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Resumo 
 
O texto trata do aspecto predador da fotografia, na qual a câmera fotográfica atua como uma 
arma e o fotógrafo, como um caçador invisível de imagens. O dispositivo de registro imagético 
mundialmente mais popular traz em seu bojo o desejo irrefreável de caça/captura das imagens 
do mundo. 
 
Palavras-chave: Fotografia, subjetividade, arma, caça, caçador invisível. 

 
 
Abstract 
 
This text deals with the predator aspect of the photography, in which the photographic camera 
acts as a weapon and the photographer, as an invisible image hunter. The device of imagetic 
record worldly most popular brings in its bulge the unrestrainable desire of the hunting/capture of 
the images of the world. 
 
Key words:Photography, subjectivity, weapon, hunt, invisible hunter. 

  
 

 

A vontade de se fazer da imagem um mundo paralelo onde se possa projetar nossas 

utopias pessoais ou coletivas está presente desde a aurora da humanidade, fazendo do 

ser humano o eídolon demiourgós – o fabricante de imagens – por excelência.Todos os 

dispositivos técnicos para a produção de imagens criados pelo homem são duplamente 

internalizados: tanto nos processos físicos, que ocorrem no interior das câmeras, 

quanto nas visões de mundo que eles trazem agregadas e que já fazem parte do nosso 

imaginário há milênios. Philippe Dubois escreve: “[...] as máquinas, como instrumentos 

(téchne), são intermediários que se inserem entre o homem e o mundo no sistema de 

construção simbólica que é o próprio princípio da representação”.1 Em sua obra Magia 

Naturalis (1558) Giovanni Della Porta Della Porta afirmava que “se deve observar os 

fenômenos com os olhos de um lince a fim de que, quando a observação esteja 

completa, se possa começar a manipulá-los”.2 Esta analogia com os olhos de um felino 
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aponta para o caráter predador do olhar ocidental, que vê o mundo como uma presa a 

ser imageticamente capturada, preparada/manipulada e devorada/fruída. A palavra 

aparelho vem do latim apparatus, derivada dos verbos adparare (prontidão para algo) e 

praeparare (disponibilidade em prol de algo). O filósofo Vilém Flusser explica que: “[...] 

O primeiro verbo implica o estar à espreita para saltar em cima de algo; o segundo, o 

estar à espera de algo”.3 Com a invenção do aparelho fotográfico o homem passou a ter 

um novo “instrumento de caça”, dessa vez imagético: a câmara fotográfica. Para Ansel 

Adams: “[...] A similitude da fotografia com a máquina revólver – cuja conseqüência é 

tirar muitos negativos na esperança de que um saia bom – é fatal para quem almeja fins 

sérios”.4 Em seu livro Personas Sexuais, Camile Paglia – não sem ironia – funde em um 

único espaço o olho, a mão e o pênis do homem: para ela, a questão da mira é crucial 

para o macho, pois ele precisa mirar para acertar a urina e o esperma nos lugares 

certos 5. A premência biológica se transformou em premência visual: o olhar masculino 

tornou-se também uma arma ótica. Na mitologia grega Apolo era, ao mesmo tempo, 

deus da luz e exímio arqueiro: como ele, os homens varrem incansavelmente o mundo, 

em busca daquilo que querem – ou não – alvejar: o olhar masculino é sempre seletivo e 

constantemente avalia seus alvos, sejam eles de qualquer ordem. O olhar por trás de 

uma câmara fotográfica, cinematográfica ou videográfica é muito semelhante àquele do 

combatente nas guerras, pois os procedimentos são basicamente os mesmos: rastrear 

o espaço circundante (a varredura que realizamos com nosso olhar), definir o alvo (a 

escolha do enquadramento) e o disparo, que, sintomaticamente, é a mesma palavra 

usada para descrever duas ações distintas: acionar o obturador da câmera e o gatilho 

da arma. Para Susan Sontag: “[...] Da mesma forma que um automóvel, a câmara é 

vendida como uma arma predatória – tão automática quanto possível, pronta para 

disparar”.6 O gesto fotográfico e o ato da caça não cessam de se conectar: em inglês, o 

termo para instantâneo fotográfico é snapshot, cujo significado inicial foi “tiro disparado 

