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RESUMO

Este texto, que faz parte da Dissertação “Casa dos Braga, de Rubem Braga: Retratos de uma
morte feliz”, aborda as similaridades e incongruências entre a arte de registrar os instantes
através da fotografia e a arte de Rubem Braga em escrever suas crônicas. A partir da leitura
do livro Casa dos Braga: memória de infância, de Rubem Braga (1913-1990), publicado em
1997, intenta-se evidenciar nessa obra o caráter fragmentário, o recorte de personagens e
paisagens, as dimensões reduzidas dos textos coligidos e o pendor documentário dessa recolha
de crônicas da infância que conduzem o leitor a surpreender a tangência e a contaminação das
operações da escrita memorialística pelos processos do dispositivo fotográfico, aqui
considerado tanto como metáfora da permanência dos resíduos mnemônicos no aparelho
psíquico, quanto como sintoma que reúne a fotografia e as écritures de soi na mesma tensão
“indecidível” entre o registro testemunhal do passado e as muitas irrupções do imaginário e da
ficção. Procura-se, também, demonstrar, na leitura da Casa dos Braga, a impressão sedutora e
enigmática de encontrar-se diante de um álbum de fotografias. Da mesma forma que uma
coleção de retratos de família nos prende e nos interroga silenciosamente, a substância textual
das crônicas de Rubem Braga, enquanto modo de fixação e acumulação de instantes fugidios,
aciona no leitor práticas similares àquelas do “amador” de fotos, pois ali também fragmentos
e recortes estão a exigir do olhar e da imaginação movimentos e digressões que permitam
complementar o espaço e unir as muitas estações do tempo.
PALAVRAS-CHAVE: Memória, crônica, fotografia, morte.
SUMMARY

This text, that is part of the Dissertation " Home of the Braga, of Rubem Braga: Pictures of a
happy death," it approaches the similarities and incongruities among the art of registering the
instants through the picture and the art of the Rubem Braga in writing your chronicles.
Starting from the reading of the book "Home of the Braga: memory of childhood", of Rubem
Braga (1913-1990), published in 1997, it is attempted to evidence in that work the
fragmentary character, the characters' cutting and landscapes, the reduced dimensions of the
gathered texts and the inclination documentary of that it picks up of chronicles of the
childhood that lead the reader to surprise the tangibility and the contamination of the
operations of the writing of memories for the processes of the photographic device, here
considered as much as metaphor of the permanence of the mnemonic residues in the psychic
apparel, as as symptom that gathers the picture and the écritures de soi in the same tension "
indecisive " between the testimonial registration of the past and the a lot of irruptions of the
imaginary and of the fiction. It is sought, also, to demonstrate, in the reading of the Home of
the Braga, the seductive and enigmatic impression of meeting before an album of pictures. In
the same way that a collection of family pictures arrests us and it interrogates us quietly, the
textual substance of Rubem Braga's chronicles, while fixation way and accumulation of
fugitive instants, works in the reader similar practices to those of the " amateur " of pictures,
because there also fragments and cuttings are to demand of the glance and of the imagination
movements and digressions that allow to complement the space and to unite a lot of stations
of the time.
WORD-KEY: Memory, chronicle, picture, death.

