
Sobre fotografia ou O que penso a partir da fotografia.  

 

 Falar de fotografia hoje? Como ter a audácia de escrever sobre algo que fala por 

si só? Ela contaminou a sociedade, está em todos os lugares, não há um momento onde 

ela não se faz presente. Mas, se me atrevo a falar de fotografia, não será pelo viés da 

autonomia do meio (o “fala por si só” que escrevi antes), até porque, na era digital, 

chega a um ponto que essa noção de autonomia transborda. Algo ocorre. A fotografia 

passa a falar por nós? Acredito ser possível a partir do modo como ela está inserida 

culturalmente (exemplos: selfies, memes e muitos outros.).  

A imagem fotográfica parte da ideia de autonomia (fala por si só) e vai de 

encontro à “representatividade” (fala por nós). Escolhemos, dentre os mais variados 

meios, um seja nosso representante. Diversos motivos levaram-nos para essa escolha: a 

internet e televisão como emissores, a tecnologia digital como propulsor de máquinas 

mais “acessíveis”, a lógica publicitária capitalista, etc... (mas, como uma democracia, 

nem todos são representados pelo representante.). 

Tudo que escrevi até agora são obviedades para algumas pessoas. Como uma 

fotografia, basta olhar para ver. Para além da dualidade da foto (“fala por si” x “fala por 

nós”) outro elemento se faz presente: fala de/sobre nós. A fotografia fala por si, fala por 

nós e fala de/sobre nós. Retomo a pergunta inicial: Falar de fotografia hoje? Eu falo, ela 

fala, nós falamos? Não apenas com palavras, mas outras linguagens. Mas, por agora, às 

palavras.  

 

Repetição 

 Pode parecer óbvio escrever em repetição em uma parte do texto que nomeio de 

repetição, mas acho importante frisar a relevância da repetição no (meu) entendimento 

de fotografia. Repetir é um ato normal para o ser humano. Acordamos, dormimos, 

comemos. Nosso corpo, biologicamente, repete. Oxigenação, produção de energia, 

circulação, dejetos. É óbvio, mas é consciente frisar que repetir é um elemento que nos 

compõe. Além de gostar do óbvio, de trabalhar a obviedade.  

 A repetição, voltando para fotografia, faz parte dela. Sua possibilidade de ser 

multiplicada já está em seu cerne (repetição da mesma imagem). Mas o interessante da 



repetição é o exercício de utilizá-la conscientemente, a fim de produzir um 

sentido/significado/narrativa. A repetição produz uma ideia de ordem. Repetir algo é 

fazer alguma coisa duas vezes ou mais. Então, a atividade possui um início e um fim e a 

repetição acontece quando o fim termina no início, recomeçando a atividade.  

 Tá. Óbvio, óbvio, óbvio. Repetição possui ordem, provoca linearidade de 

acontecimentos e vice versa. Óbvio. Sim, mas e a fotografia? Repetir uma fotografia 

várias vezes é diferente de ver uma fotografia “única”. Produz um sentido, mas não uma 

narrativa. Produz módulo. Aqui vêm meus adorados exemplos: Coloco uma fotografia 

na parede. A foto de uma mesa com café da tarde. Um sentido. Repito-a oito vezes, uma 

em cima da outra, fazendo uma coluna de fotos. Sentido muda. Mas não provoca 

narrativa, não é? Há apenas “módulos” que produzem a ideia de repetição. Mas se eu 

coloco uma foto diferente entre as oito? A mesa de café da tarde é igual, só que em uma 

das fotos uma xícara está derrubada. Um anti-módulo é inserido/criado. Sete fotografias 

repetidas, uma não. A narrativa é provocada, mas a repetição é mantida. Será? Volto ao 

início. Nós respiramos, mas respiramos sempre igual? Acordamos, mas igual? O óbvio 

retorna como repetição, mas surge o “anti-módulo”. Repetição tem relação com 

igualdade, mas produz tantas incertezas quanto falar que fotografia só retrata o real. 

Talvez a repetição evidencie o desejo de fazer fotografia: O tempo da coisa e não ela em 

si? 

 

Eu sou fotografia. Possível começo? 

 Quando produzo fotografia, acaba que produzo parte de mim. Elas lidam com 

dúvidas e devaneios que eu tinha no momento e (re)produzem sentidos diferentes com o 

embate de outros. Mas essas mesmas fotografias produzem sentidos em mim. Produção 

minha produzindo sentindo novo em mim.  

 Eu, fotografia, foto-eu. Uma forma, uma linguagem possuidora da força de 

construção de identidade. Como eu posso produzir fotografias? Como elas podem me 

produzir como identidade? Como o embate produção-produção produz (re)produção de 

uma imagem?  

 Questões são levantadas. O que temos são puras incertezas a respeito de algo 

que se parecia muito certo. Entretanto, gosto de incertezas, de insatisfação, de 

iminências, de imperícias. Elas provocam a produção. Esgarçar a imagem fotográfica e 



ser esgarçado pela fotografia. Creio que sou máquina. Máquina poética. Como tal, 

continuo a pesquisa por uma produção mais desejante ao meu maquinário.  