sem pontaria em um alvo que aparece repentinamente e por um período de tempo 

muito curto”, usado pela primeira vez em 1808 pelo inglês Henry Hawker: ele anotou em 

seu diário que quase todos os pássaros que ele havia matado naquele dia tinham sido 

atingidos por um snapshot. No filme Blow up (1967), de Michelangelo Antonioni, 

Thomas (David Hemmings), fotógrafo profissional, faz uma seqüência de fotos de um 
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casal em um parque. A partir de uma delas, onde se vê a expressão assustada da 

mulher (FIG.1) ele inicia uma seqüência de ampliações7 que irão mostrar, em uma das 

fotos, o vulto de um homem com uma arma e, em outra, a silhueta de um corpo no 

chão: ele vai ao parque e lá encontra um homem morto.  

 

 

Fig. 1 - Blow up (1967) de Michelangelo Antonioni 

 

De volta ao laboratório, este está totalmente revirado, sem os negativos e as 

ampliações, exceto uma: a ampliação final, que ele mostra à sua amiga Patricia (Sarah 

Miles), que faz a seguinte observação: “Parece uma pintura de Bill”8. De fato, o que é 

visto na foto são apenas manchas, mas uma delas corresponde a um homem 

assassinado. Terão o diretor Antonioni ou Júlio Cortazar – autor do conto que deu 

origem ao filme – lido A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica? 

Talvez... O fato é que se pode perceber uma surpreendente semelhança entre a análise 

das imagens do fotógrafo francês Atget feita por Walter Benjamin e a trama presente no 

filme: 
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“[...] Com justiça, escreveu-se dele que fotografou as ruas como quem fotografa o local de um 
crime. Também esse local é deserto. É fotografado pelos indícios que contém. [...]. Elas 
inquietam o observador, que pressente que deve seguir um caminho definido para se 
aproximar delas”.

9
 

 

Em Blow up as fotos foram capazes de capturar e armazenar a consecução de um 

crime perpetrado em meio a uma cena aparentemente bucólica: uma insidiosa trama de 

relações ocorreu ali e é desvelada graças à acuidade e sagacidade do olhar subjetivo 

de Thomas, que interpretou as imagens e seguiu um caminho definido para se 

aproximar delas. Mesmo porque a ampliação produz virtualmente o que no mundo físico 

equivale à aproximação física do objeto. No filme, o desvelamento de um assassinato 

se dá através da escolha de duas fotos entre as várias feitas pelo personagem, quando 

este tirou uma seqüência de instantâneos/snapshots: Thomas chega ao parque e o 

observa como um caçador na savana, à espreita de um alvo em potencial: o que está 

em jogo ali é o exercício do olhar, um olhar subjetivo, curioso, invasivo e predador (FIG. 

2). A relação câmera–arma de fogo em Blow up é reafirmada mais uma vez: a idéia da 

caça permeia aquela seqüência, pois enquanto Thomas dispara sua câmera, alguém 

também dispara um revólver...  

 

Fig. 2 - Blow up – Thomas (David Hemmings)  

Logo que foi inventada, a câmera fotográfica passou a ser utilizada para documentar os 

conflitos bélicos, atendendo ao desejo do público de ter acesso às imagens da guerra. 

A Guerra de Secessão foi um dos primeiros conflitos documentados, quando Timothy 
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O‟Sullivan fotografou as vítimas da Batalha de Gettysburg (julho de 1863) (FIG. 3). Para 

Sontag: 

 

“[...] Guerra e fotografia parecem hoje inseparáveis; e desastres de avião e 
outros acidentes horrorosos sempre atraem as pessoas que estão com 
câmaras. A sensação de estar isento da calamidade estimula nosso interesse 
em ver fotografias dolorosas e o fato de vê-las sugere e fortalece a sensação de 
que estamos isentos. Em parte porque estamos „aqui‟ e não „lá‟, e em parte por 
causa do caráter de inevitabilidade que todo acontecimento adquire ao ser 
transformado em imagem”.

