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RESUMO: Este artigo discorre sobre a relação arte-filosofia nas obras Comunhão (2006) e 
Leito (2008) do artista Rodrigo Braga. Para isso busco dialogar criticamente sobre os 
aspectos conceituais – morte e animalidade - dessas obras. O trabalho, que faz parte da 
pesquisa sobre a fotografia contemporânea, em desenvolvimento no Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais da UFPE, analisa o processo de simbiose da fotografia com 
outras áreas de conhecimento, a partir das discussões sobre arte mestiça. 
 
Palavras-chave: Fotografia Contemporânea, Arte Mestiça, Morte, Animalidade. 

 
ABSTRACT: This paper discusses the relationship between art and philosophy within two 

works of the Brazilian artist Rodrigo Braga: Communion (2006) and Leito (2008). In order to 

do so, this work seeks a critical dialogue upon the conceptual aspects of death and 

animalism contained in these works. This paper, which is part of a research on 

Contemporary Photography that has been developed in the Graduate Program in Visual Arts 

(Universidade Federal de Pernambuco, Brazil), analyzes the symbiosis between 

Photography and other areas of knowledge, taking as argumentative line discussions about 

mixed art.  

Key words: Contemporary Photography Mixed Art, Death, Animalism. 

 

 

Em outro momento1 falei do limite tênue entre a fotografia, a performance e o objeto 

nos trabalhos do artista manauara Rodrigo Braga. Apesar de ter na fotografia um 

efetivo campo de expressão, Braga se utiliza de outras linguagens, como vídeos e 

ações – tendo seu corpo como suporte -, para a produção dos seus trabalhos 

artísticos. 

Com obras mestiças, o artista expõe sentimentos e reflexões sobre a morte, o 

isolamento e a animalidade, revelando o diálogo entre a arte e a filosofia. Na busca 

de si, esse artista, trata de elementos existenciais comuns ao ser humano 
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contemporâneo e possibilita a sua visualização plástica, especialmente através da 

imagem fotográfica.  

Para pensar a relação da fotografia com outros campos do saber proponho, nesse 

artigo, tecer uma discussão sobre os aspectos subjetivos - morte e animalidade -, 

que atravessam obras, como Comunhão (2006) e Leito (2008)2, de Rodrigo Braga. 

Esses aspectos foram selecionados a partir de um levantamento que fiz - nos textos 

que falam sobre o artista -, dos elementos comuns citados nessas obras.  

O trabalho é parte de um estudo mais amplo, em desenvolvimento, sobre os usos da 

fotografia na arte contemporânea. Nesse processo, compreendi que além de refletir 

sobre a construção plástica mestiça, como a mistura de meios e suportes, que 

permeiam a arte do artista em questão, era preciso refletir sobre o atravessamento 

dos conceitos e ideias na linguagem fotográfica contemporânea.  

A análise sobre o processo de mestiçagem no trabalho fotográfico de Braga requer 

mais do que uma reflexão sobre a mobilidade técnica e material das suas obras.  

Esses atravessamentos fazem pensar sobre a simbiose desse meio com outros 

organismos que formam a esfera cultural – diálogos que certamente levam a 

reflexão sobre os motivos geradores da obra. E, como bem disse Marcelo Coutinho, 

continuam ali inquietos, “na vastidão do seu silêncio, a proliferar brasas e perguntas” 

(2011, p.127). Falo de atravessamentos que não promovem a fusão (afinal as 

especificidades dos elementos – arte e filosofia-, são preservadas), mas geram 

questionamentos.  

É nesse sentido que o trabalho se propõe analisar a dimensão específica e 

autorreferente dos trabalhos fotográficos de Rodrigo Braga. Comunhão e Leito 

dialogam, dependem, devoram e se alimentam de outros campos do conhecimento. 