Da leitura de Casa dos Braga: memória de infância (1997), de Rubem Braga (19131990), ressalta a impressão de folhearmos o álbum de retratos da família do escritor capixaba.
Dentre outros aspectos, o caráter fragmentário da obra, o recorte de personagens e paisagens,
as dimensões reduzidas dos textos coligidos e o pendor documentário dessa recolha de
crônicas da infância nos permitem surpreender a tangência e a contaminação das operações da
escrita memorialística pelos processos do dispositivo fotográfico, aqui considerado tanto
como metáfora da permanência dos resíduos mnemônicos no aparelho psíquico, quanto como
sintoma que reúne a fotografia e as écritures de soi na mesma tensão indecidível entre o
registro documentário do passado e as muitas irrupções do imaginário e da ficção.
Um simples vol d’oiseau por esta obra memorialística de Rubem Braga evidencia a
tendência ao culto dos mortos, tal aquele que caracteriza as práticas de visitação e de coleção
de fotografias familiares para o reencontro do passado próximo ou distante – de qualquer
modo, de um tempo morto. Ao desvelar sua infância através da escrita, Rubem Braga vivifica
a relação amorosa com essa, conquanto esteja ela irremediavelmente morta. Em congruência
com o fotográfico, suas crônicas realizam a dupla cerimônia de mudar a imagens do passado
em algo vivo, presente, conquanto seja o presente da escrita a afirmação de que o pretérito
referido está morto, uma vez que, como diz Roland Barthes em A câmara clara, “a fotografia
traz sempre consigo o seu referente, ambos atingidos pela mesma imobilidade amorosa ou
fúnebre, no próprio seio do mundo em movimento” (BARTHES, 1981, p.19).
Nos modos e manobras que comungam a escrita memorialística e a fruição de um álbum
de retratos, Rubem Braga revela uma reeducação do passado morto. Reeducar o passado
morto é voltar no tempo pela palavra ou pela fotografia (memória fotográfica), é aceitar que
seja o tempo irrecuperável e gozar dos acontecimentos pretéritos como se vividos uma outra
vez no presente, desta feita sem os traumas ou as dores do passado, mas conforme o princípio
do prazer. No exercício da memória, o escritor tece suas crônicas como atravessasse o álbum
de retratos da infância perdida no empenho de educar-se para a morte, uma vez que, ainda
segundo Barthes, a fotografia “prepara o homem para a impotência em conceber a duração”
(BARTHES, 1981, p.132). E tal preparo para os rituais da morte e para o morrer implica no
poder desfrutar de um álbum de família, ressuscitar do locus amoenus da infância as
lembranças já sepultadas, enfim, o poder de morrer feliz.
Embora a alegria da exaltação do passado, as crônicas de Braga sabem-no morto ou a
morrer; embora a permanência que a escrita possa conferir às coisas vindas, não se interrompe
a marcha famélica do tempo. Semelhante ao artifício da fotografia que, na tentativa de salvar
o real ipsis imaginibus, apenas cumpre o paradoxo de não deixar morrer o que está morrendo

a morte inexorável – o estertor de um tempo que, por um instante, por um instantâneo, por
uma palavra não se perdeu –, como nos segreda o próprio cronista no fragmento da crônica
intitulada “Chamava-se Amarelo”: “... não, esta crônica não pretende salvar o Brasil. Vem
apenas dar testemunho, perante a História, a Geografia e a nação, de uma agonia humilde: um
córrego está morrendo. E ele foi o mais querido, o mais alegre, o mais tenro amigo de minha
infância” (BRAGA, 2002, p.19). O registro documentário da agonia de um córrego faz
retornar as lembranças nostálgicas de uma infância já morta. O olhar do menino de Cachoeiro
do Itapemirim já não é o mesmo do escritor maduro, mas restam nas retinas fatigadas as
lembranças fotográficas que, de um foco privilegiado porque senhor do passado, fazem o
córrego fluir a contrapelo do tempo para recuperar a infância perdida. Não é outro o sentido
da operação de mudar em verbo a existência deste córrego em agonia, pois, tal como os sais
de prata do filme fotográfico, as palavras suspendem e eternizam a marcha das águas e do
tempo.
A relação entre a fotografia e as crônicas de Rubem Braga evidencia-se, aqui, no que
tange ao culto aos mortos. Embora artifício para eternizar o instante, no retrato, o vivo está
para sempre congelado, paralisado, mumificado, morto enfim – e, se alguma serventia lhe é
emprestada, é a de acionar a memória. De forma que, prisioneiro da imobilidade eterna, o
instante se transforma em estátua, como nos primórdios da fotografia foi necessário imobilizar
os corpos em pose para a fixação dos primeiros retratos. E não por acaso, na metáfora
arqueológica da memória que Sigmund Freud elabora a partir do romance Gradiva, de
Wilhelm Jensen (1837-1911), os delírios e sonhos de Norbert Hanold são desencadeados por
uma fotografia da escultura da personagem-título (FREUD, 1976).
Num dos textos iniciais de Casa dos Braga, “Havia um pé de romã”, Rubem Braga faz
menção à data em que transcorre a infância narrada na obra. Talvez Roberto Seljan Braga,
irmão do cronista capixaba e organizador do livro publicado após a morte do autor,
pretendesse na ordenação das crônicas garantir a referência cronológica. Tal marca temporal,
ainda que fortuita, dialoga com o registro fotográfico na medida em que também neste
Chrónos se deixa surpreender e fixar na eternidade de um instante. E se a recolha de crônicas
de Rubem Braga assemelha-se a um álbum de família, a data mencionada nos situa sobre o
tempo passado destas fotografias:
Nossa própria casa tinha alguma importância devido à fruta-pão e aos cajus, mas, do
ponto de vista infantil, sua grande riqueza estava na saboneteira, árvore que produz a
beleba ou bola-de-gude, ou bolinha preta. Cinco dessas bolinhas-pretas eram
trocáveis por uma de vidro, dessas que se compram nas lojas; essa taxa de câmbio é,
mais ou menos, de 1923; talvez já não vigore hoje (BRAGA, 2002, p.23).

