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RESUMO 
O presente artigo propõe uma reflexão a partir da relação entre a câmera fotográfica e a 
construção de metáforas. Tendo como referência a abordagem sobre a metáfora dos 
autores George Lakoff e Mark Johnson, apresenta algumas imagens metafóricas da câmera 
presentes em trabalhos de teóricos como Susan Sontag, Roland Barthes e Vilém Flusser e 
de artistas como Bill Viola, Arthur Omar e Win Wenders. Dessa análise surgem 
apontamentos que se relacionam diretamente com a experiência contida em um processo 
criativo, indissociável  do trabalho artístico como um todo. Diante de tais experiências se dá 
uma articulação com um trabalho pessoal em fotografia e a ideia da câmera como metáfora 
de um corpo, bem como a consequente reverberação desse pensamento no resultado final 
da imagem.  
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ABSTRACT 
The present article proposes a reflection from the relation between the photographic camera 
and the construction of metaphors. Taking the approach of the metaphor of the authors 
George Lakoff and Mark Johnson, it presents some metaphorical images of the camera 
present in works by theorists such as Susan Sontag, Roland Barthes and Vilém Flusser, and 
artists such as Bill Viola, Arthur Omar and Win Wenders. From this analysis come notes that 
relate directly to the experience contained in a creative process, indissociable from the work 
of art as a whole. In the face of such experiences there is an articulation with a personal work 
in photography and the idea of the camera as a metaphor of a body, as well as the 
consequent reverberation of that thought in the final result of the image. 
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Podemos pensar a câmera fotográfica metaforicamente. Essa metáfora reside não 

somente na analogia que ela pode representar, mas nos modos com os quais nos 

relacionamos com a câmera e com o mundo, partindo do princípio que a “metáfora 

está infiltrada na vida cotidiana, não apenas na linguagem mas em pensamento e 

ação” (LAKOFF; JOHNSON, 2003, tradução nossa). A câmera como metáfora, 

pensando a metáfora para além de um recurso de linguagem, nos faz ampliar o 

campo da percepção dentro de uma relação humano/câmera, pois “a essência da 

metáfora é entender e experimentar um tipo de coisa nos termos de outra.” (Ibid., 

tradução nossa). Desta forma, conexões são construídas para facilitar a 

compreensão de um assunto ou mesmo de um conceito, possibilitando um olhar 

sobre o dispositivo fotográfico não restrito apenas aos seus recursos técnicos, mas 

sim a partir de uma imagem simbólica capaz de ampliar a sua existência num 

processo criativo. Conforme nos aponta George Lakoff e Mark Johnson (2003), a 

metáfora está amplamente presente nos modos de operação do pensamento 

humano. Acompanhando a linha de raciocínio dos autores, vemos que tal 

pensamento dirige uma ação e diz muito sobre a maneira como interagimos com o 

mundo em que vivemos. No contexto aqui apresentado, podemos potencializar a 

presença da câmera de um modo metafórico, como um componente que ajuda na 

construção de um fazer fotográfico ao mesmo tempo em que fortalece e conduz uma 

ideia ao longo de um processo criativo. Nesse sentido, podemos criar uma imagem 

de um pensamento, que não se trata de uma fotografia propriamente dita, mas se 

constitui em um elemento complementar dentro um processo de criação de um 

trabalho fotográfico. Importante frisar que são imagens de natureza diferente, e que 

uma imagem metafórica, e, portanto, mental, pode induzir à criação de outra, ou 

seja, uma imagem fixada em um papel, visível em uma tela de computador ou em 

qualquer outro tipo de suporte.  

Susan Sontag nos apresenta a câmera como uma “arma predatória” (SONTAG, 

2004, p.24), tendo no disparo uma associação com a ação de apertar o gatilho. Essa 

conhecida metáfora apresentada pela autora traz um viés de leitura da câmera como 

um objeto de violação da intimidade alheia ou mesmo de domínio de uma situação 

que, na prática, não podemos controlar. Esse tipo de relação entre a câmera e a 

arma permite uma forma de analisar a ação fotográfica pelo dispositivo. No caso de 