E como disse o professor Afonso Medeiros (2013), durante a abertura do último 

encontro da ANPAP, “essa perspectiva, talvez, nos permita refletir sobre os muitos 

modos camaleônicos do ser e do estar das artes visuais em campo ampliado (ou 

emancipado, como querem alguns)”.  
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Rodrigo Braga em busca de si e do outro 

A primeira vez que fui pessoalmente encontrar com Braga para entrevistá-lo fiquei 

muito nervosa. Já havia conversado com ele outras vezes, mas não para perguntar 

e dialogar especificamente sobre seus trabalhos. A sensação de sentir a força do 

cachorro3, a fragilidade/potência do homem diante do bode e do porco e a angústia 

de tanto silêncio misturado a gritos - internos também -, que seus trabalhos 

provocam deixavam-me com certo medo do artista. Mas, quem o conhece sabe que 

Braga é um homem simples e que o tom humilde da sua voz (baixinha, menos 

grossa do que fina) predomina. Não amedronta.  

Um falso calmo que busca equilíbrio para as horas mais adversas, Braga revela em 

seus trabalhos imagens que são “em verdade, a síntese de uma sensação” (DINIZ, 

2004). Comunhão e Leito sintetizam o furacãozinho que há em Rodrigo, um 

Indivíduo que “expele para o meio externo, exóticos, horrendos e, mesmo, sedutores 

seres”, como Gaia, a mãe-terra. Bem falou Ana Cecília Soares (2009). 

Os seres rodrigueanos – refiro-me menos aos seres antropomórficos que por vezes 

aparecem em suas imagens do que aos que aparecem por sensação – criam 

tensões nos trabalhos do artista. São expressões de dor e furiosos embates 

internos, implicados pela busca do autoconhecimento (CHIODETTO, 2007) – 

Rodrigo Braga em busca de si e do outro. 

Enquanto artista/fotógrafo, não sou capaz de dissociar a minha 
produção de mim mesmo. Certo teor autobiográfico das fotografias – 
presente até mesmo em trabalhos nos quais meu corpo não figura 
como objeto de cena – não é algo gerado propositalmente. Porém, o 
uso de referências pessoais – e até mesmo psicológicas enquanto 
discurso - acaba sendo inevitável, uma vez que a produção da 
imagem é, para mim, uma maneira mais confortável de me relacionar 
com meu entorno.  (BRAGA, 2008). 

Não é arte se fazendo de divã – defendo-o dos artistas e especialistas que criticam o 

processo de autoconhecimento e, às vezes, autorreferência, nas produções 

artísticas.  Braga toma para si o exercício incansável de aproximar sujeito e objeto. 

Em parte, exerce essas funções distanciando-se do paradigma representacionista. 

(COUTINHO, p.71). Não é representação de vida. É arte/vida. Valendo-me das 
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palavras de Deleuze, ouso afirmar: “sobre as linhas de fuga de Rodrigo, só pode 

haver uma coisa, a experimentação-vida” (DELEUZE; PARNET, 1998, p.39, grifo 

meu). 

 

Rodrigo Braga. Leito. Frame de vídeo em p&b/2008. 

Como toda experimentação, isso não anula o processo de construção das paisagens 

reveladas por Braga. Portanto, ao mesmo tempo em que suas imagens apresentam 

a comunhão do artista com o ambiente das suas performances, sua “pulsão de vida” 

(HERKENHOFF, 2012, p.23), há criação de paisagens que surpreendem pelo seu 

caráter fabricado “que o olhar teima em não enxergar”. (MONACHESI, 2008). Braga 

se desloca entre a câmera e a imagem apresentada ao público, construindo objetos 

que passam por escolhas cromáticas e de texturas. Seu deslocamento – na frente 

do visor, mexe e volta para trás da máquina – evidencia uma relação corporal 

câmera – objeto que se constrói passo a passo.  

A fotografia e seus encontros 

As ações para a produção das obras Comunhão (2006) e Leito (2008) foram 

realizadas no município de Glória do Goitá, - interior de Pernambuco, a cerca de 75 

km do Recife. Ambos os trabalhos, fotografados pela crítica de arte e curadora 
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Clarissa Diniz, na época, companheira do artista, trazem à tona inquietudes e 

questionamentos vividos por Braga através das suas ações.  