Como um apelo ao leitor, a inscrição do ano de 1923 não apenas favorece a realização
do trânsito entre o presente da escrita e a infância perdida no passado. Também rubrica o
tempo morto, localiza os acontecimentos já narrados e por narrar, traça as linhas do recorte
cronológico. Pois, tal como nas fotografias, mais do que localizar o instante do clic, aqui a
data sacode e desperta o leitor, como ressalta Barthes:
A data faz parte da foto, não por denotar um estilo (isso não me diz respeito), mas
porque ela faz erguer a cabeça, faz o cômputo da vida, da morte, a inexorável
extinção das gerações... Eu sou o ponto de referência de toda fotografia e é nisso que
ela me provoca o espanto, ao pôr-me a questão fundamental: por que razão vivo aqui
e agora? (BARTHES, 1981, p.119).

Ainda quando se pretenda a fotografia como reprodução mecânica e objetiva dos
acontecimentos e personagens mortos, desprovida de qualquer adulteração ou manipulação, o
tempo termina por contaminá-la de imaginário e ficção. Também as crônicas do “velho
Braga”, em sendo fotografias de um álbum de família, estão sujeitas às traições, pois
conforme ressalta Freud no ensaio “Lembranças da infância e lembranças encobridoras”,
Somos forçados por diversas considerações a suspeitar de que, das chamadas
primeiras lembranças da infância, não possuímos o traço mnêmico verdadeiro, mas
sim uma elaboração posterior dele, uma elaboração que talvez tenha sofrido a
influência de uma diversidade de forças psíquicas posteriores. Portanto, as
“lembranças da infância” dos indivíduos adquirem universalmente o significado de
“lembranças encobridoras”, e nisto oferecem uma notável analogia com as
lembranças da infância dos povos, preservadas nas lendas e mitos (FREUD, 1987,
p.56).

Assim, embora os fatos e personagens mudados em texto por Rubem Braga tenham
como motor os acontecimentos reais de sua infância, não poucas vezes a câmera mnemônica
da escrita opera retoques, acréscimos, derivas e abreviações. As lembranças da infância em
Cachoeiro do Itapemirim, cercadas de lirismo, inundam as crônicas do “velho Braga”. Em
textos como “Casa dos Braga”, “Praga de menino”, “Lembrança de Zig” ou “O cajueiro”,
narrados na primeira pessoa, a infância na cidade natal é recontada de forma explícita e
amorosa. Em outros, como “Tuim criado no dedo” e “Negócio de menino”, a memória de
caçador de passarinhos ecoa nas personagens infantis. A priori, pode-se considerar que a
mecânica reprodutiva da fotografia, penhor da fidelidade e da verdade do objeto, não nos
permitiria considerá-la como analogon da escrita memorialística, uma vez que o texto será
sempre a leitura indireta de um instante registrado pelo olhar óptico do autor - e “esta certeza