10
 

 

Fig. 3 - Timothy O`Sullivan - Batalha de Gettysburg (1863) 

 

Para o escritor francês Honoré de Balzac, a câmara fotográfica não atingiria os corpos, 

mas a alma: no seu livro Teoria dos Espectros, Nadar escreve sobre a curiosa visão 

que o escritor francês tinha sobre o processo fotográfico e a relação que este 

estabelecia com o corpo do fotografado: 

 

“(...) Ora, segundo Balzac, cada corpo na natureza se compõe de séries de 
espectros em camadas infinitamente superpostas, laminadas em películas 
infinitesimais em cada um dos sentidos em que a ótica percebe este corpo. [...] 
cada operação daguerreana vinha então surpreender, destacar e reter ao 
aplicar-se uma das camadas do corpo visado. De onde se conclui que o dito 
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corpo, a cada nova operação, sofre a perda evidente de um espectro, ou seja, 
uma parte de sua essência constitutiva”.

11
 

 

Ainda que ficcional, a visão de Balzac está presente entre algumas populações 

indígenas: ainda hoje certas tribos têm resistência a serem registradas por qualquer tipo 

de dispositivo ótico, pois acreditam que esses dispositivos podem lhes roubar a alma... 

Essa resistência envolve a questão do espelho, objeto considerado capaz de roubar as 

almas e servir de passagem entre os mundos. Algumas populações indígenas norte-

americanos também tinham aversão à fotografia: o chefe navajo Cavalo Doido, por 

exemplo, se recusou a ser fotografado durante toda a sua vida. Já nos cultos africanos 

a fotografia serve como duplo da pessoa que se deseja ajudar ou prejudicar... Para o 

povo que vive atualmente em Chiapas, no México, a alma tem 13 camadas e a foto 

pode remover algumas delas ou danificá-las, visão muito semelhante à de Balzac... As 

fotos de crianças são interditadas, pois eles acreditam que elas sejam mais frágeis e 

suscetíveis a perder as suas almas.12 Cada vez que a câmera é disparada, ela 

simbolicamente nos mata e reafirma nossa condição de criaturas mortais, que nos 

fotografamos mutuamente para arquivar nossas memórias sob a forma de imagens, 

antecipando o momento quando um ou mais de nós se for. Para Philippe Dubois: 

 

“[...] o ato fotográfico alcança o mito de Orfeu: de volta dos Infernos, Orfeu, que 
não agüenta mais, no auge de seu desejo, transgride finalmente o proibido. Ao 
sair das Trevas, volta-se para sua Eurídice, a vê e, na fração de segundo em 
que seu olhar a reconhece e a apreende na Luz de uma só vez, ela 
desaparece. Desse modo, qualquer fotografia, no momento que é feita, remete 
para sempre seu objeto ao reino das sombras”.

13
 

 

É sintomático que a fotografia tenha sido usada nas primeiras experiências de captura 

dos eventos espácio-temporais que ocorrem no mundo e que os modelos fossem 

inicialmente animais, selvagens e domésticos: cronofotografia era o nome daquela nova 

forma de caça e que ocorre primeiramente com nos continentes europeu e norte-

americano.  Situações que nos escapam como a areia entre os dedos – passaram a 

serem registradas por Eadweard Muybridge, que usava múltiplas câmeras fotográficas 

para registrar o movimento de animais e pessoas (1878) e Etienne Jules Marey e seu 

fuzil cronofotográfico (1888). Quando, sob uma ótica científica, Marey documentava 
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pássaros em vôo (FIG. 4) e Muybridge registrava o deslocamento de animais (FIG. 5) – 

abordagens dos corpos enquanto máquinas biológicas – esses experimentos eram 

perpassados pelo desejo de se congelar seqüências do fluxo temporal, capturando-as 

para uma futura (re)visão, enjaulando-as através da imagem para se poder ter acesso a 

elas repetida vezes, como leões soltos no picadeiro a cada novo espetáculo do circo...  