Comunhão é uma obra composta por três fotografias. Suas imagens revelam a 

possibilidade de harmonia entre o ser humano e o animal, mas também 

problematiza o distanciamento e as diferenças entre esses seres, chamando 

atenção para a relação hierárquica que o homem exerce sob os animais, como fala 

o próprio artista no trecho abaixo. 

O fato de eu estar vivo e dele estar morto, existe, acaba havendo, 
embora a imagem seja muito confluente, bela. É comunhão, mas, 
uma coisa meio hierárquica, em que eu o mato, ou eu o matei. Foi 
um animal de abate, que o homem mata. Como domina a natureza, 
mata a natureza e tira dela o que ele precisa. (BRAGA, 2013. 
Entrevista inédita)4. 

 

 

               Rodrigo Braga. Comunhão I. Fotografia 0,50 x 0,75cm/2006. 

 

A série trata da tensão – encontro/desencontro - entre os viventes.  Mostra a 

animalidade do ser humano – sintonia e confluência com o bode -, e paralelamente 

expõe a “condição demasiado humana” de Braga (JORGE, 2011, p.88), uma 
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consequência dos questionamentos sobre a origem do animal. Quem matou o bode? 

Como ele foi parar ali?  

Rodrigo Braga comprou o bicho em uma feira de abate. Entre os bodes vivos, ele 

escolheu um bode velho, que tinha as características (pelo espesso e chifres 

grandes) que achava importante para o trabalho. Braga então solicitou ao 

comerciante que, após o abate, deixasse aquele animal reservado para ele. É dessa 

condição hierárquica que o artista fala. O homem “domina a natureza, mata a 

natureza e tira dela o que ele precisa” (BRAGA, 2013)5. Após a ação, Braga doou o 

animal ao mesmo comerciante que o vendeu. Naquele dia seis bodes foram 

abatidos e Braga enfatiza: “eu sequer mandei matar o animal, eu aguardei matar”6. 

Rodrigo Braga fala dele mesmo, que fez suas escolhas para a produção da obra, 

mas sua discussão se estende para os seres humanos de maneira mais universal.  

Simultaneamente, o trabalho expõe de forma intensa a animalidade do ser humano. 

O encontro de Braga com o bode nos faz lembrar que somos animais. Um 

reencontro para fazer notar que “a gente está muito mais próximo dos animais do 

que se parece, e de que a vida e a morte estão implicadas na gente e no bicho” 

(BRAGA, 2013, grifo meu).7  

 

 

       Rodrigo Braga. Comunhão II. Fotografia 0,50 x 0,75cm/2006. 
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          Rodrigo Braga. Comunhão III. Fotografia 0,50 x 0,75cm/2006. 

 

Mas o que é, precisamente, um encontro? Deleuze respondeu Parnet: “será um 

encontro com alguém, ou com animais que vêm povoá-los, ou com idéias que os 

invadem, com movimentos que os comovem, sons que os atravessam?” (DELEUZE; 

PARNET, 1998 , p.10). Os encontros de Braga com o porco e o bode foram menos 

físicos do que no plano das ideias e movimentos em torno da própria existência.  

 Estaria Braga, por meio da sua imersão na terra – visualizada também em outras 

obras -, buscando purificar sua animalidade, já tão contaminada? Seria um culto 

dionisíaco de purificação pessoal e da comunidade? Ou, como em um ritual de 

passagem, o artista tenta obter a resistência comum ao bode, animal de pelagem 

grossa que se adapta as adversidades?  Braga não contou segredos ao bode, mas 

pareceu conectar-se mentalmente com o bicho expiatório, não como quem sente as 

impurezas que ele possa carregar do mundo – “animal ligado ao inferno, às 

profundezas da terra” (BRAGA, 2014)8 -, mas a força da sua energia vital.  