nenhum texto pode nos dar. É a desgraça (mas também, talvez, a volúpia) da linguagem não
poder autentificar-se a si mesma. O noema da linguagem é talvez esta impotência, ou, para
falar de um modo positivo, a linguagem é, por natureza, ficcional” (BARTHES, 1981, p.121).
Não podemos concordar com o excessivo relevo que Barthes confere à analogia
fotográfica. O olho óptico de Rubem Braga pode ter interferido em seu texto, mas,
comparando a escrita com a fotografia, deveríamos indagar: a fotografia (ela mesma) pode
nos dar alguma certeza? A fotografia autentifica a si mesma e/ou o objeto fotografado? A
analogia fotográfica é inquestionável, tal como parece crer Barthes? Por outro lado, aos
gêneros íntimos, particularmente à escrita memorialística, não se atribui grau de analogia
próximo ao da fotografia? Decerto que Barthes refere-se à natureza ficcional da linguagem.
Mas tal referência não equivale a dizer que, em seus usos, tal natureza não possa ser
contaminada pelo vigor analógico, pela exigência referencial – o que parece acontecer com as
“escritas do eu”, pois há conciliação entre o caráter analógico da fotografia e o caráter nãoanalógico (arbitrário) da linguagem.
Diferentemente do texto escrito, a fotografia induz o apreciador a acreditar mais nesta
última pela crença maior no visual. Mas deve-se acreditar em tudo que se vê? Será que não
existe o que parece ser, mas pode não ser? O que a fotografia parece possuir é autenticação, e
não autenticidade. A escrita, sem a certeza, não pode autentificar-se, é ficcional por natureza,
e a autentificação da fotografia equivale ao “pacto autobiográfico”, estendido à escrita
memorialística, que pressupõe a mesma autenticação quando faz coincidir as figuras do
autor/narrador/protagonista. É devido a este fato que se pode inferir a idéia de que Rubem
Braga, ao tecer suas crônicas de modo muito similar à fotografia, também folheia um álbum
de retrato, pois, ao operar a rasura das fronteiras entre realidade e imaginário, Rubem Braga
evidencia a possibilidade de considerarmos o registro fotográfico como metáfora da escrita
memorialística, em particular quando recolhe daquele o princípio analógico que reitera o
sentido de “verdade” factual dos acontecimentos do passado. Assim, restam indecidíveis as
fronteiras do registro escritural de suas crônicas de infância face à inelutável traição de suas
elegantes lembranças. E já não nos cumpre distinguir o real da ficção, pois tal como se dá na
leitura de um álbum família, aqui o campo se acrescenta do fora-de-campo, o visível deixa-se
contaminar pelo imaginário, as pequenas histórias do factual se tornam permeáveis às
irrupções dos possíveis que apenas os desejos sabem soletrar.
Mas a fotografia, essa é indiferente a todo o circuito: ela não inventa, é a própria
autentificação. Os raros artifícios que permite não são probatórios. Pelo contrário,
são truques: a fotografia só é laboriosa quando faz batota. É uma profecia ao

contrário: tal como Cassandra, mas com os olhos fixos no passado, ela nunca mente.
Ou melhor, ela pode mentir sobre o sentido da coisa, sendo por natureza
tendenciosa, mas nunca sobre a sua existência (BARTHES, 1981, p.121-122).

O próprio Barthes, na assertiva acima, relativiza a questão do “mentir” da fotografia. E
seria de se pensar tal relação com a escrita memorialística: que o passado existiu não há
dúvida e a escrita “autentifica” tal existência do/no passado – mas e o sentido das coisas, das
pessoas, das paisagens, dos acontecimentos do passado? Decerto que a fotografia não inventa,
pois tal operação cumpre ao leitor da fotografia, na medida em que investe este fragmento de
realidade de seus desejos e devaneios. O ser humano possui, em si, dúvida sobre a História, e
quando se trata de textos de memórias, a ficção se inclui devido às fantasias que completam as
falhas do processo mnemônico, portanto mais incerteza emerge. A ficção aqui, de forma
branda, não é fruto de uma simples impulsividade para inventar, mas da necessidade
inconsciente de preencher possíveis lacunas da memória. O entendimento de História,
considerando que Rubem Braga escreve, em suas crônicas, o que vivenciou e experienciou,
deve ser ampliado nos termos propostos por Jeanne Marie Gagnebin no ensaio “O início da
História e as lágrimas de Tucídides”:
A palavra historiè não pode ser simplesmente traduzida por história. O nosso
conceito implica um gênero científico bem determinado; a palavra grega historiè tem
nesta época e neste contexto, uma significação muito mais ampla: ela remete à
palavra histôr, ‘aquele que viu, testemunhou’ (GAGNEBIN, 2005, p.14)1.

