discurso estético e na afetividade dessas imagens. 

A agenda da natureza de Rodrigo Braga não é a pauta do óbvio. Ele trabalha com a 
morte como o fator inexorável da vida. É a partir de estados de abandono e entropia que 
se deslinda a positividade de sua ação: onde é possível deslocar pulsão de morte para 
pulsão de vida? O que vejo equivocadamente? Nenhum raciocínio mecânico avança o 
conhecimento. O que me desassossega em Rodrigo Braga? Este é o lugar do sujeito: 
estabelecer uma tyché incômoda. Uma passagem de Roland Barthes em A câmara clara 
define a fotografia como tyché, isto é, como encontro com o real sob a perspectiva de 
Lacan e aproxima nosso raciocínio simbólico do imaginário Braga. “A fotografia é o 
Particular absoluto, a Contingência soberana, impenetrável e quase animal (tal foto e 
não a Foto), em suma, a Tyché, a Ocasião, o Encontro, o Real, em sua infatigável 
expressão”. O que floresce na Contingência a que nos expõe essa obra que recorre à 
fotografia para apresentar as ações de Braga? Natureza e arte são instâncias de dádiva. 
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