 

Fig. 4 - Étienne-Jules Marey - cronofotografia 

  

 

                                     Fig. 5 - Eadweard Muybridge – leão em movimento 

 

Sabe-se que, nos seus primórdios, a produção cinematográfica era exibida em feiras e 

espetáculos de variedades, que incluíam em sua programação, entre outras atrações, 

truques de mágica, aberrações e... animais amestrados...  Sobre o fuzil cronofotográfico 
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de Marey (FIG. 6) e o desejo desse pesquisador em registrar o vôo dos pássaros com o 

auxílio da fotografia instantânea, Pénaud escreveu "[...] Seria uma caça não ao 

pássaro, mas à sua imagem".14 

 

 Fig. 6 - Marey e seu fuzil cronofotográfico 

 

Essa afirmação é significativa, pois seu autor dava testemunho de uma nova forma de 

captura dos seres do mundo, capaz de realizar 12 snapshots/instantâneos em 1 

segundo, mas que já mais não abatia os pássaros, como Henry Hawker havia descrito 

66 anos antes, mas os registrava fotoquimicamente. A invenção do cinema (1895) - a 

fotografia em movimento - levaria homens a percorrer estepes e savanas, selvas 

fechadas e desertos inóspitos, capturando – através do processo fotoquímico – a vida 

que pululava no planeta. Há algo de trágico nessa empresa: de alguma forma, esses 

homens e suas câmeras eram testemunhas de várias formas de vida que, em anos ou 

décadas, estariam desaparecidas. Muitos dos animais e plantas que hoje vemos nos 

documentários em pouco tempo deixarão de existir, exceto na forma de imagens de 

arquivo, fato constatado por Debray, quando ele escreve: 

 

“ [...] De nada se fazem tantas fotos e filmes como daquilo que se sabe está 
ameaçado de desaparecimento: fauna, flora, a terra natal, velhos bairros, o 
fundo do mar. Com a intensidade de quem tem os dias contados, aumenta o 

furor em documentar”.15
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No filme australiano A Prova (1991), dirigido por Jocelyn Moorehouse, a fotografia é 

tratada como um instrumento capaz de permitir que se tenha acesso à memória dos 

acontecimentos através da subjetividade de quem os registra: Martin (Hugo Weaving), 

cego de nascença, faz fotos com uma câmara automática e, após copiá-las, pede a 

alguém de confiança que as descreva e, então, registra a descrição utilizando uma 

rotuladora manual que imprime em Braille. No início do filme há um diálogo entre ele e o 

personagem Andy (Russel Crowe), que acaba de lhe descrever a foto de um local onde 

ambos haviam estado. Perguntado por que a está etiquetando, Martin responde: 

“Prova”. Andy: “De que?” Martin: “De que é a foto do que estava lá”. Andy: “A foto podia 

ser de qualquer lugar...” Martin: “Exceto que não é: eu estava lá, Andy. Essa é a prova 

de que o que eu senti é o que você viu através dos seus olhos: a verdade”.  Para 

Martin, a câmara é seu olho maquínico, ela enxerga por ele: a etiqueta colada atrás de 

cada foto certifica o seu conteúdo imagético e a transforma em uma testemunha dos 

fatos registrados. No filme, não é a foto que mente: são os personagens que o fazem, 

levados por seus desejos e opções pessoais. Em uma das seqüências a personagem 

Célia, curiosa em saber quem é a nova amizade de Martin, reúne várias fotos feitas por 

ele, nas quais Andy está presente: ele surge em fragmentos: detalhes das mãos, do 

rosto e do corpo, com os quais ela monta um mosaico semelhante àqueles criados pelo 

pintor David Hockney com fotos Polaroid (FIG.6). 

 

Fig. 6 – David Hockney – Pearlblossom Higway 
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Essas imagens, fruto da cegueira de Martin e de sua dificuldade em conseguir bons 

enquadramentos, quando unidas são capazes de produzir uma imagem legível do tema 

fotografado. A fotografia subjetivamente errática de Martin é capaz de captar e 

reconstituir, ainda que pela justaposição de fragmentos, um elemento do mundo que o 

cerca. Alguns vêm na fotografia um aspecto ficcional, na medida em que as escolhas 

feitas pelo fotógrafo implicariam na construção de representações subjetivas. De fato, 

cabe ao fotógrafo imprimir seu olhar através da escolha do tema, do seu 

enquadramento e das possibilidades geradas pelas inter-relações entre o tema e a 

capacidade do software da câmera, parâmetros que definem qual imagem será 

capturada e como isso será feito.  Fotografar produz simultaneamente ficções e 

realidades, projeções utópicas positivas ou negativas: se qualquer imagem – com toda 

carga subjetiva que ela carrega – tiver força e capacidade de convencimento suficientes 

para ser aceita como crível, ela será exibida e fruída como tal. 