“Talvez tenhamos uma resistência invencível em acreditar no passado, na História, a não
ser sob a forma de mito. Pela primeira vez, a fotografia acaba com essa resistência”
(BARTHES, 1981, p.122-124). É por possuir esta similaridade com um álbum de retrato de
família que o livro Casa dos Braga confere às crônicas nele inseridas a peculiaridade de algo
comprobatório, autêntico. Pode-se dizer que, na medida em que tais crônicas autentificam a
pequena história de um passado menino, elas também reiteram a analogia entre a
textualização da memória e o álbum de retratos. Sem esquecer que “os ecos proustianos e as
demasias do eu”, presentes nas crônicas de Rubem Braga, “parecem contaminados pelos
paradoxos de uma memória atravessada pelas linhas de ficção do sujeito” (FURTADO, 2003,
p.15).
As memórias fotográficas de Rubem Braga, seus recortes e fragmentos, de modo
semelhante à fotografia propriamente dita, “reproduzem mecanicamente ao infinito o que
nunca mais poderá repetir-se existencialmente” (BARTHES, 1981, p.17).

No princípio deste século o vaporzinho São Luís, de Soares & Irmão, era a principal
ligação entre Cachoeiro e a Barra. Vejo-o numa foto de 1922, e me lembra da única
vez em que o vi pessoalmente. Eu devia ter oito anos, e o achei fascinante. Um
senhor com ares superiores dizia que a viagem era muito perigosa; o barco podia
encalhar ou arrebentar-se. Uma vez ele bateu num galho em que havia uma casa de
marimbondos e estes atacaram os passageiros. De outra vez foi pior: quando o
vaporzinho passava sob uma árvore da margem esquerda, caiu nele uma cobra
(BRAGA, 2002: 12).

Como se pode inferir do trecho anterior, Braga utiliza-se de uma fotografia para acionar
a memória. Olhar a foto desencadeia a recordação da única vez que teve a oportunidade de ver
o vapor pessoalmente. A partir do momento que a lembrança é acionada, não há mais
necessidade da fotografia. A representação fotográfica repete o vaporzinho São Luís – e nesta
repetição, aparentemente análoga, alcança a diferença do objeto, a qual a escrita
memorialística de Braga desvela, desviando-se do factual puro para deixar ser a História no
sentido anteriormente mencionado. Neste sentido, de forma a evitar nas páginas posteriores a
tautologia da expressão “memória fotográfica”, como se existissem varias categorias de
memórias diferentes da fotográfica, cumpre-nos recorrer às considerações de Philippe Dubois
em O ato fotográfico: “... em suma, é essa obsessão que faz de qualquer foto o equivalente
visual exato da lembrança. Uma foto é sempre uma imagem mental. Ou, em outras palavras,
nossa memória só é feita de fotografias” (DUBOIS, 1994: 314).
Acrescente-se a tal assertiva a predominância do caráter plástico-visual nas lembranças
infantis, como ressalta Freud:
O recordar, nos adultos, sabidamente utiliza diversos materiais psíquicos. Alguns
recordam em imagens visuais; suas lembranças têm caráter visual. Outros mal
conseguem reproduzir na lembrança os mais vagos contornos visuais do que foi
vivenciado; de acordo com a sugestão de Charcot, tais pessoas são chamadas auditifs
e moteurs, contrastando com os visuels. Nos sonhos, essas diferenças desaparecem:
todos sonhamos predominantemente em imagens visuais. Mas esse desenvolvimento
se inverte igualmente no caso das lembranças infantis: estas são plasticamente
visuais, mesmo nas pessoas cujo recordar posterior carece de elementos visuais O
recordar visual, conseqüentemente, preserva o tipo de recordar infantil. No meu
caso, primeiras lembranças da infância são as únicas que têm caráter visual: são
cenas elaboradas de modo francamente plástico, comparáveis apenas às
representações no palco. Nessas cenas infantis, sejam elas de fato verdadeiras ou
falsas, a pessoa costuma ver a si mesma como criança, com seus contornos e suas
roupas infantis. Essa circunstância deve causar estranheza: em suas lembranças de
vivências posteriores, os adultos visuels já não visualizam a si mesmos. Ademais,
supor que, em suas vivências, a atenção da criança estaria voltada para ela própria, e
não exclusivamente para as impressões do exterior, contradiz tudo o que sabemos
(FREUD, 1987, p.56).

