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RESUMO: Em um mundo bombardeado por 
imagens, as câmeras de segurança são cada vez mais 
presentes em espaços públicos e privados. Escolas, 
escritórios, ruas, parques e até mesmo espaços pouco 
frequentados, como bosques, montanhas, marinas 
e clareiras, são vigiados a todo tempo por olhos-
máquina, observando recorrentemente de um ponto 
de vista superior, à espreita de ameaças potenciais. A 
falsa sensação de se estar sozinho (2021-2022) é uma 
seleção de foto-printscreens de imagens captadas por 
câmeras de segurança de diferentes lugares do mundo, 
veiculadas por um diretório de câmeras públicas na 
internet. Fazem parte da coleção cenas de lugares 
pouco frequentados, com poucos indícios de presença 
humana no enquadramento.

Palavras-chave: Fotografia; imagem; câmeras de 
segurança.



“[...] um Aleph é um dos pontos do espaço 
que contém todos os outros pontos.” 

“[...] vi intermináveis olhos imediatos 
perscrutando-se em mim como num espelho, 

vi todos os espelhos do planeta e nenhum 
me refletiu”

– Jorge Luis Borges, O Aleph, 1949.



Em outro momento, quem nos vigiava era essencial-
mente o outro, de carne e osso. Hoje, somadas ao vigia 
orgânico ao nosso lado, ruas, comércios, departamen-
tos públicos, casas, espaços de lazer foram tomados 
pelo olho inumano e voyeurístico das câmeras de segu-
rança, que tudo veem de um ponto de vista superior. É 
fato que a própria ideia de segurança é relativa e discu-
tível em um mundo em que o Poder sempre atribuído 
por posições sociais e financeiras. A decisão sobre o 
que é certo ou errado, do que é seguro ou não, do 
que é ameaçador e, em níveis extremos, da própria 
morte, cabe àqueles que detém os códigos e as ferra-
mentas de controle. Não só nossas imagens visuais e 
sonoras são de fácil acesso para esses grupos, como 
os nossos dados e informações pessoais, nossos hábi-
tos de compra e pesquisa e nossos rostos se tornaram 
moedas de troca de macroempresas de tecnologia e 
comércio e instituições governamentais. O que antes 
era cru e analógico – informações sonoras acessadas 
através de barreiras de tijolo ou madeira ou pela apro-
ximação corporal e pelo encontro, informações visuais 
acessadas através da vidraça da janela, das portas en-
treabertas, das frestas de cerca ou pela simples presen-
ça dos outros, distante e perto, separados por n mo-
léculas gasosas na rua, no trabalho, no mundo – agora 
se torna um tanto mais rebuscado, em códigos, senhas 
e criptografias ilegíveis para a maioria de nós, impes-
soalizado, desumanizado. Dissertando sobre o uso de 
drones como estratégia militar dos Estados Unidos pós 
11 de setembro de 2001, Guilherme Wisnik comen-
ta: “se pode atacar sem se tonar vulnerável, colocando-se 
fora do alcance do inimigo, e transformando assim o an-
tigo combate corpo a corpo em simples abate unilateral.” 
(WISNIK, 2018, p. 91) De maneira menos violenta e 
brutal, as câmeras de segurança servem também a este 
afastamento – uma vez que esse uso da câmera de 
monitoramento antecede o uso do drone1 –, somado 
a um senso de verdade absoluta, atribuído a esse olhar 
“imparcial” e ininterrupto do maquinário. Pela aparência 
nítida, clareia a sombra da dúvida.

1Os primeiros usos 
domésticos das câmeras de 
segurança aconteceram na 
década de 1960, já os drones 
começaram a ter uso de 
guerra na década de 1980.



Em 2021, em meio a pandemia, isolado sozinho em 
casa, fiz uma fotografia do canto da sacada de minha 
casa (imagem 1). Na foto, um ângulo de vista superior 
do lado de dentro da garagem do imóvel ao lado, a 
uma distância de aproximadamente 8 metros do chão. 
Na época em que o registro foi feito, minha intenção 
era anotar com a imagem essa fissura na ideia de pro-
priedade privada e território, uma vez que esticando-
-me sobre o parapeito da varanda, posso observar o 
terreno vizinho como se fosse meu também, sob uma 
perspectiva simuladora: minha vista está dentro do ter-
ritório linear da propriedade ao lado. A sensação é de 
invasão, com o toque de um ponto de vista não tão 
humano, visto de cima.

Imagem 1: vista da varanda sobre o terreno vizinho. 
Fotografia: Guilherme Tarini.



Comecei a imaginar qual seria, então, o universo de 
vistas possíveis se conseguisse acesso às imagens de câ-
meras de segurança da cidade do Rio de Janeiro, das 
ruas, das praias, dos pontos turísticos. Descobri incon-
táveis câmeras de segurança com acesso livre na inter-
net, através do site insecam.org2, e comecei a navegar 
por essas imagens.

Dentro de um panorama tão amplo, com múltiplos fil-
tros de pesquisa – de seleções de câmeras por países e 
cidades e tipos de câmera ao tipo de ambiente transmi-
tido ao vivo, como marinas, fazendas, ruas, montanhas, 
indústrias e estacionamentos –, se fez necessário, logo 
de início, estabelecer um foco de observação: que tipo 
de imagem me interessa? Naveguei por esses filtros, 
observei por várias horas esses espaços, os elementos 
presentes nas cenas, as pessoas, a movimentação, as 
diferenças de nitidez, os pontos de vista, até perceber 
que o que mais me interessava não era o uso da ima-
gem como uma estratégia de vigilância dos costumes 
urbanos de forma direta, mas câmeras que se voltavam 
para espaços de poucos elementos, contidos em uma 
certa vastidão, paisagens aparentemente pouco trans-
formadas pela presença humana.