Sontag, diz muito sobre a passagem inevitável do tempo e as sucessíveis mortes 
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diárias de situações que só podem ser retidas em uma fotografia, por exemplo, por 

meio de um dispositivo. Porém, trata-se de uma metáfora possível entre tantas 

outras, que facilita a compreensão de um contexto. Obviamente a câmera não 

oferece o risco de matar uma pessoa, mas simbolicamente ela pode assumir um 

papel predatório, invasivo, possessivo. Ao mesmo tempo, como sugere Roland 

Barthes (1984), a simbologia da morte acontece na medida em que a imagem de 

uma pessoa numa fotografia significa algo que não existe mais, portanto, aquele 

momento passado está morto: “A Vida / a Morte: o paradigma reduz-se a um simples 

disparo, o que separa a pose inicial do papel final.” (BARTHES, 1984, p. 138, grifo 

do autor). A fotografia aqui revela a passagem do tempo, e, no momento em que o 

fotógrafo aperta com um toque o disparador da câmera, ele estabelece o ponto que 

marca esse paradigma. Vilém Flusser, por sua vez, denomina a câmera como um 

“aparelho”, termo que, segundo ele, indica “estar à espreita para saltar à espera de 

algo” (FLUSSER, 2011, p. 37), numa clara relação ao gesto de fotografar e a ação 

mobilizada  pelo aparelho fotográfico que se assemelha a uma caça. Porém, a caça 

relaciona-se à busca de pontos de vistas, ainda que esgotáveis sob o modelo 

flusseriano. Em tom provocativo, Flusser sempre coloca em questão a autonomia do 

fotógrafo em relação ao aparelho, ou seja, quem prevalece ao final? Tais 

questionamentos se entrelaçam em metáforas que ele utiliza para falar do aparelho: 

aparelhos são caixas pretas que simulam o pensamento humano, 
graças a teorias científicas, as quais, como o pensamento humano, 
permutam símbolos contidos em sua “memória”, em seu programa. 
Caixas pretas que brincam de pensar. (FLUSSER, 2011, p.48, grifo 
do autor). 

Bill Viola (2013) nos oferece um outro olhar, inserido em seu processo como artista, 

ao construir uma metáfora da câmera a partir da experiência da morte da mãe, a 

qual, posteriormente, estaria presente em algumas de suas obras como “The 

Passing”, de 1991, e “Nanthes Triptych”, de 1992. De uma certa forma guarda uma 

certa proximidade com Barthes, que escreve tendo como referência uma foto da 

mãe e todo o afeto envolvido nessa reflexão (BARTHES, 1984).  

O trabalho de Bill Viola é permeado por questões existenciais, e a câmera torna-se 

um meio de auto-conhecimento, como ele mesmo descreve (BILL VIOLA, 2013). 

Para ele, as câmeras são “guardiãs das almas”, e, ainda que a câmera a qual ele se 
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refira seja a câmera de vídeo, é possível fazer um paralelo com a câmera 

fotográfica, pois ambas configuram-se como um objeto técnico, capazes de 

armazenar pensamentos e impressões pessoais em forma de imagens. Utilizando 

um olhar processual sobre o trabalho de Bill Viola, verificamos o quanto uma obra 

carrega as experiências diversas da vida, as quais passam naturalmente pelo 

dispositivo, ou, ainda, são acessadas por meio dele. Ao se referir à morte da mãe, 

ele conclui sobre esta experiência como algo essencial e profundo, que 

proporcionou um grande aprendizado sobre a natureza das câmeras.  

Estas câmeras que temos agora, que estão gravando esta entrevista, 
são guardiãs de almas, capturam almas, retêm almas e você 
acionará para ver novamente, se quiser. Se você cuidar 
tecnicamente, você verá novamente cinco, dez, vinte, cinquenta, cem 
anos depois. (...) Isto foi algo essencial para entender sobre esta 
mídia: ela carrega vida, e não é a realidade, não é a pessoa em si, 
mas ela guarda o suficiente para entender que, como numa 
fotografia, nós temos algum sentimento e os sentimentos não 
morrem, eles não vão embora, eles estão aqui e agora. Este foi 
provavelmente o melhor presente que eu já tive de algo como aquilo. 
(BILL VIOLA, 2013, 22:33, tradução nossa). 