Além do respaldo que as reflexões de Dubois e Freud oferecem à concepção da memória

como operação fotográfica no sentido que vimos propondo, cumpre assinalar que, ao
considerar a lembrança visual como tipo infantil de recordação, o Mestre vienense inferir que
a textualização da memória, incluindo aquelas do menino Braga, tem como matriz e motor as
cenas plásticas e visuais fixadas na infância. Ainda quando, discorrendo acerca das
dificuldades na abordagem da fotografia, Barthes refere-se à voz da ciência como a “voz
importuna” que determina tanto o modo de visão perspectivista quanto uma concepção de
passado que opera sob a égide da referencialidade e da autentificação e afeta o spectrum, o
spectator, o operator e o studium (BARTHES, 1981, p.20-24) 2 , não se pode depreender daí a
servidão absoluta do olhar e da leitura às injunções da história e da cultura.
Será o spectator tão subserviente à tal voz da ciência? Não haveria uma outra voz,
dotada de igual vigor e que poderíamos denominar a voz do prazer. Parece-nos ser esta a voz
mais presente nas crônicas de Casa dos Braga, já que a escrita se faz inteira como afetividade,
talvez um outro modo de ser do studium, desviante e desbragado – um interesse decerto, mas
interesse comovido. Ainda que Barthes afirme que “a fotografia não rememora o passado (não
há nada de proustiano numa foto)” (BARTHES, 1981, p.116), não podemos desconsiderar
que, tal como na leitura das crônicas de Rubem Braga, o folhear as páginas de um álbum de
retratos não apenas autentica a existência de acontecimentos, personagens e paisagens
distantes no tempo e no espaço, mas torna familiares para o spectator existências alheias.
O espanto que assalta o spectator de um álbum de família é compartilhado pelos leitores
das crônicas de Braga, espanto de quem surpreende e confirma a existência de uma época que
não viveu, espanto de quem empresta às pequenas e alheias memórias colocadas sobre o seu
campo visual as dimensões imaginárias e afetivas que o estar fora de campo propicia, espanto
de quem reconhece o familiar no estranho. Decerto que não se pode atribuir à fotografia nem
à escrita memorialística de Braga o papel de restituir o que foi extirpado pelo tempo, pois em
ambos é a ausência que se afirma. No entanto, a falta em que ambas as práticas operam
confirma que o que se dá em texto ou imagem realmente existiu. E tal confirmação, enquanto
efeito da fotografia, é “verdadeiramente escandaloso”, segundo Barthes: A fotografia espantame sempre, com um espanto que perdura e se renova inesgotavelmente (BARTHES, 1981, p.
116).
Assim, compreenda-se que as crônicas coligidas em Casa dos Braga, enquanto buscam
vivificar o tempo da infância – com a consciência de tratar-se de um tempo para sempre
perdido – exumam a família dos mortos. De forma que reafirma-se a sua similaridade com o
álbum de retratos, uma vez que a fotografia tem algo a ver com a ressurreição (BARTHES,
1981, p.117). Ao escrever suas crônicas memorialísticas, Braga produz a mesma ilusão que