No seu percurso com animais simbolicamente poderosos, o artista vai ao encontro 

do porco. No contato com o cadáver, estaria Braga novamente em busca das tão 

proclamadas impurezas desse animal? De novo um ritual, intensificado pelas 

sequências de imagens em preto e branco e sem áudio do slideshow de Leito. Ao 
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tocar o porco, Braga se reconhece - quem é o mais sujo dos seres? -, e tenta 

igualar-se ao animal, exumando-o e tomando o seu lugar. Parece nos dizer, lembrou 

Juliana Monachesi (2008), “mereço morrer mais que ele”.  

 

 

Rodrigo Braga. Leito. Frames de vídeo em p&b/2008. 

 

 

Rodrigo Braga. Leito. Frame de vídeo em p&b/2008. 
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No início da pesquisa, eu acreditava que a morte era um dos temas dos trabalhos de 

Rodrigo Braga. Hoje, percebo que se separamos esse assunto de outros, essa 

premissa não é falsa, mas se, ao contrário, não estabelecermos divisões nos 

discursos do artista, podemos perceber que a morte, como a animalidade, faz parte 

da discussão sobre a existência dos seres. Ele discute morte e animalidade para 

tratar da existência. Todos os seres acabam em morte. 

A morte – em Leito, representada pela cova; em Comunhão, por “corpos 

praticamente sepultados” e pelo desejo de findar junto (JORGE, 2010) -, 

proporcionou uma maior aproximação das linhas que separam o ser humano e o 

animal.  

é na morte, ou em sua eminência, que talvez o homem experimente 
mais radicalmente sua condição existencial animal. O 
desdobramento da produção de Rodrigo Braga é perpassado pela 
intencionalidade de superar todas as fronteiras do animal/homem, 
em todas as etapas da experiência do sujeito”. (HERKENHOFF, 
2012,p.29). 

  

Para Berger, só a morte é capaz disso. Em “Animais como metáforas”, ele diz que o 

silêncio do animal é o responsável por torná-lo diferente do humano, “é somente 

devido a essa distinção, contudo, que a vida de um animal, nunca a ser confundida 

com a de um homem, pode ser considerada paralela à deste”. (BERGER, 2010, p.7). 

Em outras palavras, Berger, apoiando-se na filosofia e em uma narrativa da 

Antiguidade, diz que a falta de uma linguagem comum entre o homem e o animal os 

tornam diferentes um do outro. A morte, portanto, silencia os seres e evidencia suas 

semelhanças. 

Em suas obras, Braga reforça, através das sequencias das imagens, que a morte 

faz parte do ciclo da vida. Em Comunhão I, a terra úmida, aquela que faz brotar, é a 

mesma que enterra. Na imagem subsequente o posicionamento do corpo de Braga 

e do bode gera um desenho oval que faz lembrar o ciclo biológico dos seres: vida e 

morte, transformação da matéria. O leito de braquiária, de Comunhão III, acentua 
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esse ciclo que acaba em morte e que recomeça todos os dias, como a grama viva e 

a mata no primeiro e terceiro plano da imagem. Em Leito essa realidade se faz 

presente com o enterro de quem estava vivo no começo do vídeo.  

Entre esses artifícios, usado pelo artista para traduzir para imagem questionamentos 

existenciais, há um outro não menos importante. Tanto em Comunhão quanto em 

Leito, Braga executou as ações como veio ao mundo. Em ambos os trabalhos, a 

nudez do artista - mesmo quando não diretamente vista -, se não revela de maneira 

convincente uma harmonia entre os seres, mostra ao menos o desejo de 

conciliação. Rodrigo Braga parece desfazer-se da sua humanidade, em busca da 

sua própria animalidade. Ele procura o que há de não humano no ser humano, algo 

que atravessa o corpo dele e o dos bichos. Por meio da nudez, ele tenta se despir 

da cultura, da civilização, do que castra a animalidade humana, poda e medeia sua 

natureza. Como disse a pesquisadora Priscilla Faria (2013, p.46), seu trabalho visita 

uma natureza selvagem que “se desfaz das palavras, feroz e familiar porque anterior 

à linguagem, existência que não se organiza em verbo”.   