 

Ou seja, dessa percepção a partir da morte de um ente querido, Viola apresenta 

uma relação com a câmera muito similar à ideia de Sontag sobre fotografias, as 

quais “suprem nossa relação portátil com o passado” (SONTAG, 2004, p.26). Nesse 

sentido, a câmera se torna uma “guardiã de almas”, sendo capaz de vivificar 

lembranças e memórias, ou mesmo evocar sentimentos. No caso de Viola, um 

material desta natureza se torna a base para a criação de uma obra artística, e o 

artista busca vias de acesso criativo pela própria experiência pessoal.  

Olhando para o meu próprio processo criativo e buscando relações a partir das 

reflexões aqui apresentadas, encontro ressonância no trabalho do artista Bill Viola 

em alguns aspectos referentes ao dispositivo, em algumas das imagens de seus 

trabalhos e na sua própria experiência como artista. Viola utiliza em muitos de seus 

vídeos a água, conferindo um efeito onírico às imagens. Talvez por esta 

característica, e também pelo fato de algumas de suas obras deixarem em mim a 

impressão de conter corpos em suspensão, alguns fragmentos de seus vídeos me 

remeteram a algumas de minhas imagens, presentes na série fotográfica “Fonte”, de 

2015, trabalho realizado como parte de minha pesquisa de mestrado em Artes.  
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Fig. 1: Bill Viola  

Fragmento do vídeo “The Messenger”, 1996. 
Instalação de vídeo e som, 762 x 914,4 x 975,4 cm 

Imagem disponível em: <https://www.guggenheim.org/artwork/4390>. Acesso em 03 ago. 2017. 

 

Na obra “The Messenger” (1996) (Fig. 1), de Bill Viola, há a figura de um homem 

submerso que transmite a mim a mesma sensação que tenho ao olhar uma das 

imagens de meu trabalho, feita a partir de uma situação na rua onde uma menina 

brincava em uma fonte no meio de uma praça (Fig. 2). A maneira como ela aparece 

na fotografia assemelha-se a um estado de submersão e seus contornos não são 

definidos, eles se diluem no contato com a água. Alguns pontos da imagem são 

mais escuros, e, assim como na imagem de Viola, provocam uma penumbra como 

se fosse um espaço desconhecido e profundo. No trabalho de Viola, a imagem diz 

implicitamente sobre o ciclo de vida e morte2  a partir de fenômenos místicos e 

espirituais. Na minha imagem, busco uma transfiguração de um corpo que não 

guarda semelhanças com a cena vista a olho nu, ou seja, a figura de uma criança 

brincando em uma fonte se transpõe para um universo de outra natureza, existente 

somente na imagem fotográfica. 
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Fig. 2: Carolina Peres 

Fotografia nº 53 da série “Fonte”, 2015 
Fotografia digital 

(PERES, 2015, p. 162) 

 

Bill Viola relata uma experiência de afogamento que viveu na infância, a qual 

influenciou diretamente o seu trabalho. Ainda que tenha sido salvo, aprofundar-se 

nas águas de um rio o fez entrar em contato com um mundo desconhecido, e, ao 

mesmo tempo, fascinante, descrito por ele como “um tipo de paraíso”. (BILL VIOLA, 

2013, 02:14, tradução nossa). Ele reconhece que este acontecimento teve profunda 

influência no seu trabalho, inclusive no fato de ele utilizar diversas vezes a água em 

suas criações. 

Ao entrar em contato com a experiência relatada por ele sobre o afogamento e como 

posteriormente ele enxergou este momento na sua vida, comecei a fazer um relação 

entre a minha própria experiência e a consequente influência nas minhas escolhas 

poéticas. Paralelamente ao trabalho com fotografia, pude vivenciar processos 

artísticos em dança, mais especificamente, a dança contemporânea, durante um 

período de dez anos. Esse trânsito entre a fotografia e a dança, e entre a dança e a 

fotografia, ampliou a minha percepção de observar uma cena. Um contraponto 
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interessante é que a vivência em fotografia evidencia uma posição de observação, 

ao passo que na dança a vivência se dá na cena dançando e, portanto, em uma 

posição de ser observada. De certa forma, esta experiência me fez olhar para a 

câmera fotográfica como um corpo, ainda que em forma de máquina, mas um corpo 

que trabalha em conjunto comigo e que, sem ele, não produziria tais fotografias. 