Gilberte Brassaï surpreende na fotografia: “... a enganosa presença dos entes queridos mortos
não passa, infelizmente, de sua ausência” (BRASSAÏ, 2005, p.98).
Como já assinalamos, na leitura da Casa dos Braga evidencia-se a impressão sedutora e
enigmática de estarmos diante de um álbum de fotografias. Da mesma forma que uma coleção
de retratos de família nos atrai, nos aprisiona e nos interroga silenciosamente, a substância
textual das crônicas de Rubem Braga, enquanto modo de fixação e acumulação de instantes
fugidios, aciona no leitor práticas similares àquelas do “amador” de fotos, pois ali também
fragmentos e recortes estão a exigir do olhar e da imaginação movimentos e digressões que
permitam complementar o espaço e unir as muitas estações do tempo. Ali, mudada em tipos
imóveis, a memória textualizada nos mobiliza para vivificar o que está morto, como no
paradoxo em que a fotografia se diz “eternização do instante”.
Em uma fotografia, há o que se pode ver – o que está no campo visual – e o que não se
pode – o fora-de-campo –, da mesma forma que a leitura de cada crônica da Casa dos Braga
nos oferece não apenas os acontecimentos, personagens e lugares da infância do escritor, mas
também, nas entrelinhas da narrativa, o que o olhar do homem maduro e as traições elegantes
da memória conduziram ao ex-ótico, exigindo do leitor reconstituir imaginariamente o
entorno da imagem, o antes e o depois do tempo findo. O entorno da imagem, neste caso, é o
que está fora de campo, pois, de acordo com Miriam Moreira Leite em Retratos de família:
Sobre os silêncios das fotografias existe muito o que elaborar. Como se recortam dos
retratos de família as ovelhas negras, não se conservam os retratos dos desafetos, ou
então são utilizados para amaldiçoá-los. Há lugares da casa dos quais não se tiram
retratos, assim como existem situações que não são registradas (LEITE, 1993, p.20).

Essas e outras similitudes entre a fotografia e a prosa memorialística de Rubem Braga
confirmam o que vimos abordando até aqui: a tradução das imagens em palavras; pois a
análise da documentação escrita também é feita com o intuito de desvelar as entrelinhas e o
não-escrito, como na fotografia (LEITE, 1993: 15).
O caráter plástico-visual das lembranças do menino Braga fica patente na seguinte
passagem da crônica intitulada “O cajueiro”:
O cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações de
minha infância: belo, imenso, no alto do morro, atrás de casa. Agora vem uma carta
dizendo que ele caiu.
Eu me lembro do outro cajueiro que era menor, e morreu há muito mais tempo. Eu
me lembro dos pés de pinha, do cajá-manga, da grande touceira de espadas-de-sãojorge (que nós chamávamos simplesmente “tala”) e da alta saboneteira que era nossa
alegria e a cobiça de toda a meninada do bairro porque fornecia centenas de bolas
pretas para o jogo de gude. Lembro-me da tamareira, e de tantos arbustos e

folhagens coloridas, lembro-me da parreira que cobria o carramanchão, e dos
canteiros de flores humildes, “beijos”, violetas. Tudo sumira; mas o grande pé de
fruta-pão ao lado de casa e o imenso cajueiro lá no alto eram como árvores sagradas
protegendo a família (BRAGA, 2002, p.65).

Como se pode notar, as recordações do cronista privilegiam o fragmento, o detalhe, o
recorte da paisagem, oferecendo ao leitor um tableau fotográfico. A forma descritiva denota
uma câmera-olho situada em posição privilegiada, a partir da qual pode focalizar os objetos e
deslocar a visão conforme o desejo e a memória. E a máquina da escrita enseja o registro de
personagens, objetos, lugares e incidentes que estão mortos – e uma vez mais morreriam, não
fosse a crônica que obriga Chrónos a deter o passo e a digestão diante dos olhos daquele que
viveu e testemunha. Apenas para jogar os mesmos jogos que a fotografia, tal afirma Armando
Silva no artigo “Lo sagrado de la fotografía: en el álbum familiar”, joga com a morte:
Además de estas características de la foto como evocación de la muerte, el álbum
por sí mismo conecta con la muerte de varias maneras. Porque representa la muerte,
mostrándola en algunas ocasiones, o bien porque la evita y entonces se hace
evidente por su esfuerzo de omisión. Habría en este caso una especie de focalización
por omisión, como diría los narrátologos. No obstante hay períodos en la historia de
al álbum familiar, según lo que hemos estudiado, en los cuales la muerte es
protagonista directa y principal, la mayoría de las veces para cerrar un ciclo de vida
que a veces coincide, pero no siempre, con la página final de un álbum (SILVA,
1997, p.78-79.).