O trabalho a falsa sensação de se estar sozinho é uma 
seleção de imagens de espaços sem ou com pouca evi-
dência humana para além da câmera. O porquê dessas 
câmeras filmarem esses espaços me instiga, uma vez 
que a passagem de pessoas de um lado a outro da 
tela é fugaz. Boa parte dos circuitos de vigilância são 
direcionados para espaços urbanos, como uma amea-
ça imagética de registro para uma futura atitude hostil 
ou violenta3. Nos casos selecionados para este traba-
lho, em contrapartida, essa função ainda existe, mas de 
uma forma não tão evidente. São espaços sublimes, por 
vezes lembram as pinturas Monge à beira-mar (imagem 
2) ou Andarilho sobre o mar de névoa (c. 1817) de Cas-
par David Friedrich. Pequenos píeres e decks, monta-
nhas, lagos, marinas e plantações são parte da coleção, 
muitas retratando e registrando um plano imagético 

2O diretório Insecam é  
um site com a proposta de 
evidenciar a importância do 
uso de senhas individuais, 
sem padrão de fábrica, 
para manter a privacidade 
das imagens de câmeras de 
segurança. Na página inicial, 
é afirmado: “Apenas câmeras 
filtradas estão disponíveis 
agora. Desta forma, nenhuma 
câmera no Insecam invade 
a vida privada de ninguém. 
Qualquer câmera privada 
ou antiética será removida 
imediatamente a partir de 
denúncia por email. [...] Se 
você não quer nos contactar 
por email, você ainda pode 
remover sua camera do 
Insecam. A única coisa que 
que você precisa fazer 
é mudar a senha da sua 
câmera.” (Tradução minha)

3Wisnik trata uma das 
funções dos sistemas de 
monitoramento como “vigiar, 
detectar e inibir ameaças 
potenciais à sociedade” 
(WISNIK, 2018, p. 93).



muito aberto, sem muita definição quando há alguém, 
por conta da limitação de pixels e processamento em 
tempo real da cena digitalizada.

Imagem 2: Monge à beira-mar, 1808-1810, Caspar David Friedrich. Fonte: Google Arts & Culture.
Imagem 3: +46.948090, +7.447440, 2022, Guilherme Tarini.

Imagem 4: +46.948090, +7.447440, 2022, Guilherme Tarini.

Por vezes penso que o registro desses filmes em tempo real se jus-
tifica pelo risco natural de um deslizamento ou avalanche, quando 
se trata de uma região montanhosa e nevada (imagem 4); ou do au-
mento das marés sobre os píeres (imagem 5). Aliás, encontrei alguns 
píeres e marinas costumeiramente vazios, sem barcos atracados ou 
pessoas à vista.



Por vezes me pego olhando para essas pequenas telas por horas, al-
ternando de aba em aba do navegador, à procura de algo que valha a 
pena registrar. Em alguns casos, me dou por vencido logo no primeiro 
encontro, pelo enquadramento amplo, as cores, a organização do es-
paço – parece que tudo ali conflui. Em outros, aguardo, observo, fico 
preparado para apertar o pequeno botão “PrtSc” em meu teclado a 
qualquer momento. Printar essas cenas é como apertar o botão do 
obturador de uma câmera ao encontrar algo que me seduza a foto-
grafar. Catalogo as imagens em uma planilha do Excel com link, cidade 
e coordenadas como quem anota suas fotografias analógicas em um 
diário.

Para além presença passageira de pessoas e animais pelas cenas que 
se passam na tela, algumas câmeras tem sua mobilidade, a partir de 
um painel com setas disponível no layout de alguns tipos de câmera e 
indisponível através do Insecam. Isso transforma o processo de coleta 
das imagens em um trabalho de maior espera e observação. É possí-
vel que no momento em que alguém passe frente às lentes, a posição 
delas mude. No fim, estou olhando pelos olhos mecânicos de alguém, 
não tenho nenhum controle sobre essas direções e, ainda que esse 
domínio facilitasse a coleta, algo que me interessa sobre essas ima-
gens é justamente a da casualidade, do acontecimento.

Imagem 5: Sem título, 2021, Guilherme Tarini.



Esses espaços são evidentemente lugares de 
pouco fluxo, o que seria um refúgio para 
quem vive em cotidiano frenético. “Ir para o 
meio do mato” ou sentar à beira de uma lagoa 
pode passar uma sensação de paz e tranquili-
dade, ócio e solitude, de forma destoante do 
que se vivencia nas cidades. A sensação de 
se estar sozinho é rasa nos frequentadores 
destes lugares sublimes, uma vez que alguém 
sempre pode estar-te vigiando. Ao mesmo 
tempo, do outro lado da tela, eu, sozinho em 
meu quarto, posso estar acessando a mes-
ma imagem que outros, através da mesma 
fonte, alguns deles podem acessar informa-
ções minhas, de onde estou pelo endereço 
de IP. Parafraseando Borges, este site é um 
dos pontos do espaço que contém muitos 
outros pontos; se vê vários outros espelhos 
do planeta, e nenhum me reflete.

Imagem 6: +47.366670, +8.550000, 2021, Guilherme Tarini.



Imagem 7: +54.503820, +9.102560, 2022, Guilherme Tarini.

Imagem 8: -8.790930, +115.160060, 2022, Guilherme Tarini.
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