Além disso, passei também a buscar na série “Fonte” imagens que remetessem a 

corpos em movimento, como em uma dança, em um cenário que tive a intenção de 

tornar abstrato e desconectado da cena real ocorrida numa praça. A abstração se 

deu com a finalidade de criar uma outra realidade, condizente com minha 

experiência, memórias, e meu universo interno de imagens. De uma certa forma, 

refere-se diretamente às referências que conduzem o meu processo criativo. Aqui os 

nexos são feitos a partir da experiência, sem obedecer uma sequência linear, e me 

conduzem a uma possível leitura da cena que observo enquanto fotografo. Fazem 

parte das “interações, retroações, inter-retroações, que constituem um tecido 

complexo” (SALLES, 2006, p.27) e permeiam um processo criativo como um todo. 

No caso específico das imagens da série “Fonte”, esta relação partiu de uma 

proposta de pesquisa sobre o dispositivo fotográfico dentro de processo criativo, e 

minha busca aconteceu nesse sentido, principalmente em relação à ideia da câmera 

como metáfora de um corpo. 

Uma outra imagem que remete a uma metáfora da câmera aparece no trabalho do 

fotógrafo Arthur Omar. Em “Antropologia da face gloriosa” (OMAR, 1997), Omar 

assume a ideia da câmera como uma máscara. A relação se dá diretamente com o 

tema tratado: o carnaval. Exibindo figuras em êxtase, vemos rostos numa espécie de 

transe. Para fazer tais fotografias, Omar se coloca em cena identificando “uma 

maneira corporal de estar presente numa situação como fotógrafo” (OMAR, 1999, 

p.12). Ele se vê fantasiado para o carnaval, não com um disfarce, mas transfigurado 

como um outro, como ele próprio diz. 

Provavelmente a máquina fotográfica é uma espécie de máscara, 
como aquelas do Carnaval de antigamente. As pessoas usavam 
máscara negra. Até hoje, eu tenho fascinação por essas máscaras. 
Possuo uma coleção, é uma das minhas favoritas. A câmera 
fotográfica talvez seja como uma máscara negra. Vai colada ao 
rosto. É um dos poucos instrumentos artísticos que toca o rosto, ou 
que, digamos, sensibiliza o rosto, assim como o pincel sensibiliza a 
mão, e a bola sensibilizaria os pés. (OMAR, 1999, p. 13). 
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A ideia da câmera sensibilizar o rosto desfaz a noção dela ser um simples aparato 

para ocupar uma relação mais orgânica com o corpo do fotógrafo, o qual 

sensorializa o ato de fotografar. O fotógrafo, antes mesmo de se relacionar com o 

assunto se relaciona com a câmera, sendo intermediado por ela. Em um processo 

criativo, a câmera assume também uma relação orgânica com quem a manipula, 

adaptando-se ao corpo para alcançar o outro, ainda que não o toque. A câmera é 

capaz, assim, de ampliar o olhar. Como fotógrafo, Omar se coloca também como 

uma pessoa fantasiada para o carnaval, e o êxtase que se faz evidente nos rostos 

de “Antropologia da Face Gloriosa” (OMAR, 1997) (Fig. 3), nos faz pensar num 

possível êxtase dele próprio em seu ato fotográfico. 

 
Fig. 3: Arthur Omar 

“Leite Zulu para Harmonia Química Nacional”, 1997 
Fotografia 

(OMAR, 1997, p. 37) 

Em seu trabalho mais recente, “Antes de ver”, Omar (2014) continua a explorar a 

câmera metaforicamente, mas desta vez como um instrumento capaz de ampliar a 

percepção.  

Nesta série de fotografias, eu procurei ver como os demônios, 
espelhos e máscaras celestiais são gerados, e como as figuras 
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míticas podem ser formadas e formuladas figuralmente sem que 
exista um Outro fisicamente posicionado do outro lado. Alguns 
autores vão confirmar isso, através do uso de substâncias 
psicoativas a fim de potencializar a percepção energizada. Eu 
confirmo isso através de usar a câmera como instrumento, ou 
maquinaria, psicoativa sem qualquer substância. Isto é, sem 
qualquer uso substancial da sua atividade representativa ou de 
representação. E vou do trágico ao cômico. (OMAR, 2014, p.110). 