 

O caçador invisível 

 

Na grande maioria das fotos o fotógrafo-caçador está ausente na imagem: mesmo 

quando este lança mão de espelhos como elemento compositivo, é possível escolher 

ângulos que ocultem aquele que fotografa.  Gyula Brassaï, por exemplo, usava o 

espelho como co-autor de suas fotos do bas-fond parisiense, capturando ângulos que 

sua câmara não conseguiria abranger. As fotos mostram namorados, amantes, 

prostitutas e seus clientes: através delas, Brassaï nos desvela os múltiplos jogos de 

sedução. Comentando sobre a foto de Brassaï Grupo alegre em um baile popular 

(1932) (FIG. 7) Rosalind Krauss escreve: 
 

[...] Nesta imagem, a situação que existe no espaço „real‟ é duplicada por seu 
reflexo no espaço virtual do espelho situado no interior do campo fotográfico. 
[...] A mise en abyme mostra que as próprias fotografias são imagens virtuais, 
que não fazem senão devolver a imagem do mundo real.

16
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 Fig. 7 - Brassaï: Grupo alegre em um baile popular (1932) 

Graças ao espelho, as fotos de Brassaï não só multiplicam as imagens, mas também os 

sentidos: elas tratam das dubiedades, muitas vezes ocultas, que envolvem as relações 

humanas, das incontáveis gradações de cinza existentes entre o preto (a mentira, o 

errado, o falso) e o branco (a verdade, o certo, o autêntico), das múltiplas personas que 

habitam cada um de nós. Suas fotos são diretas e cruas e, ao mesmo tempo, 

melancólicas, dialogando com as imagens produzidas pelos surrealistas, onde o 

espelho é uma presença recorrente. Em A reprodução proibida (FIG. 8), que René 

Magritte pintou em 1937, vê-se a imagem de um homem de costas para o observador e 

diante do espelho, que não reflete a parte posterior desse homem e sim suas costas, 

duplicando o nosso ponto de vista. Talvez Magritte estivesse buscando retratar a nossa 

incapacidade de estabelecer uma reflexão completa sobre nós mesmos, da opacidade 

da nossa existência e de nosso entendimento sobre ela. Ali o espelho não é uma 

ferramenta ótica para o autoconhecimento: é barreira, limite.  
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 Fig. 8 - René Magritte – A reprodução proibida (1937) 

Nas fotos de Brassaï também se tem a sensação de que existe uma película invisível 

entre as pessoas. Como, por exemplo, na foto O armário espelhado (1932) (FIG.9) feita 

em um quarto de bordel: como no quadro de Magritte tem-se a imagem de um homem 

de costas para o observador, voltado para um armário espelhado, mas ali também não 

se vê o seu reflexo, e sim o de uma prostituta que está se vestindo – ou se despindo – 

no extracampo: a virtualidade especular captura sua imagem e a exibe para nós. No 

momento em que Brassaï disparou sua câmara, o que ocupava a mente daquele 

homem? Desejo, amargura, tédio?... Nunca saberemos... O que essa imagem 

silenciosa transmite é uma sensação de estranhamento: o (aparente) olhar voyeurístico 

daquele homem – e o do fotógrafo – lembra o de um espectador assistindo a uma 

exibição que acontece em um palco afastado. A atmosfera é fria e distante, como se 

entre as três pessoas envolvidas existissem ocultas e glaciais placas de vidro... 
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Brassaï: “O armário espelhado” (1932) 

 

Desde o momento em que o ser humano estabeleceu uma cultura simbólica, ele traz 

consigo a vontade de fazer da imagem um duplo do mundo que o cerca, na tentativa de 

capturar a realidade circundante e transformá-la de acordo com suas visões pessoais e 

desejos – utópicos ou não – dentro do campo que a imagem propicia.  O impulso de se 

fazer da imagem um espaço aberto à construção de realidades paralelas, produziu uma 

sucessão de câmaras/cavernas óticas, que remetem àquela descrita por Platão, pois 

em todas elas o olhar do homem atua, ora como tela receptora, ora como projetor de 

imagens/conceitos sobre aquilo que ele constrói como realidade. Como afirma Camille 

Paglia: “[...] a produção artística é sempre um re-ordenamento ritualístico da 

realidade”.17 
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