No esforço por um encontro, Braga coloca-se em situação de igualdade com os 

animais. Abraça o bode, se enterra no lugar de um bicho ou com um bicho. O corpo-

a-corpo, exposto de maneira literal (homem encostando sua cabeça na do animal) 

ou não, revela um homem imerso na vida animal, no leito da morte. Em Comunhão 

II, eles parecem descansar em paz, uma espécie de ‘recato pensativo’, algo comum 

entre os humanos. Parece também exausto, por uma luta travada que não é física, 

no sentido de contato, mas que provoca a exaustão do corpo/mente. 

Em nenhuma das imagens Braga se confronta com os animais. Certamente, não os 

imita. Tomado por um devir, ele não imitou nem o bode, nem o porco. Como diria 

Deleuze, não era nem bicho, nem homem. Comunhão e Leito “é, antes, um encontro 

entre dois reinos, um curto-circuito, uma captura de código onde cada um (bode, 

porco, homem) se desterritorializa”. (DELEUZE; PARNET, 1998, p.36, grifo meu).  

No processo de caça de si, traduzido pelo interesse do artista por temas 

existenciais, Braga vai em direção a sua diferença - indivíduo morto, animal não 

humano, traidor de seu reino, de sua vida. São linhas de fuga, movimentos de 
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desterritorizalização, criadores de devir (DELEUZE; PARNET, 1998) – devir-bode, 

devir-porco e, por que não, devir-criança, no qual o porco e o bode eram a mãe e o 

artista “a criança desesperada diante da mãe morta” (HERKENHOFF, 2012).   

De acordo com Deleuze (1998, p.37), “é preciso perder sua identidade, seu rosto. É 

preciso desaparecer, tornar-se desconhecido”. Mesmo com seu corpo presente nas 

obras, Rodrigo Braga diferencia-se de si mesmo. O artista redimensiona a ideia de 

oposição entre natureza e cultura, homem e animal e propõe o seu reencontro e o 

do mundo com a natureza.  

Na busca por responder e viver essas questões, Braga se possibilita um abandono, 

ao menos temporário, da vida coletiva da cidade. O artista tenta se isolar durante as 

ações, pois compreende a importância do tempo, espaço e isolamento no seu 

processo criativo. Embora não tenha havido um isolamento total durante a produção 

de Comunhão e Leito9, Braga se relaciona de maneira intensa com a natureza – 

ponto que também expõe a influência familiar nos seus trabalhos (Rodrigo Braga é 

filho de biólogos). Não é uma intensidade que se limita a discussão ecológica, pois 

ele até discute questões ambientais e do bem estar animal, mas de maneira 

enviesada, eco-frictiva, como ele mesmo fala. Sua poética, permeada por todos 

esses cruzamentos, aqui discutidos, revelam obras mestiças que acolhem uma 

multiplicidade de sentidos “em constante pulsação”. (CATTANI, 2007, p.11). 

A linguagem artística – fotografia, no caso aqui estudado, - mistura-se a outros 

campos do conhecimento. A obra dilui fronteiras, mas não as desfaz, não há fusão. 

Poderíamos falar em uma espécie de contaminação (CHIARELLI, 2002) da 

fotografia pela filosofia. Entretanto, o caráter pejorativo do termo, que lembra doença 

e impureza e que parece defender uma dicotomia, na qual prevalece uma discussão 

entre fotografia pura e não pura, nos leva a optar por fotografia mestiça. Além disso, 

já que o conceito de mestiçagem é usado para se referir as obras de arte 

contemporânea, pensar numa fotografia mestiça é situá-la em um tempo e um modo 

de produção próprio da arte contemporânea.   