 

Nesse sentido, há uma referência direta a Aldous Huxley3 e William Blake4, porém, 

transposta para câmera fotográfica. O que amplia sua percepção é a presença do 

dispositivo, capaz de materializar uma espécie de “alucinação” que antecede o ato 

fotográfico. Diferentemente das imagens de “Antropologia da face gloriosa” (OMAR, 

1997), em que evidenciava faces em êxtase, aqui sua pesquisa pode até evidenciar 

o contorno de um rosto, mas sem necessariamente usar um corpo humano como 

referência. Em “Antes de ver”, ele busca construir faces, mas, neste caso, usa, entre 

outros elementos, a água como projeção do que ele imagina como um rosto (Fig. 4). 

São imagens simbólicas que nascem de um processo de percepção, que tem a 

câmera como uma grande aliada. 

 

 
Fig. 4: Arthur Omar 

Fotografia da série “Antes de ver”, 2014 
Fotografia 
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(OMAR, 2014, p. 151) 

As imagens de Omar me remetem à ideia de que a água capturada em um instante 

fotográfico pode se apresentar como uma extensão do corpo ou mesmo o próprio 

corpo. Assim como em outra fotografia da série “Fonte” (Fig. 5), onde o instante 

congelado da água, em primeiro plano, parece dialogar com a intenção dos corpos 

humanos. A água figura como um corpo presente na fotografia, ao mesmo tempo 

que enfatiza o gesto das duas pessoas: os braços direcionados para o alto não se 

esticam completamente, da mesma forma que a água, que interrompe seu fluxo no 

meio do caminho, criando um efeito de suspensão.  

 
Fig. 5: Carolina Peres 

fotografia nº 44 da série “Fonte”, 2015 
Fotografia digital 

(PERES, 2015, p. 153) 

Nessa relação entre os corpos, ou seja, o corpo da câmera, o meu corpo e os 

corpos presentes nas fotografias, a metáfora corpo-câmera se intensifica, servindo 

como um pensamento que fortalece o discurso acerca do dispositivo fotográfico e 

sua importância dentro de um processo criativo. Por meio dessa ideia, é possível 

percorrer diversas camadas presentes em um percurso poético, as quais passam 

pela experiência, pela percepção do sujeito que fotografa e pela mediação desse 

corpo-câmera, que oferece vias de acesso à cena observada, até a concretização de 

uma fotografia propriamente dita. Assim, a foto que surge desse processo possui 

suas características visíveis mas também é composta desses elementos abstratos 

que possibilitaram sua existência.  
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A imagem metafórica trazida por Win Wenders dialoga de alguma forma com estas 

questões. Ao comparar a ação de tirar fotos com a do caçador e sua espingarda, ele 

faz uma analogia em que “tirar fotos também „sai pela culatra‟” (WENDERS, 2013, p. 

63). Assim como o tiro dá um coice no caçador jogando-o para trás, uma imagem 

também é capaz de jogar o fotógrafo para trás, para o seu “contracampo” (Ibid.), ou 

seja, para uma história pessoal que está por trás de sua ação, e se faz presente em 

cada fotografia de forma latente.  

A câmera, portanto, é um olho capaz de olhar para a frente e para 
trás ao mesmo tempo. Para a frente, ela de fato “tira uma foto”, para 
trás, registra uma vaga sombra, uma espécie de raio X da mente do 
fotógrafo, ao olhar direto através do olho dele (ou dela) para o fundo 
de sua alma. Sim, para a frente, a câmera vê seu objeto, para trás vê 
o desejo de captar esse objeto específico em primeiro lugar,  
mostrando assim simultaneamente AS COISAS e O DESEJO por 
elas. (Ibid., p. 64, grifo do autor). 

  

Nesse sentido, a câmera deixa de ser um mero equipamento para se tornar um 

elemento fundamental neste processo povoado de imagens mentais e, claro, de 

fotografias. As metáforas da câmera surgem como recursos capazes de enriquecer 

e ampliar o olhar sobre a imagem na medida em que dão pistas sobre as diversas 

etapas de um processo. Este, por sua vez, pode ser único e pessoal, e, ainda assim, 

encontrar ressonância na experiência do outro. 
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um marco da contracultura, onde o autor narra suas experiências com alucinógenos ao mesmo tempo que faz 
uma análise dos efeitos psicológicos e espirituais da droga.   
4
 William Blake (1757-1827), poeta, pintor e tipógrafo inglês. A frase, de sua autoria, “Se as portas da percepção 

estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal como é: infinito” inspirou o título do livro “As portas da 
percepção”, de Aldous Huxley.   
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