A leitura das crônicas do autor capixaba denota um ritual, o mesmo que realizam os
nossos ascendentes próximos quando nos dão a ver os retratos da família. Coligidas em algum
álbum ou dispersas entre outros guardados, acompanham sempre a visitação a tais fotografias
as histórias acerca das personagens, do seu passado, das circunstâncias do presente da imagem
e, por vezes, do destino que o futuro lhes emprestou.
A obra de Rubem Braga, escrita durante 62 anos de vida jornalística, não se resume aos
livros que publicou. Neles, o “velho Braga” reuniu apenas uma pequena parcela das cerca de
15 mil crônicas que escreveu. Destinadas ao jornal, veículo de consumo imediato e de
permanência efêmera, a maior parte de suas crônicas ainda está por ser reunida em livro.
Ligada ao tempo (chrónos), ou melhor, ao seu tempo, a crônica possui em sua origem o
relato cronológico de acontecimentos do cotidiano. A partir do século XVI, o termo “crônica”
começa a ser substituído por História, porém o mesmo termo continua a ser utilizado para
classificar alguns tipos de textos, pois as demais classificações eram impotentes para fazê-lo.
E, segundo Angélica Soares em

Gêneros literários, a crônica é conscientemente

fragmentária; pois não pretende captar a totalidade dos fatos; e polimórfica, pois se utiliza

afetivamente do diálogo, do monólogo, da alegoria, da confissão, da entrevista, e para
destacar a nossa questão, podemos ainda dizer que ela utiliza-se de personagens reais e
ficcionais (SOARES, 1993, p.64-65). Desnecessário ressaltar que tais características
reafirmam as similitudes entre a crônica e a fotografia.
Também acerca da crônica, Massuad Moisés esclarece em A criação literária:
A crônica merece a atenção que lhe vem sendo dispensada ultimamente não só
porque apresenta qualidades literárias apreciáveis mas porque, e sobretudo, busca
subtrair-se à fugacidade jornalística assumindo a perenidade do livro. Continuasse
encerrada nos periódicos, não haveria como examiná-la: o tratamento crítico de um
texto literário implica, via de regra, o livro. Somente por exceção é que um poeta
bissexto ou cuja obra esteja dispersa pela imprensa pode ganhar direito a ser
estudada e criticada (MOISÉS, 2003b, p.106).

E ousamos acrescentar ainda: a crônica quer se esquivar da fugacidade, quer ser perene
e, como a fotografia, eternizar os instantes. E para tanto, tal como o fotógrafo, o cronista flana
no tempo e no espaço, entre o campo e o “fora de campo” da realidade para captar o
fragmento, o detalhe, os temas menores e ocultos. E assim, no ofício do cronista, encontramos
a mesma flânerie que Susan Sontag, em Ensaios sobre a fotografia, surpreende no fotógrafo:
“...o flâneur não se sente atraído pelas realidades oficiais da cidade, mas por suas esquinas
escuras e remendadas, por seus habitantes esquecidos – pela realidade não-oficial que está por
detrás da fachada da vida burguesa e que o fotógrafo “apreende”, tal como o detetive captura
o criminoso” (SONTAG, 1981, p.56).
Em outro sentido, mas a reafirmar a analogia que vimos desenvolvendo, Barthes ressalta
a prevalência da “fotografia privada” (BARTHES, 1981, p.136-138), a mesma prevalência do
privado que figura nas crônicas de infância de Rubem Braga, bem como a convergência entre
a escrita memorialística e coleção de fotografias familiares na culminância do culto aos
mortos. Ao que se acrescenta as reflexões de Massuad Moisés acerca da obra de Rubem
Braga, na qual o emprego de uma linguagem própria permite o desnudamento do “eu”, a
partir do que as suas crônicas se configuram como páginas de confissão, em muito
semelhantes ao diário íntimo ou a textos memorialísticos (MOISÉS, 2003b, p.111).

1

Gagnebin refere-se à época e ao contexto de Heródoto de Halicarnassos. No nosso caso, interessa o poder de
confiabilidade que tem aquele que viu e testemunhou, qual seja, Rubem Braga, que viu e testemunha a sua
própria infância.

2

Em A câmara clara, Barthes define spectrum como o alvo, o referente, pequeno simulacro da fotografia; para
ele spectator somos todos nós que consultamos nas coleções de fotografia; operator é o fotógrafo; e studium é o
interesse humano, participação cultural (BARTHES, 1981, p.20-24).
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