Últimos apontamentos 
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Comunhão e Leito são trabalhos que consubstanciam leveza e densidade, vida e 

morte, natureza e cultura e dessemelhanças entre os seres, utilizando-se de um 

acentuado intercâmbio entre arte e filosofia. Cruzamentos que não começaram no 

contexto atual, apenas tornaram-se mais perceptíveis no pós-industrial. Segundo 

Lúcia Santaella, a transformação sofrida no código verbal escrito foi um importante 

aliado no processo de proliferação “das intersecções semióticas (intercódigos) no 

mundo da linguagem (...), sublevação que os códigos não-verbais (...) começaram a 

exercer, desde o século passado, sobre a hegemonia do verbal, subvertendo-o.” 

(SANTAELLA, 1986, p.21). 

Na caça de si mesmo e do outro, Braga encontra motivos para a geração de obras. 

O cruzamento de linguagens é o meio encontrado para a finalização da produção. A 

transarticidade - cruzamento entre diversas artes -, e a simbiose de áreas diversas 

do conhecimento são elementos presentes no trabalho desse artista e importantes 

para pensar a fotografia contemporânea.  

Na simbiose entre arte e filosofia, Rodrigo Braga torna perene - “no sentido de 

permanecer por meio da linguagem fotográfica” (DINIZ, 2004) -, o conceito de 

animalidade, usado, assim como o tema da morte, para discutir questões 

existências. Quem sou eu? Quem somos nós? 

A tentativa de isolamento do artista durante o processo de produção das obras, 

como também a exposição do seu corpo nu, não são apenas artifícios usados nesse 

processo para se alcançar a imagem desejada. Braga, como anteriormente dito, 

busca a si mesmo permitindo-se levar por caminhos contrários.  

Nesse sentido, é possível afirmar, parafraseando a pesquisadora Letícia Bertgna 

(2011), ao falar sobre a série Desejo Eremita (2009), que as obras de Rodrigo Braga 

reúnem recursos importantes apontados na arte contemporânea, como 

autorepresentação, valorização do artista da busca de si, das suas experiências 

pessoais e do processo criativo. Elementos, registrados e materializados através de 

cruzamentos processuais, técnicos e conceituais e finalizado, no caso aqui 

estudado, fotograficamente. 
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Notas 

                                                           
1 “Rodrigo Braga: por uma fotografia contaminada”, publicado nos Anais do 22º Encontro 
  da ANPAP, em 2013. 
2 Comunhão é uma obra formada por três fotografias (50 x 75 cm cada); Leito é composta por um vídeo (1 min 

30 s, p&b,                 sem áudio) e um objeto (caixa de aço 24 x 24 x 24 cm, lente de 100 mm e monitor 7 pol. 
com sequência de fotografias em looping).  

3 Refiro-me a diversas obras de Rodrigo Braga, tais quais, Fantasia de Compensação, Comunhão, Leito, Mentira 
  Repetida e Tônus. 
4 Entrevista não publicada, realizada, em parceria com Cláudia Bajaró, para as pesquisas do mestrado. Recife, 
   26 jul. 2013. 
5 Idem nota 4. 
6 BRAGA, Rodrigo. Entrevista não publicada, realizada para a pesquisa do mestrado. Recife, 17 mar. de 2014. 
7 Idem nota 4. 
8 Idem nota 6. 
9 Diferente de outros trabalhos, nos quais Braga costuma criar estratégias de tempo e espaço - permanecendo 

vários dias ou meses no lugar e fazendo adaptações na câmera que permitam seu isolamento durante as 
ações -para a produção de Comunhão e Leito, como já foi dito, Braga contou com ajuda de Clarissa Diniz no 
registro das ações. No caso da primeira, contou ainda com dois assistentes que o ajudaram a cavar o buraco e 
a carregar o bode. Além disso, devido às circunstâncias – proximidade de Glória do Goitá em relação a Recife 
e trabalho pronto para execução -, Braga foi a Glória do Goitá vários dias seguidos para a finalização dessa 
obra.  
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